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چکیده
سياستهاي امریکا و اروپا تا زمان دستيابي كشورهاي گروه  5+1به توافق ژنو ،لوزان و وین ،مبتنيبر

چالشهاي امنيتي بوده است .علت اصلي چنين چالشهایي را باید تغييرات ایجادشده در موازنة قدرت

منطقهاي و مخالفت بازیگران مؤثر سياست جهاني با الگوهاي رفتاري ایران ارزیابي كرد .الگوي كنش

راهبردي امریکا در فرایند برنامة جامع اقدام مشترك مبتنيبر نشانههایي از دیپلماسي اجبار براي
محدودسازي قدرت راهبردي ایران بوده است .روندهاي مدیریت بحران در روابط ایران با كشورهاي 5+1
هایيازدیپلماسيهستهايشکلگرفتهاست.چنينفرایندينتوانستاهدافراهبرديامریکا


براساسنشانه
را تأمين نماید .خروج دونالد ترامپ از برجام ،نشانة چنين وضعيتي است .درچنينشرایطي و براساس
نگرانيهايامنيتيژئوپلتيکيناشيازتوانموشکيجمهورياسالميایران،مجاورتجغرافيایيكشورهاي

تریندالیلاستمرارحضوراروپادربرجامميتوانقلمدادنمود.دراینمقالهرابطة


اروپایيباایرانراازمهم
بيندیپلماسيهستهايایرانبااروپاوبررسيدالیلونتایجاستمرارحضوراروپادربرجامپسازخروج

امریکا بررسي ميشود .پرسش مقاله به این موضوع اشاره دارد كه« :دیپلماسي هستهاي ایران و اروپا چه
تأثيري در سياست و امنيت بينالملل بهجا گذاشت؟» فرضية مقاله آن است كه« :دیپلماسي هستهاي به
افزایشتضادهايایرانوامریکادرفضايسياستبينالمللمنجرشدهاست».درتنظيممقالهازرهيافت

شود.رهيافتيكهدیپلماسيومذاكرهرامحوراصليصلحجهانيميداند.


استفادهمي
«نئورئاليسمتهاجمي»
پژوهشبراساسروشكيفيانجامگرفتهاست .

هايبينالمللي 


الملل؛مذاكراتچندجانبه؛همکاري

اي؛امنيتبين

دیپلماسيهسته
واژگان کلیدی:
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مقدمه
گيريسياستخارجيایرانبهجا


تنهادرجهت

برنامةجامعاقداممشترك،تأثيرخودرانه
ايوسياستبينالمللراازدیدكشورهاي


هايافزایشثباتمنطقه

گذاشت،بلکهزمينه
اروپایيبهوجودآوردهاست.چنينرونديبيانگرآناستكهدیپلماسيدرشرایطبحراناز

قابليت الزم براي حل مسالمتآميز اختالفات برخوردار است .دیپلماسي هستهاي را باید
بستهايگذشتهدرروابطایرانوكشورهاياروپایيدانست؛
دادنبهبن 


آغازيبرايپایان
رونديكهنتوانستنتيجةمطلوبيبراياهدافامنيتيایرانبهوجودآورد .

دراینفرایند،روسيهوچينازسياستكنشتعاملي 1برايارتقايرونددیپلماسي
بينيشده در حوزة امنيت
هستهاي بهره گرفته و زمينة بازتوليد همکاريهاي پيش 

المللرافراهمآوردند.دیپلماسيهستهايازسال 2012آغازشدوتأثيرخودرادر


بين
«اعتمادسازي متقابل» ایران ،امریکا و سایر قدرتهاي بزرگ بهجا گذاشت .روحاني،
همکاريهايخودباامریکارادرچارچوب«دیپلماسيتلفني»ودرحاشيةاجالسيةمجمع

2
عنوانگاماولهمکاريهاي


كالوسونچنينفرآینديرابه
عموميسازمانمللآغازكرد .
راهبرديميداند) .(Clawson, 2012: 91

شدكهزمينههايآندرالگويتفکر


محسوبمي
ايبهعنوانروندي
دیپلماسيهسته 

مقامات جدید سياست خارجي ایران وجود داشت .از دید این سياستمداران بحرانهاي
ایجادشدهدركشورغيرضروريبودهوایرانبایدازسازوكارهايهمکاريجویانهدرروابطبا

هستهايالیه دو 3ميان ایرانوامریکااز
قدرتهايبزرگاستفادهنماید.اگرچهمذاكرات  

سال 2012آغازشدهبود،امابرنامةجامعاقداممشترك،بيشترینامتيازاتراهبرديرا
ايكه مطالبات ایران كه معطوف به پایان تحریمهاي
گونه 
براي اروپا بهوجود آورد؛ به 
رغمبرچينشهستهايداوطلبانه،مغفولباقيماند.دالیلاصليخروج


اقتصاديبود،علي
امریکاازبرجامراميتوانفشارالبيصهيونيزموعربي،عدمتغييررفتارایراندرمنطقهو

نبودهيچگونهامتيازاقتصاديبهنفعامریکاپسازبرجامقلمدادكرد( Cherkaoui, 2018:

نظریهپردازانيهماننداليوتآبرامزبهاینموضوعاشارهدارندكهتضادعليهایراندر
 .)6
محيطمنطقهايافزایشیافتهاست) .(Abrams, 2012a: 18

هايگذارازبحرانهستهايراازطریقسازوكارهاي


دولتروحانيدرصددبودتازمينه
1. Interaction
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فرودگاهجان

.2گفتگويتلفنيپانزدهدقيقهايحسنروحانيوباراكاوبامادرخاللاولينسفرروحانيبهنيویوركدر
افكنديدرتاریخ5مهر1332انجامگرفت.اینتماسنخستينتماستلفنيمقاماتدوكشورپسازانقالباسالمي
بود .
3. Track 2
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درحاليكه نتایج حاصل از برنامة جامع

مربوط به همکاريهاي چندجانبه بهوجود آورد ،
اقدام مشترك براي ایران سازنده نبود .در چنين فرایندي ،دیپلماسي هستهاي نتوانست
روندجدیديراشکلدادهكهتأثيرخودرابرالگوهايحلوفصلمنازعهومدیریتبحران

بهجاگذارد.خروجامریکاازبرجامكهبهتعبيرمقاماتكاخسفيدهيچبهرهاقتصاديبراي

آنهانداشتهوامتيازاتاقتصاديآندرجيباروپارفت،خودگواهاینمدعاست .
الملليبودهكهتحققآنباچالشهاي


هايبين

عبورازمحدودیت
هدفاصليروحاني ،

برنشانههایياز


المللكهمبتني

گرفتنالگوهايسياستبين

جديهمراهشدهاست.نادیده
هاياقتصاديوراهبرديعليهایرانرابهوجودآورد.


هايتداومتحریم

است،زمينه
آنارشي1
ماراتن دیپلماسي هستهاي براي حل اختالفهاي بنيادین كشورها محسوب ميشود.
ايتوانستبرخيزیرساختهايالزمبرايتحقق


دليلاستكهدیپلماسيهسته

همين

به
ادرفضايبرنامةجامعاقداممشتركبهوجودآورد.تحققاین

اهدافایرانوجهانغربر
امر در فضاي سياست عملي شکلگرفته با چالشهاي جدي همراه بوده است (عسگري
دهآبادي .)22:1331،

ايایراندردورانحسنروحانيدرراستايپایاندادنبه


هدفاصليدیپلماسيهسته
تحریمهاي اقتصادي آمریکا و كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل بوده است.

اینترتيب،
ايایراننگرانبودند.به 


كشورهايجهانغربنيزنسبتبهمسئلهگریزهسته
دیپلماسي هستهاي معطوف به دو هدف بنيادین براي ایران و قدرتهاي بزرگ بود
ماهيتمتوازنميداشتو

(پورسعيد.)25:1335،اگرروندتوافقایرانوكشورهاي 5+1
بهگامهمراهضمانتاجرایيحقوقيالزم
صورتگام 


سهماقداماتعمليهریکازطرفينبه
و البته انتفاع امنيتي و اقتصادي طرفين مشخص ميشد ،دونالد ترامپ بهراحتي
نميتوانستازبرنامةجامعاقداممشتركخارجشدهومشاركتامریکابارونددیپلماسي

ستهايرامتوقفنماید .
ه 

چارچوب نظری و روششناسی پژوهش
تبيين دیپلماسي هستهاي ایران براساس رهيافتهاي مختلفي امکانپذیر است .نظریه
نئورئاليسمتدافعيبهاینموضوعاشارهداردكهالگوهايكنشراهبرديكشورهاتابعياز
تهاي مربوط به نئورئاليسم تهاجمي
ضرورتهاي منطقهاي خواهد بود .درحاليكه واقعي 

برفشارهايدومينوواردرارتباطباجمهورياسالميایرانخواهدبود.كنثوالتزنيز


مبتني
هايهستهايدستیابد،


ايدرصددبودتانشاندهدكهاگرایرانبهقابليت

باتنظيممقاله
 105
1. Anarchia

موازنهمنطقهايشکلگرفتهودرآنشرایطزمينهبرايثباتوامنيتبيشتريدرمحيط

وجودميآید) .(waltz, 2012:4


المللبه

ايوسياستبين

منطقه
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توافق هستهای ایران در رهیافت رئالیسم تهاجمی

 101

رهيافتهاي نئورئاليستي را باید زیربناي مصالحهگرایي در سياست منطقهاي و نظام

حداكثريدربارهنقشیابيكشورهادر

المللدانست.واقعگرایانتهاجميداراينگرش


بين
سياستجهانيهستند.آنانبراینامرواقفندكهنظامبينالمللماهيتآنارشيکداشته،

بنابراین،الزماستتاهركشوريقدرتوموقعيتخودراارتقادهد.چنينرویکرديرا
باید بخشي از اندیشههاي مربوط بهسياست جهاني بازیگرانيدانست كه تالش دارند تا
زمينههمکاريهايمؤثر باسایربازیگرانرا فراهمآورند.الگويرفتاريدونالدترامپرا

توانانعکاسواقعيتهايدیپلماسيامریکادرفضايرئاليسمتهاجميدانست ( walt,


مي
 .)foreignpolicy.com ,2009
1
الگويرفتاريدونالدترامپدربرخوردباایرانفراتراز«موازنهتهدید »بودهوترامپ
تالشداردتاباحذفتعهداتامریکادربرنامهجامعاقداممشترك،زمينهاقتدارگریزي2را
فراهمآورد .
توانانعکاسواقعيتهايدیپلماسيامریکادرفضاي


الگويرفتاريدونالدترامپرامي
رئاليسمتهاجميدانست.محوراوليهرئاليسمتهاجميرابایددرهژمونيوكاهشقابليت
بينالمللجستجونمود.واقعيتآن
ايوسياست  


بازیگرانيهمانندایراندرمحيطمنطقه
است كه اگر توافق راهبردي براساس هژموني حاصل نشود ،در آن شرایط ،زمينه براي
وجودميآید) .(Ayad, 2013: 18


گيريسازوكارهايتجدیدنظرطلبانهبه

شکل
توجهيازالگوهايرفتاريدونالدترامپنشانميدهدكهبرنامةجامعاقدام


خشقابل
ب
مشتركنتوانستسازوكارهايمربوطبهمحدودسازيقدرت ایراندرفضايراهبرديرا

هميندليلاستكهدونالدترامپازسازوكارهايكنشتهاجميعليهایران


فراهمسازد.به
3
دبياناتمقاممعظمرهبري(مدظلهالعالي) مبنيبرعدماجازه

استفادهكردهاست.هرچن
بهامریکادردستيابيبهامتيازاتاقتصاديناشيازبرجامراهمبتوانازدالیلاینكنش
تهاجميبرشمرد .
محدودسازي قابليتهاي راهبردي ایران در حوزة هستهاي ،بخشي از رهيافت
ساختارگرا در سياست بينالملل محسوب ميشود .باتوجهبه چنين رویکردي ميتوان
1. Threat balance
2. Power out

رادیووتلویزیونهاياسالمي21،مرداد .1331

السالمواتحادیه


دیداراعضايمجمعجهانياهلبيتعليهم
.3
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هايهستهاي


هايایراندرارتقايقابليت

گرایيرامحوراصليسياست

هایيازامنيت

نشانه
و حتي دیپلماسي هستهاي دانست؛ روندي كه نتوانست نتایج مطلوبي را براي اهداف
وجودآورد.دیپلماسيهستهايامریکادرفرایندكنشتعامليباایران،


راهبرديایرانبه
مبتنيبر نشانههایي از تالش براي محدودسازي قدرت تاكتيکي و تکنيکي جمهوري

اسالميبودهاست .
هايخودرابراساسقالبهاينئورئاليسمتهاجميانعکاس


چنينفرایندهایي،واقعيت
باسياستبينالمللرا

تواندزمينههايالزمبرايهمبستگيایران


دهد.رویکرديكهمي

مي
فراهم آورد .بخش قابلتوجهي از مفاهيم مربوط به دیپلماسي هستهاي ایران براساس
هايراهبرديایرانمعناميدهد.در


هايقدرتمليدرچارچوبپذیرشواقعيت

ضرورت
این فرایند ،ميتوان به این موضوع اشاره داشت كه چنين رویکردي بخشي از قالبهاي
مربوط به همکاريهاي سازنده ایران با كشورهاي گروه  5+1بوده است (حسيني و
موسویان .)355 :1335 ،همچنين تحليلگراني همانند آلفونه كه در زمره پژوهشگران
سازميدانند


راهبرديموسساتدفاعيآمریکاهستند،چنينفرآینديراشکنندهوبحران
) .(Alfoneh & Others, 2012: 24
تهاي موجود نشان ميدهد كه دیپلماتهاي ایراني مفهوم مربوط به «نرمش
واقعي 
موردنظرمقاممعظمرهبريرادركنکردهاند.الگويرفتاريامریکادردوران

قهرمانانه»
باراك اوباما براساس نشانههایي از گفتمان سياست مهار بوده كه ضرورتهاي همکاري
بينالمللي در چارچوب ائتالفسازي حاصل شده است .كشورهاي گروه  ،5+1بخشي از

فضايائتالفامریکامحسوبشدهكهآنانالگويمربوطبهتوافقغيرمتوازنراشکلداده
ریزينمودند.نتيجهچنينفراینديرابایددرسياستهايایرانودر


وبراساسآنبرنامه
فرایندبرنامهجامعاقداممشتركتحليلكرد(احدیان .)21:1331،
روششناسی دیپلماسی هستهای ایران
دیپلماسي هستهاي ایران تابعي از ضرورتهاي سياست بينالملل بوده است .روشهاي
برگردآوريوتحليلدادههایياست


المللمبتني

تحليلكيفيدرموضوعاتسياستبين
كه بتواندواقعيتهاي كنشراتحليل نماید.بهرهگيرياز رئاليسمتهاجمي ،واقعيتهاي
توانبهعنوان


سازد.چنينوضعيتيرامي

سياستامریکادربرخوردباایرانرامنعکسمي
یابيقدرتهايبزرگدرفضاي


بخشيازسازوكارهایيدانستكهزمينهالزمبراينقش
پذیرميسازد .


ايراامکان

منطقه
ايتابعيازنيازهاوضرورتهايسياستجهانيبودهكهموردتأكيد


دیپلماسيهسته
كشورهاي منطقهاي نيز قرار داشته است .سياست دونالد ترامپ توانست مطلوبيتهاي
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بيشتريرابرايتلآویووعربستانایجادنماید.محدودسازيقدرتایراندرفضايبرنامة

سالهاي
جامع اقدام مشترك بهعنوان چاشني سياستهاي تهاجمي دونالد ترامپ در  
محسوبميشود؛رونديكهقابليتاقتصاديوراهبرديایرانراباردیگر

2011-2012
درمعرضمحدودیتقرارداد .
شناسيتحليليميتواندچگونگيكنشامریکادربرخوردباایرانرانشاندهد.


روش
ميسازد.
بسياري از دادههاي رفتاري سياست خارجي امریکا ،چنين واقعيتي را منعکس  
بخشيازكشورهايمنطقهايبهاینموضوعاشارهدارندكهبرجام،مطلوبيتنهایيبراي

امنيت منطقهاي نداشته است .چنين رویکردي ازسوي كشورهاي محافظهكار منطقهاي
موردتوجهوتأكيدقرارگرفتهاست.تصویريراكهعربستان،مصرورژیمصهيونيستياز
ايایرانارائهدادند،ميتواندرادبياتجانبولتونودونالدترامپنيز


دیپلماسيهسته
مالحظه نمود ( .)www.whitehouse.gov,2018/5/8,boltonكالپر چنين فرآیندي را
بهعنوان سياست مرحلهاي براي محدودسازي قدرت راهبردي كشورهاي هدف ميدانند.

الگویي كه منجر به محدودسازي قدرت ایران در روند مذاكرات و همکاريها گردید
) .(Clapper, 2012: 65
هايميدانيواسنادسياسيمنتشرشدهدرچارچوبسياستهايمنطقه


تحليلداده
توانبخشيازواقعيتهايمربوطبهسياستجهانيدر


امریکا،اروپا،چينوروسيهرامي
اولودستدومكشورهاي


ايایراندانست.استنادبهاسناددست

ارتباطبادیپلماسيهسته
آورد.بخشقابلتوجهيازایناسناد


وجودمي

اروپایيوامریکا،زمينهتحليلكيفيرابه
منابعخبري،رسانههاونهادهايدیپلماتيکمنتشرشدهاست.الگويرفتاريدونالد

توسط
ترامپ نشان ميدهد كه تحليل نظریهپردازان نئورئاليسم تهاجمي درمورد الگوي كنش
مرحلهاي،بيشترینسودمنديرابرايامریکاداشتهاست .

در چنين فرایندي ،طبيعي بهنظر ميرسد كه روندهاي دیپلماسي هستهاي ایران
هاوساختهاي بينالملليانجامگرفت كه محدودیتهاي


هایيازسياست

براساسنشانه
ايدیپلماسيهستهايایران،بيانگرآن

راهبرديعليهایرانراافزایشداد.تحليلمرحله
استكهروندهايمرحلهايدررفتارامریکا شکلگرفتهكهگاماولآنراباراكاوباماو

گام دوم آن را دونالد ترامپ به مرحلة اجرا گذاشتهاند .رویکرد نخبگان در این پژوهش
مندانجامگرفتهوازتنظيمدادههايبدونساختدراینپژوهش


براساسالگوهايساخت
امتناعشدهاست .
برنامه هستهای ایران و امنیت بینالملل
دیپلماسي هستهاي در نگرش نئورئاليستي بهعنوان بخشي از ضرورتهاي سياست

اسالمی

ايمواجهنميشود،چون«كري»اینتضمينرابهعنوانوزیر


برجامدرمرحلهاجراباهيچگونهصدمه
.1عراقچي" :
خارجهآمریکابهصورتكتبيباامضايرسميدادهاست".كنفرانسمطبوعاتي وزارتخارجهآذرماه .1331

دیپلماسی هستهای ایران و اروپا و تأثیر آن بر امنیت ببینالملل با تأکید بر خروج امریکا از برجام

ايراميتوانبخشي


شود.دیپلماسيهسته

المللواهدافراهبرديامریکامحسوبمي

بين
المللدانست.نقشیابيكشورهايعضوشورايامنيت


هايسياستوامنيتبين

ازضرورت
درچنينفراینديبهمفهومآناستكهبيندیپلماسيهستهايایرانوكشورهايگروه

هايمربوطبهسياستجهانيوامنيتبينالمللپيوندوجودداشتهاست .


باضرورت
5+1
غفلت دیپلماتيک و راهبردي ایران توانست ازطریق سازوكارهاي مشاركتي و
همکاريجویانه به ایجاد فرصت بهينه براي بازي مرحلهاي امریکا در برخورد با ایران

منجرشود .اگر باراك اوباما در مرحلة اول دیپلماسي هستهاي خود ،از سازوكارهاي
متقاعدسازي ایران استفاده نميكرد ،طبعاً دونالد ترامپ نيز قادر نبود محدودیتهاي
فزایندهرادرچارچوبسازوكارهايتهاجمياعمالنماید.محوراصليدیپلماسيهستهاي

ایرانمبتنيبرنگاهخوشبينانهدرمورداقداممتقابلامریکابودهاست 1.

هايالزمبرايهمکاريهايچندجانبه


توانستزمينه

چنينفرایندوسازوكارهایيمي
وجودآورد.الگویيكهماهيتایدئاليستيداشتهونتيجهاي


هايبزرگرابه

ایرانباقدرت
جزاعادةتحریمهارابرايجمهورياسالميفراهمنکرد (پربنودوگل .)12:1331،در
نگرش كشورهاي غربي ،ریشههاي بحران هستهاي براساس الگوها و برنامههاي توسعة
قابليتهستهايایرانتحليلشدهاست.كشورهايجهانغرببهاینموضوعاشارهدارند

كه اگر كشور ایران ،قابليت خود را ارتقا دهد ،در آن شرایط از انگيزة الزم براي گریز
هستهايبرخوردارخواهدشد) .(Clement, 2012: 72

چنينرویکردي،ماهيتتهاجميداشتهوچالشهايفراگيريبرايایرانایجادكرده

است.بنابراین،سياستخارجيایرانبراساستعاملچندجانبهشکلگرفتكهبتواندخود
راباضرورتهايسياستجهانيتطبيقدهد.واقعيتآناستكههرگونهتطابق،اهدافو

هايبزرگ،محدودیتهايراهبرديرا


ایرانباسياستقدرت
منافعمليكشورهایيهمانند
كميتههاي اجرایي تخصصي»

اجتنابناپذیر ميسازد .محدودیتهاي اعمالشده درقالب «

شکلگرفتهودرنهایتزمينةخروجترامپازتعهداتامریکارااجتنابناپذیرنمود .

نادیدهگرفتن اهداف و الگوهاي رفتاري چنين بازیگراني ،بخشي از واقعيتهاي

نئورئاليسم تهاجمي محسوب ميشود كه مبتنيبر هژموني امریکا خواهد بود .چنين
كميتههایي را ميتوان بهعنوان بخشي از سازوكارهاي دیپلماسي هستهاي دانست .این

فني،اقتصاديوتأسيساتهستهايفعاليتخودراتنظيموسازماندهي

هادرحوزة


كميته
نمودند .هدف كميتههاي سهگانه ،درك واقعيتهاي اختالفبرانگيز ایران و نهادهاي
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بينالملليبودهاست .

ضمانتهايعيني»

دراینفرایند،ایرانمبادرتبهاعطايبرخيازامتيازاتدرقالب«
نمود .ضمانتهاي عيني را باید زیرساخت واقعي پذیرش اقدامات متقابل كشورها تلقي
رونديكهميتوانستزمينةمشاركتكشورهايجهانغربباایرانرافراهمسازد.

كرد؛ 
هميندليل،كاركردخودرادرفضايمربوطبه


چنينمشاركتيماهيتمتوازننداشت،به
دیپلماسي هستهاي از دست داد .اعادة تحریمها بيانگر الگوي تهاجمي امریکا و انفعال
زرگدرارتباطباسياستهايدونالدترامپبودهاست .

راهبرديسایرقدرتهايب

دیدگاه اروپایی
شروع همکاريهاي هستهاي ایران با كشورهاي غربي بسيار پررونق بود .در این دوران
تاریخي ،فرانسه درجهت همکاري با ایران در زمينة غنيسازي و انعقاد چند قرارداد
بلندمدتبااینموضوعمرتبطشد.درحاليكه،آلمانقراردادساختنيروگاهبرقاتميبا

ایران منعقد كرد ،بریتانيا هم چند قرارداد با ایران منعقد و موافقت كرد تا براي ایران،
طوركلي،امریکاواروپابرايگرفتنپروژههاي

اورانيومتأمينكند(عسگري )31:1325،
.به
پرسود ،بر سر اتميكردن ایران با همدیگر رقابت ميكردند .اما رفتار غرب بهویژه امریکا
حالپسازطيفرازونشيبهایيدر


درجهتغييركرد.امابااین
پسازانقالب،ناگهان120
ایران،رفتارونگرانيهاياروپاوامریکاباوجودميلبهمحدودسازيقابليت


پروندههسته
1
خاستگاههاي متفاوتي برخوردار شده

راهبردي ایران ،باتوجهبه مجاورت جغرافيایي  ،از 
است .
اروپاازآمادگيالزمبرايمشاركتسازندهباایرانبرخورداربودهوچنينسياستيرا
حاليكه،
داند.در 


المللمي

هايراهبرديایرانبانظامبين

عنوانضرورتتداومهمکاري

به
سياستهاي مربوط به دیپلماسي اجبار را ادامه داده و آن را محور اصلي

امریکا 
هميندليل است كه تفاوتهاي ادراكي و

محدودسازي و كنترل ایران تلقي ميكند .به
سياستهايراهبرديامریکاواروپادردوراندونالدترامپباتغييراتمعناداريدرارتباط

باموضوعاتمربوطبهسياستجهانيوامنيتبينالمللهمراهشدهاست .

تفاوتهايهمکارياروپاوامریکارابایددرارتباطباچگونگيپاداشبهایراندردوران

بعد از مشاركت و الگوهاي مبتنيبر تعامل سازنده دانست .آنها درصدد هستند تا درباره
شدهونيزسوختهستهاي،الگوهاو


الملليودرارتباطبافروشاورانيومغني

تعامالتبين
گرایيوالتزوتشریحواقعگرایيساختاريتدافعي،تركيبيازعناصرمختلفيچون


طبقنظركلينالماندرنقدنوواقع
.1
نزدیکيجغرافيایي،ماهيتقدرتوسطحفناوريكشورهانقشتعيينكنندهايدرنقشتدافعيیاتهاجميآنهاایفا

ميکند .(elman,2007,17).

اسالمی
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اینترتيب،اتحادیهاروپاوامریکادراعمال
اپيشرويخودقراردهند.به 

روندهاينوینير
فشارهاي سازمان یافته و فرایندهاي محدودكننده عليه ایران همراه و هماهنگ عمل
ميكنند .

در دوران بعد از انقالب زمينه براي نقشیابي جدید ایران ازطریق بهينهسازي
د.ایرانتالشداشتتاشرایطيرابهوجودآوردكهموقعيت

ايبهوجودآم
هايهسته 


قابليت
هميندليلاستكهبعدازپایانجنگتحميلي


دستآورد.به
بهتريدرمحيطمنطقه 
ايبه

درصددبرآمدتانيروگاهاتميبوشهرراكهمقدماتآندردورانقبلازانقالبتنظيمشده
دهدكهضرورتهايژئوپليتيکایران


دينشانمي
بود،بازسازيوترميمنماید.چنينفراین
دليلاستكهدردورانهايتاریخيمختلف


همين

شدنهماهنگيداشتهوبه
باهسته 
اي

موردتوجهدولتهايوقتقرارگرفتهاست) .(Entessar, 2009: 26
دهاي
اروپاتمایلداشتتاایراندرفضايپروتکلالحاقيوپادمانهستهاي،نقشسازن 

در فعاليت هستهاي ایران داشته باشد .در سالهاي دهة  1310فعاليت هستهاي ایران
توانبهعنوانبخشيازپروژةارتقاي


گونةتدریجيافزایشیافت.چنينفراینديرامي

به
توان هستهاي ایران دانست .همکاريهاي ایران با امریکا ،روسيه و كشورهاي اروپایي در
نهسازي زیرساختهاي هستهاي ایران با تغيير روبهرو شد .در این فرایند،
چارچوب بهي 
زمينه براي نقشیابي كشورهاي مختلف براساس اهداف راهبردي متفاوت بهوجود آمد.
شدنایراننداشتند،اماتاكتيکهاي

هايبزرگتمایليبههسته 
اي


اگرچههریکازقدرت
پيگيريميكردند (انتصاروافراسيابي .)25:1335،

متفاوتيرابرايتحققاهدافخود
سياست عمومي اروپا در برخورد با فعاليت هستهاي ایران ،دوران مختلفي را سپري
كردهاست.هدفاصلياروپارابایدكاهشقدرتوقابليتهستهايایراندانست.مواضعو

الگوهاي رفتار سياسي كشورهاي اروپایي عموماً نشانههایي از كنش انتقادي نسبت به
الگوهاي رفتاري ایران را بههمراه داشته است .چنين فرایندي در دورانهاي مختلف
براساسقالبهايگفتمانيهمانند«گفتگوهايانتقادي»و«گفتگوهايسازنده»ودرحال

حاضر«گفتگوهايفریبنده»شکلگرفتهاست .
انفعال راهبردي اروپا در برابر امریکا ،ماهيت ساختاري دارد .ساختار قدرت چنين
واقعيتهایي را اجتنابناپذیر ميسازد .اگر اروپا بخواهد ،باز هم قادر نخواهد بود تا

هاياعمالشدهامریکاعليهایرانراپایاندهد؛سياستيكهماهيتتهاجميدارد.


تحریم
كشورهاي اروپایي از انگيزه كنش مشاركتي براي همکاري در حوزه فني و كنترل
فرایندهاي مربوط به دیپلماسي هستهاي برخوردار ميباشند ،اما عمالً در حوزه مقابله با
امریکا با وجود وضعيت اقتصادي ناگوار اتحادیه اروپا و نياز مالي به بازار پرسود ایران و
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باوجودپذیرشميزبانياینستکس توسطفرانسهكهجایگزینسازوكارویژهمالي با
اروپابرايایجادخطتجاريمستقيموغيرمبتنيبرمبادلهماليباایرانبودوگذشت
زماني بيش از نهماه ،شركتهاي اروپایي هنوز مبادلهاي را از طریق این شركت انجام
ندادهاند.همچنينپيونداجراياینسازوكارباتصویب ،FATFمحدودسازيتبادالتمالي

تنهاباسهكشورازاتحادیهاروپا،تاكيدبرمبادالتغيرتحریميوبشردوستانهوتدریجي
بودنفرایندازمهمترینموانععمليشدنوعدهاروپاميباشد .

هايبينالملليكهسوداقتصاديچندانيبرایش


بهخروجامریکاازبرخيپيمان

باتوجه
ميكرده است و حمایت امریکا از
نداشته و تنها بهاي حفظ چندجانبهگرایي را پرداخت  
جریانهاي مليگراي اروپایي عليالخصوص برگزیت و ناآراميهاي فرانسه بهنظر ميرسد

هرچنداروپايموگرینيبامواضعترامپمخالفداشتهباشد،اماباآمدنفردجدیديپس
ازاوجریانهايمایلبهامریکاقدرتبيشتريخواهندگرفتومنافعتجارتدوجانبهبا

امریکا را قرباني امتيازات برجام نخواهند نمود .حتي به اختالف دیدگاه اروپا با ترامپ
باتوجهبه موضعگيري مکرون درخصوص تشکيل ارتش واحد اروپایي در صدمين سالگرد

همنميتواندلبست

پيروزي درجنگ جهاني اولدرخصوصارتشاروپاومقابلهباناتو
( .)independent.co.uk.2018/11/6
امایکراهکارمهمجایگزینبراياینسازوكار،صدورخدماتفنيـمهندسيدرقالب
قراردادآنهاشركتهايبزرگ

كوچکومتوسطمقياساستكهدرطرفدیگر

شركتهاي

ي در پروژههاي ایران ،تا حدي
ینصورت ،زیان ناشي از قطع همکار 
اروپایي باشند .درا 
شركتها نيز با شركتهاي بزرگ اروپایي تجارت دارند و این

يشود .اما همين 
جبران م 
راهکار براي آنهاریسک دارد .بنابراین ،انتقالبستانکاري طرفایراني بهكشورهاي ثالث
يتواند
یمهاي امریکا قرار دارند هم م 
طرف تجاري مستقيم با اروپا كه در حوزه تحر 
راهکاريباریسکبيشترنسبتبهاینسازوكارباشد(مجيدزاده .)2:1331،

)1. Instrument in Support of Trade Exchanges(INSTEX
)2. Special Purpose Vehicle(SPV

اسالمی

گفتمان مشارکت محدود با ایران در سیاست هستهای امریکا

گفتمان مشاركت محدود در سياست هستهاي امریکا نسبت به ایران مربوط به دوران
پهلويبودهاست.چنينرویکرديراميتواندرچارچوبسياستائتالفامریکاباایران

بهعنوان بازیگر منطقهاي نيابتي تحليل كرد .فرایندهاي انقالب اسالمي ،نهتنها منجر به

تغيير در قالب گفتماني جامعه ایران نسبت به امریکا شد ،بلکه نشانههاي همکاري و
هایيازتضادورویارویيتبدیلشد.چنينفرایندينشانميدهدكه


مشاركتبهنشانه
تغيير در ساخت اجتماعي و بينالمللي تأثير خود را بر الگوهاي گفتماني رقيب بهجا
ميگذارد .

امریکادردورانهايمختلفتاریخيمعطوفبه

بخشقابلتوجهيازادبياتراهبردي 

مقابله با نشانههایي از قدرت است كه از قابليت الزم براي تأثيرگذاري امنيتي برخوردار
باشد .بهكارگيري مفهوم مقابله با سالحهاي كشتار جمعي ازسوي امریکا با آنچه را كه
نهادهاي بينالمللي به آن اشاره ميكنند ،متفاوت است .در «قانون كاتسا ،»1فعاليت
عنوانبخشيازسازوكارهاواقداماتيمحسوبميشدكهزمينةالزمبراي

موشکيایرانبه
قراردادن ایران در فضاي تحریمهاي جدید را امکانپذیر ميسازد .روندي كه ميتوانست
جویانهداشتهباشدباالگوهايمحدودكنندةامریکاروبهرو شدهكهبخشي


ماهيتهمکاري
از سياستهاي محدودسازي ایران در فضاي قدرتسازي محسوب ميشود (عسگري
دهآبادي .)13:1331،

عنوانبخشيازسازوكارهايمربوطبههمکاريهاي


توانبه

راهبرداتمبرايصلحرامي
دانست.برنامةهستهايایرانمانندبسياريدیگرازكشورهاي

ایرانوامریکادردهه1350
درحالتوسعه مربوط به سالهاي دهة  1350بوده است .اینگونه همکاريها در قالب

2
رویکرد آیزنهاور براي كنترل «گریز هستهاي » انجام گرفت .انگارة آیزنهاور معطوف به
تنظيم برنامة «اتم براي صلح »3بوده است؛ اگرچه شاه متحد راهبردي امریکا محسوب
گونهتمایليبهپذیرشروندغنيسازياورانيومدرایران

شد،امامقامهايامریکا 
هيچ


مي
دوران پهلوي نشان ندادند .مطالعات انجامشده توسط كرمي نشان ميدهد كه الگوي
هایيباسياستهايجمهورياسالمي


ايایرانچهتفاوت

رفتاريشاهدرموردقابليتهسته

دیپلماسی هستهای ایران و اروپا و تأثیر آن بر امنیت ببینالملل با تأکید بر خروج امریکا از برجام

دیدگاه امریکایی

)1. Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (H.R. 3364
2. Nuclear breakout

تمبرايصلحعنوانیکيازسخنرانيهايدوایتآیزنهاور رئيسجمهور پيشين امریکا بود كهدر 2دسامبر 1353در

.3ا
درظاهربرايتوصيفكابردهايسودمندانرژيهستهاي صورتگرفت .

مجمععموميسازمانمللمتحد
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نوعنگاهبهامریکاوسياستبينالمللدانست.شاهدر

دارد.تفاوتيكهریشةآنرابایددر
یابيداشتهاست،درحاليكه،جمهوري


الملليتالشبهقدرت

درونساختارسياسيوبين
اسالمي تالش نمود تا موقعيت خود را در فضاي حاشيهاي ارتقا دهد .تفاوتهاي كنش
ساختاري،تأثيرخودرادرالگويرفتاريدوكشوربهجاگذاشت) .(Karami, 2014: 63

نتيجهچنينفراینديرابایدبازتعریفگفتمانمشاركتمحدوددرساختارراهبردي
امریکادانست.دولتامریکابهاینموضوعاشارهداشتكهانجامچنيناقداماتيازسوي
ایران كه داراي ذخایر نفت فراگير ميباشد ،مقرون به صرفه نيست .در این دوران تمام
ايدرجهتمقاصدشبهنظاميدانست.شاه


تالششاهرابایددرراستايارتقايقابليتهسته
تواندامریکاوكشورهاياروپایيرادربرابركارانجامشده،قرارداد.


كردكهمي

احساسمي
اكبراعتمادبهعنوانرئيسسازمانانرژياتميعموماًمتهماصليدرفرایندتحقيقاتو

قايقابليتاتميایرانمحسوبميشد) .(Brands, 2006: 107

ارت
گفتمان سنگربندی و مقابله با ایران هستهای

ظهور گفتمان سنگربندي و مقابله با ایران هستهاي ،مربوط به الگوهاي رفتار سياسي و
سياست خارجي امریکا در دهه  1330بوده است .گفتمان مشاركت محدود ،تابعي از
سياستهاي امنيتي و راهبردي امریکا در چارچوب دكترین نيکسون بوده است .انقالب

اسالميایرانتوانستتغييربنيادیندرالگويكنشراهبرديامریکا ایجادنماید.چنين
فرایندي را ميتوان بهعنوان بخشي از سياستها و الگوهاي رفتاري امریکا براي
محدودسازي قابليت راهبردي ایران دانست .اگرچه ایران در سالهاي آغازین انقالب
هایيازتهدیداتفرومليروبهروبودهاماواقعيتآناستكهتمایليبه


اسالميبانشانه
ايخودنشاننميداد .


ارتقايقابليتهسته
ايایران،دولتامریکانيزمحدودیتهايمشهوديرا


موازاتتغييردرسياستهسته

به
درارتباطباایرانایجادواعمالنمود.نتيجهچنينوضعيتيرابایدتغييرپارادایميکدر
باشکلگيريانقالباسالميایران،دولتامریکاتالشنمود

گفتمانهستهايایراندانست.

تازمينةكاهشقدرتوقابليتهستهايایرانرافراهمآورد.یکيازسازوكارهاياصلي

گيريازروشهایيدانستكهبهكاهشقابليتوقدرتتاكتيکيایران


امریکارابایدبهره
هاينظاميوهستهايمنجرخواهد شد.درژانویهوفوریة 1313زمينهبرايلغو


درحوزه
برخيازقراردادهاينظاميوراهبرديایرانوكشورهايجهانغرببهوجودآمد.نتيجة

چنين وضعيتي را ميتوان كاهش قدرت ایران براساس سياستهاي محدودكنندة امریکا
دانست) .(Byman, 2011: 32
گفتمان محدودسازي قابليت هستهاي ایران ازطریق كنترل محيط پيراموني را باید

گفتمان مهار تمایزیافته در دوران ریاستجمهوري جورجبوش مورد توجه كارگزاران
سياستخارجيوراهبرديامریکاقرارگرفت.چنينگفتمانيرابایدبهعنوانبخشياز

سياستهايعموميوكالنامریکا دربرخوردباایراندانست.روندمحدودسازيقابليت

ستجمهوري جورجبوش پدر در قالب نشانههایي از موازنه
راهبردي ایران در دوران ریا 
1
شکل گرفته بود .الگوي موازنهگرایي جورجبوش پدر ،جيمز بيکر و لورنس ایگلبرگر 
هايعموميامریکابهجاگذارد .


نتوانستتأثيرچندانيدرسياست
همواره نشانههایي از تغيير گفتماني در الگوهاي سياست خارجي امریکا وجود دارد.
تادورانریاستجمهوريدونالدترامپادامهپيدا

هایيازسالهايدهه1320


چنيننشانه
2
كردهاست.نقشةراهدیپلماتيکپومپئونسبتبهایران بهموازاتخروجدونالدترامپاز
برنامة جامع اقدام مشترك را ميتوان در زمرة الگوهاي محدودكنندة قدرت هستهاي و
راهبردي ایران توسط امریکا دانست؛ فرایندي كه زمينههاي الزم براي شکلگيري
ساخت.نظریهپردازانيهمانند«تراف»به

هایيازتهدیدعليهایرانراامکانپذیرمي


نشانه
این موضوع اشاره داشتهاند كه روند دیپلماسي هستهاي امریکا معطوف به الگوهایي از
محدودسازي قابليت راهبردي ایران بوده و این امر بهگونه مشهودي بهعنوان سياست
هايراهبرديبهجا


تواندآثارخودرادرحوزه

شود؛سياستيكهمي

رسميامریکاتلقيمي
گذارد) .(Tropf, 2014: 5

.1وزرايامورخارجهوقتامریکادردورانبوشپدر 
.2نقشهراهيكهپومپئودراولينسخنرانيسياستخارجيخوددراردیبهشتسال 1331برايفشاروتغييررفتار
ایرانهمانندتجربهبرجامارائهكرد .

اسالمی

گفتمان مهار تمایزیافته و تداوم محدودیتهای هستهای

دیپلماسی هستهای ایران و اروپا و تأثیر آن بر امنیت ببینالملل با تأکید بر خروج امریکا از برجام

واكنشي نسبت به روند فعاليت هستهاي ایران در دوران سالهاي دهة  1330به بعد
ايایرانباپاكستانوچينموردانتقادمقامهايامریکایيقرار


هايهسته

دانست.همکاري
گرفت.هدفاصليایرانازفعاليتهستهايراباید«ارتقايقابليتچرخةسوخت»دانست.

چنين فرایندي در نگرش مقامهاي امریکایي بهعنوان تهدیدي ازسوي جمهوري اسالمي
محسوب ميشد .امریکایيها به این موضوع اشاره داشتند كه ایران از انگيزة الزم براي
دليل،هرگونهفرایندبازفرآوريوغنيسازي


همين

ايبرخورداراست.به

توليدسالحهسته
عنوانتالشيبرايتوليدسالحهستهاياعالمنمودند (Bastani, 2014:


ايایرانرابه

هسته
 .)91
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گفتمان مهار فراگیر 1قابلیت هستهای ایران

جمهوريبيلكلينتون موردتوجه«وارنكریستوفر»


گفتمانمهارفراگيردردورانریاست
وزیرامورخارجهامریکاقرارگرفت.چنينگفتمانيرابایدتالشسازمانیافتهبرايقابليت

هستهايوموقعيتراهبرديایراندانست.گفتمانمهارفراگيردردورانریاستجمهوري

هستهاي ایران
بيلكلينتون ،زمينه براي اعمال تحریمهاي جدیدي دربارة فعاليتهاي  

بهوجود آمد .در این دوران تاریخي ،كنگره مبادرت به تصویب قانون داماتو نمود .قانون

2
وجودآورد.هماكنونقانونایلسا تبدیلبه

داماتوبعداًزمينةتبدیلبهقانونایلسارابه
قانون آیسا 3شده و در سال  2011یعني آخرین روزهاي ریاستجمهوري باراك اوباما
توسط كنگرة امریکا تصویب شده است .در چنين فرایندي بود كه بيلكلينتون نيز در
دورانریاستجمهوريخود،مبادرتبهتنظيمدودستورالعملاجرایينمود .

دیديازتحریمهاياقتصادي

كلينتونراميتوانشکلج


هاياجرایيبيل

دستورالعمل
امریکادربرخوردباایراندانست.تضادهايامریکاوایراندرسالهايریاستجمهوري

هايهستهايایرانافزایشیافت«.آبراهاماسپنسر»وزیرانرژي


جورجبوشدرموردقابليت
امریکادرویننسبتبهبرنامةغنيسازيایرانابرازنگرانينمودهواعالمداشتهاستكه

هايمطرحشدهازسويآژانسبينالملليانرژياتميپاسخ


ایرانبایدبهتماميپرسش
هايامریکایيبهاینموضوعاشارهداشتندكهاگرایرانفعاليتهستهايخودرا


گوید.مقام
روخواهدشد(گلشنپژوه .)32:1323،


هايشورايامنيتروبه

پایانندهد،باقطعنامه
گفتمان مهار و سد نفوذ ایران

گفتمان مهار و سد نفوذ در سالهاي ریاستجمهوري جورج بوش پسر از اهميت و
مطلوبيت بيشتري برخوردار شد .در این دوران تاریخي بود كه سد نفوذ توانست بخش
محوريسياستامریکادربرخوردباایرانراشکلدهد.نظامتحریمهاياقتصاديعليه

ترینتحریمهایيبودندكهامریکاو


،شایدپيچيده
ان ،درآغازاوجخوددرسال2012
ایر 
جامعهبينالمللتاآنزمانبریکدولتسركشتحميلكردهبودند) .(Bolton, 2012: 8

اقتصادایران زماني باتجارت ،بازارهاوبانکداري جهانيدرارتباط بود.زمانيكه این
ایرانوگروگانگيريدرسفارتامریکا

ارتباطاتازبينرفت ،برايامریکابهانقالب 1313

و براي جامعة بينالملل به حقوق بشر ،ثبات منطقهاي و نگرانيهاي مربوط به اشاعة
شکيبرميگردد .

هستهايومو

سياست مهار فراگير و سد نفوذ توانست چالشهاي قابلتوجهي را براي فعاليت
 111

1. Containment
2. Iran and Libya Sanctions Act
3. Iran Sanction Act

جویانهدرسياستهستهايامریکانسبتبهایرانازسال 1331به


گفتمانمهارهمکاري
بعد آغاز شد .نقشیابي مادلين آلبرایت وزیر امور خارجه امریکا در دوره دوم
ریاستجمهوري بيلكلينتون درصدد بود از گفتمان مهار همکاريجویانه براي كنترل

توانبهعنوانبخشي


سازندهدرفضايتعامليباایراناستفادهنماید.چنينرویکرديرامي
سازيكنترلشدهدانست) .(Abrams, 2012b: 21


ازسازوكارهايمربوطبهامنيت
هرگاه رئيسجمهور ترامپ بخواهد قيود دستورات اجرایي را كه رئيسجمهور اوباما
درراستايایفايتعهداتامریکادربرجاملغوكردهبود ،احياكند،احتماالًبهضرورتملي
كند.درقانونتحریمهايجامع،پاسخگویي


عنوانمبنايایناقدامخودرجوعمي
 1335
به
1
جمهورميدهد


،كنگرهایناختياررابهرئيس
ومنعسرمایهگذاريدرایران سال2001

هايوضعشدهعليهایرانبراساساینقانونوهمچنينقانونكاهشتهدید


كهاكثرتحریم
2
وقانونآزاديومقابلهبااشاعةهستهايایرانسال

ایرانوحقوقبشرسوریهسال 2012
32012راپایاندهد .
بااینحال ،قبل از لغو این تحریمها ،رئيسجمهور باید تضمين نماید كه دولت ایران

همانطوركهدر
مداخلةخوددردوحوزةبحرانيتروریسموتسليحاتقطعكردهاست  ،

هايجامع،پاسخگویيومنعسرمایهگذاريدرایرانبيانشده


قانونتحریم
بخش 101
قدرترسيدنجورجبوشوتدوین
قدرتایراناززمانبه 

هايمحدودكنندة 


است.سياست
راهبرد مبارزه با سالحهاي كشتار جمعي جلوگيري از گسترش این سالحها بهگونة
قابلتوجهيافزایشیافتهاست .


اسالمی

گفتمان مهار همکاریجویانه

دیپلماسی هستهای ایران و اروپا و تأثیر آن بر امنیت ببینالملل با تأکید بر خروج امریکا از برجام

ايایرانایجادكند.رونديكهمحوراصليسياستهايامنيتيامریکاقرارگرفت.


هسته
شماريرابرايتحميلمحدودیتهاياقتصاديو


هايبي

اینادغاماقتصاديكامل،فرصت
وجودآوردتاایرانراواداربههمنوایيباهنجارهايبينالمللينماید.

ایجادنقاطفش 
اربه
كنگره ،نقش اصلي را در موضوع فعاليتهاي نامشروع ایران ،بهخصوص نظارت بر
هايگزارششدةایراندرارتباط باتواننظامي،تروریسم بينالمللي ،تأمين مالي


فعاليت
نامشروعوتحقيقوتوسعهموشکهايبالستيکدارد .

تروریسم،فعاليتهايسایبري


گفتمان دربرگیری 4و دیپلماسی هستهای در سیاست خارجی اوباما

گفتماندربرگيريراميتوانمحوراصليسياستامنيتيامریکادرروند كنترل قابليت

)1. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act (CISADA
2. Iran threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012
3. Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012
4. Contagement
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هستهاي جمهوري اسالمي دانست .گفتماني كه زیرساختهاي دیپلماسي هستهاي را

وجودآوردونتيجهآنراميتواندرارتباطباتوافقشکنندهبرنامهجامعاقداممشترك


به
گيريهاي اساسي ذكرشده در گزارش «برآورد
نتيجه 
مشاهده نمود .از اوایل سال   2015
نخوردهباقيماندهاستودرنتيجهگيريمهم


همچناندست
اطالعاتملي»سال ،2001
براینکهمسيربرنامةهستهايایرانازسال 2003بهسمتتالشبراي


آنگزارشمبني
توليد تسليحات نظامي منحرف نشده است ،در هيچیک از گزارشهاي ساالنه بعدي
تجدیدنظرنشدهاست .
گفتمان جدید در سياست خارجي امریکا معطوف به فعالسازي ایران براي
همکاريهاي سازنده با امریکا درجهت كاهش قدرت راهبردي محسوب ميشود .تنها

براینکهپيشرفتهايایران


هايساالنةبعديصورتگرفتمبني

تغييراتجزئيدرگزارش
هايبالقوهايدراختياراینكشورقراردادهاستكه


ايغيرنظاميتوانمندي

دربرنامةهسته
تواندازآنهابرايساختبمباستفادهكند؛ تصميميكهبراساساذعان«جيمزكالپر»


مي
رئيسآژانساطالعاتمليامریکا،سرانایرانهنوزاتخاذنکردهاند( .)Afrasiabi, 2010: 34

در گفتمان دربرگيري باراك اوباما زمينه براي كنترل روندهاي قدرتسازي ایران
بهوجود آمد .اگرچه برنامة جامع اقدام مشترك كه قابليت هستهاي ایران را بهگونة

توانبهمعنايپایانخصومتوتضادامریکاباجمهورياسالمي


توجهيكاهشدادنمي

قابل
شدهازسويامریکانشانميدهدكهامریکاآرزويممانعتایراناز


دانست.الگوهايرفتاري
دستيابي به استقالل واقعي ،خودكفایي در عرصههاي مختلف و پيشرفتهاي فني
فوقالعاده را دارد .در نگرش ایران ،سياستهاي امریکا نسبت به برنامة هستهاي خود

محورمحسوبميشود.


هايرفتاريوالگوهايرژیمصهيونيستي

مفهومبخشيازقالب

به
در نگرش ایران ،الگوي رفتاري گذشته امریکا بيانگر سازوكارهایي است كه مبتنيبر
همکاريهمهجانبهبارژیمصهيونيستيشکلگرفتهودرراستايكاهشقدرتمليایران
برنامهریزيشدهاست) .(Johnson, 2011: 165

کالبد شکافی دیپلماتیک برجام
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یکي از علل اصلي ناكارآمدي برجام را ميتوان بهرهگيري دیپلماسي هستهاي ایران از
سياست مماشات دانست .مشاركتگرایي بخش اجتنابناپذیر كنش بازیگران در سياست
هايامنيتيموردتوجهنظریهپردازانسياستو


گرایيدرحوزه

لياست.مشاركت
بينالمل

اینترتيب ،دیپلماسي هستهاي ایران را ميتوان
امنيت بينالملل قرار داشته است .به 
بهعنوان بخشي از فرایند مشاركتگرایي دانست .روندي كه زمينههاي الزم براي

ورهايمسلطنظامبينالمللدرفضاينامتوازنفرایند

همکاريهايچندجانبهایرانوكش


نادیدهگرفتن تعهدات امریکا در برنامة جامع اقدام مشترك به مفهوم عبور از مصالحه

یعني بازي برد ـ برد محسوب ميشود .نقشیابي مشاركتي بخشي از واقعيت كنش
راهبردي ایران در روند دیپلماسي هستهاي نتوانست نتایج مطلوبي را حاصل نماید .در
كنندهاي در فرایند سياست

رئاليسم ساختاري ،قدرتهاي بزرگ نقش مؤثر و تعيين
ايرابایدبهعنوانبخشياز


ایندي،دیپلماسيهسته
المللایفاميكنند.درچنينفر


بين
سازوكارهاي نظام جهاني دانست كه معطوف به نشانههایي از همکاري و اجبار است
) .(Adib Moghaddam & Maleki, 2012: 43
موازنة قدرت را باید بخشي از سياست جهاني دانست كه محورهاي اصلي كنش
راهبردي بازیگران را شکل ميدهد .به همان گونهاي كه روندهاي دیپلماسي هستهاي
هایيازكاهشقابليتایرانبود،امریکاتوانستبهمازادمؤثرينایل


امریکامعطوفبهنشانه
اینترتيب ،قدرت و امنيت در نظریة نئورئاليستي با یکدیگر پيوند یافته و زمينة
شود .به 
ايكهدیپلماسيهستهاي

سازد.بههمان 
گونه

ايایرانرااجتنابناپذیرم 
ي


فعاليتهسته
بخشي دیگر از رهيافت نئورئاليستي سياست بينالملل براي تبيين الگوي رفتاري ایران
تلقيميشود) .(Waltz, 2012: 25


اسالمی

عبور از مصالحه در دیپلماسی هستهای ایران

دیپلماسی هستهای ایران و اروپا و تأثیر آن بر امنیت ببینالملل با تأکید بر خروج امریکا از برجام

دیپلماسي هستهاي را به وجود آورد ) (Adib Moghaddam & Maleki, 2012: 35و به
هايبرجاممنجرشد.مقامهاياجرایيایرانبهاینموضوعواقفبودند


اثرشدنقابليت

بي
هميندليل،


كنند.به

ایجادمي
،مشکالتویژهايرابرايكشورمان 

كهتحریمهاياقتصادي

ايخودرابرمذاكرهباقدرتهايبزرگقراردادند.اماچنين


محوراصليسياستهسته
پذیريتحریمهاشد .


رونديباخوشبينيدیپلماتيک،منجربهبرگشت
مهمترین بخشاز سياستمماشاتتيممذاكرهكنندهبرجامرا ميتوان دررابطه با

بهنيازشدیدسياسيواقتصادياروپابهنقشآفرینيدر


هاياروپایيدانست.باتوجه
كشور
وبازیابيچهرهخودوهمچنينخيزجریاناتراستگرادربرخيكشورها

مذاكرات 5+1
برايجدایي از اتحادیه بهتبع برگزیتو مخاطبهترامپ باجریانات ملي گراياروپاو از
طرفي نياز به بازار هشتاد ميليون نفري ایران ،تيم مذاكرهكننده همواره اتحادیه اروپا و
خانمموگرینيراطرفخودقراردادهاست.درصورتيكه،باتعریفحقوقوتکاليفسه

توانستيمتعهداتدولتهاراعملي


گاممي
صورتگام 
به


كشورفرانسه،آلمانوانگليس،به
نمایيم.ازطرفي،بااتمامدورهمسئوليتخانمموگرینيبسياريازتعهداتوتوافقاتنيازبه
تعریفمجددبراساسالگووروشفرديجایگزینایشاندارد .
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مشارکتگرایی غیرمؤثر ایران در فرایند برنامة جامع اقدام مشترك

بایددرمشاركتگرایيغيرسازندةایراندرفرایند

ویژگياصليدیپلماسيهستهايایرانرا

عبارتدیگر ،ایران نتوانست از سازوكارهاي مربوط به

دیپلماسي هستهاي دانست .به
دیپلماسي اجبار عبور نماید  .نشانههاي دیپلماسي اجبار را ميتوان در تالش براي
وفصلمسالمتآميزاختالفاتوفشارهاياقتصاديتصاعدیابندهمشاهدهنمود.هریک


حل
از دو مؤلفه یادشده ،تأثير خود را بر روند دیپلماسي هستهاي ایران بهجا گذاشته است
) .(Afrasiabi, 2014: 19
امریکامحوراصليمحدودسازيقدرتایرانبودهوچنينرویکرديازسويكشورهاي
اروپایيوسایرقدرتهايبزرگیعنيچينوروسيهنيزموردحمایتقرارگرفت.سياست

اوبامابرايتعاملباایران،آثارخودرادرمذاكراتمستقيموغيرمستقيمبهجاگذاشت.

مشاركتگرایي واقعيت بنيادین در سياست خارجي و امنيتي ایران در روند گذار از

تحریمهاي شوراي امنيت محسوب ميشود .مشاركتگرایي غيرمؤثر ،واقعيت دیپلماسي

تهايدرشرایطپرمخاطرهاست .
هس 
توجهيازكارگزاراندیپلماسيهستهايامریکاتالشداشتندتااهدافخود


بخشقابل
را براساس ضرورتهاي مربوط به اتاقهاي فکر تنظيم نمایند .سياست بينالملل ،محور
اصلي نقشیابي ایران براي نيل به توافق محسوب ميشود .نظریهپردازاني همانند «كنث
پوالك» به این موضوع اشاره داشتند كه توليد بمب هستهاي توسط ایران بهعنوان
موضوعي غيرقابلپذیرش تلقيخواهد شد .درنگرش پوالك تمام قدرتهاي بزرگ براي
محدودسازيقدرتایرانهماهنگبودهوایرانميباید«تصميماتسخت»و«امتيازات

ارخودقراردهد.چنينوضعيتيرابایدبهعنوانبخشياز

سخاوتمندانه»رادردستورك
هايبزرگبرايمحدودكردنجایگاهایراندرحوزهقابليتهاي


فضايسياسيكنشقدرت
هستهايدانست( .)Pollack, 2013: 118


دالیل ناکارآمدی برجام
دالیل اقتصادی
تحریمهای پایانناپذیر و دیپلماسی برگشتپذیر
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المللرانشانميدهد.محوراصلي


هايساختارينظامبين

ها،واقعيت

پذیريتحریم

برگشت
كنترل قابليت هستهاي ایران را چندجانبهگرایي بازیگران اصلي نظام جهاني ازطریق
قطعنامههاي شوراي امنيت تشکيل ميدهد .قدرتهاي بزرگ بخشي از واقعيتهاي

ساختاري سياست بينالملل محسوب ميشوند .نقش چنين بازیگراني در نهادهاي

اسالمی

دیپلماسی هستهای ایران و اروپا و تأثیر آن بر امنیت ببینالملل با تأکید بر خروج امریکا از برجام

هايالزمبراياثربخشيسياستهاي


تواندزمينه

جهتاهميتداردكهمي
بينالملليازاین

جمعيعليهكشورهایيهمانندایرانرابهوجودآورد .

درك مؤلفههاي ساختاري نظام بينالملل با عقالنيت راهبردي پيوند دارد .خصلت
برجسته عقالنيت راهبردي این است كه بازیگران مسيرهایي را براي كنش خود انتخاب
كارگزاراجرایيبهعنوان

هاورفتارهايقابلانتظاردیگرانمبتنياست .


كنندكهبراولویت
نيروي تکميلي ساختار سياسي تلقي ميشود .زمامداراني كه تصميمگيري آنان براساس
الگوي موازنه انجام ميگيرد ،تالش دارند تا جلوههایي از مشاركت و چندجانبهگرایي
راهبرديرامحوراصليتصميمگيريخودقراردهند .

فشارهاي امریکا همواره بخشي از واقعيتهاي دیپلماسي اجبار را منعکس ميسازد.
چنينرونديدرفراینددیپلماسيهستهايایرانموردتوجهقرارنگرفت.براساسالگوي

عقالنيتراهبرديدركنترلمحيطهايمنطقهاينشانههایيازچندجانبهگرایيساختاري
دردستوركارقرارميگرفت.درچگونگياجرايچنينفرایندي،بازیگرانومقاماتاجرایي
داراينقشمؤثريبرايتبيينشکلبنديهايقدرتوكنشبازیگراندرروندمدیریت

بحرانداراميباشند) .(Joyner, 2016: 108
مهمترین نقطه ضعف در مدیریت فرصتهاي اقتصادي برجام ،نداشتن تيم اقتصادي

ايكه مقامات اجرایي
گونه 
مجرب و آشنا به اقتصاد سياسي و حقوق قراردادهاست؛ به 
توانستندسرمایهبسياريازشركتهاياروپایيرادرازايتظامينالزمدركشورنگه


مي
مينههاي رشد اقتصادي داخلي و توسعه پيشرانهاي اقتصاد را فراهم آورند.
داشته و ز 
همچنيندرفضايمقابلهاي،استفادهازابزارهاياقتصاديهمانندسازماناوپکكهمنافع

ايدرفضاياجماعسازيتحریميعليه


كننده

عنوانتعدیل

تواندبه

حياتيهمسایگانرامي
ایراناحياكند،كارسازخواهدبود.
توافق ناپایدار و تحریمهای اعادهشده

طبعاً بسياري از قابليتهاي اقتصادي و صنعتي ایران تحت تأثير تصميمات سخت
راهبردي ،تحتالشعاع ضرورتهاي ساختاري نظام بينالملل قرار ميگرفت .دیپلماسي
اجبار با نشانههایي از كنش تعاملي همراه شد .باراك اوباما بههمراه روسيه و كشورهاي
اروپایي بر ضرورت همکاري محدود در قالب كنش تعاملي تأكيد داشتند .سياست مهار
هایيازمشاركتودیپلماسياجباربودهاست.دیپلماسياجبارراميتوان


برنشانه

مبتني
زیربناي سياست قدرت بازیگران اصلي نظام جهاني در برخورد با ایران دانست .چنين
الگویيدرسال2012باردیگراعادهشد .
الشاصليالگوهايهمکاريجویانهجهانغربدربرخوردباایرانبودهو

ناپایداريچ
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ايبهگونةمشهوديتکرارشدهاست؛رونديكه
چنينالگویيدرفراینددیپلماسيهسته 

سازبودهاست.چنينفراینديراميتوانمحوراصلي


برايمنافعوامنيتمليایرانچالش
رانيدانستكهزیرساختهايقدرتوتهدیداترادر

چالش،مشاركتوهمکاريبابازیگ
كارگرفتهشده ازسوي جواد ظریف و

ایران شکل ميدهند .گروههایي نسبت به ادبيات به
دولتروحانيانتقادداشتند.آنهابهاینموضوعاشارهداشتندكهتعریفحوزةدیپلماسي
گونهاي اجتنابناپذیر
به 
تنشزدایي» و «سازش» یکسان است .تنشزدایي  
ایران از « 
برمعادلةقدرتخواهدبود.درحاليكههرگونهسازشزمينةالزمبرايكاهشمعادلة


مبتني
آورد.گروههايانتقاديدولتبرایناعتقادبودندكهنتایجحاصلهبا


وجودمي

قدرترابه
ادعاهايانجامشده،مغایرتدارد) .(Varasteh, 2013: 45

ترینچالشتوافقهستهايرابایدناپایداريبرجاموشکنندگيمنافعایراندر


اصلي
دانست؛الگویيكههيچگاهموردپذیرش

روندتغييراتسياسيمحدوددرساختارامریکا
دیپلماتهاي ایراني در دوران مذاكرات هستهاي قرار نگرفت (پربن و دوگل.)1 :1331 ،

همکاريهاي ایران با سهكشوربزرگاروپایي درچارچوب رژیمهاي كنترل تسليحات و

همچنين رژیمهاي كنترل عدم اشاعه هستهاي شکل گرفته كه نشان ميدهد ایران از
هايبينالملليدرحوزةراهبردي


هاورژیم

انگيزةالزمبرايمشاركتبانهادها،كنوانسيون
برخوردار است .چنين انگيزهاي نتوانست نتایج و مطلوبيتهاي راهبردي مناسبي را در
هاياقتصاديبرايایرانرابهوجودآورد .


حوزه
دالیل امنیتی
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بسياري از صاحبنظران ،انگيزه خروج امریکا از برجام را سهم زیاد سرمایهگذاري سایر
اعضاي كشورهاي  5+1در مقابل این كشور ميدانستند .خروج بسياري از شركتهاي
تجاريبهبهانهترسازشکستمناسباتتجاریشانباامریکااینتصورراپدیدآوردهاست
كه این شركتها با چشمپوشي از سود اقتصادي بازار ایران ضرر كردهاند .اما واقعيت
مشاركتكشورهاي 5+1مخصوصااروپارابایداهدافامنيتيدانست.فدریگاموگرینيدر
:مانميخواهيمایرانسالح

خارجياروپااینگونهاظهارداشت

مصاحبهايباشورايروابط

هستهايتوليدكندوبرجامدقيقاًباهمينهدفعملميكند.منباگفتناینجملهآغاز

كردم؛ چراكه اغلب درباره این موضوع ميشنوم كه اروپا عمدتاً انگيزههاي اقتصادي یا
مااینكارراميكنيمتاازفروپاشيیکپيمان

مالحظاتتجاريدارد.موضوعایننيست.
منعاشاعههستهايكهدرحالاجراست،جلوگيريوازیکبحرانبزرگامنيتيدرغرب

آسياپيشگيريكنيم) .(mogherini, eeas.europa.eu, 29/05/2018
استفاده از ظرفيت قدرت منطقهاي ایران ميتوانست بهعنوان رفع مهمترین نگراني

الگوي رفتاري نئورئاليستهاي تدافعي و همچنين نئوليبرالهاي امریکایي مبتنيبر
دیپلماسي ازطریق سازوكارهاي سازنده و مشاركتي بوده است .جانكري وزیر وقت
امورخارجةامریکابعدازامضايبرنامهجامعاقداممشتركباوزرايامورخارجهكشورهاي
دیداربهعملآورد.ایندیداردرمنامه

شورايهمکاريخليجفارسدرهفتمآوریل 2011

ايرابهوجود


گيرياجالسيةچندجانبةمنطقه

پایتختبحرینانجامگرفتهوزمينةشکل
آورد.عالوهبركشورهايحوزةخليجفارس،رژیمصهيونيستينيزدرزمرةمنتقدینتوافق

قدرترسيدندونالدترامپ،كاركردخود
امریکاباایرانمحسوبميشود.چنينرونديبابه 

راازدستداد .
فشارهاي منطقهاي براساس الگوهاي ساختاري نظام بينالملل تبيين ميشود .هدف
یافتهبرايتداومدیپلماسيهستهايدرحوزةكنش


رژیمصهيونيستيرابایدتالشسازمان
منطقهايوقابليتتسليحاتيایراندانست.محوراصليسياسترژیمصهيونيستيرامقابله

دهد.گروههایي


اهللوجهاداسالميتشکيلمي

هايحماس،حزب

باحمایتایرانازگروه
كه از قابليت بالقوه براي تهدید امنيت رژیم صهيونيستي برخوردارند .در نگرش رژیم
صهيونيستيایرانبهعنوان«تهدیدفوري»برايمنافعرژیمصهيونيستيمحسوبشدهكه

هايجنگنيابتيازقابليتالزمبرايتقویتقدرتهستهاينيزبرخوردارند


ازطریقگروه
) .(Hicks & Dalton, 2017: 76

اسالمی

بازتولید فشارهای امنیتی امریکا بعد از برجام

دیپلماسی هستهای ایران و اروپا و تأثیر آن بر امنیت ببینالملل با تأکید بر خروج امریکا از برجام

اروپانسبتبهگسيلتروریسمبينالملل،اروپاراازبيمبردموشکهايتدافعيایرانرهانده

قارهاي را در فضاي تنش (حتي ظاهري) روابط
و زمينههاي همکاريهاي امنيتي بين 
فراآتالنتيکيفراهمنماید .

ابطال نظریة گذار از امنیتیشدن ایران

غيرامنيتيشدن را ميتوان بهعنوان یکي از مطلوبيتهاي راهبردي ایران در فرایند

گونهاياستكههریکاز
المللبه 


بنديساختارنظامبين

ست.شکل
دیپلماسيهستهايدان

دارشدهوبرایناساس،ازالگوهايمحدودكنندة


بازیگرانونهادهاكارویژةخاصيراعهده
بازیگراني بهره ميگيرند كه داراي رویکرد و جایگاه انقالبي در سياست جهاني هستند.
رسيدنروحانيرابایدبهرهگيريازتعامل

دازبه 
قدرت

الگويرفتاريایراندرسالهايبع

سازندهبراينيلبهتوافقيدانستكهزمينةعاديسازيموقعيتایراندرسياستجهاني

را بهوجود ميآورد .غيرامنيتيكردن ایران را باید محور اصلي سياست هستهاي دولت
روحانيدانست .
چنين روندي نتوانست نتایج مطلوبي را براي اهداف راهبردي ایران ایجاد نماید.

 123

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آفاق امنیت  /شماره سی و نهم ـ تابستان 1931

ویژهدردوراندونالدترامپبانشانههایيازتهدیدتداوم


كه،الگويرفتاريامریکابه

درحالي
پذیريرابهوجود


شکلجدیديازبرگشت
پيداكردهاست.تهدیداتترامپدرسال2012
پذیريتحریمها،رویکردهايمختلفيارائهشدهاست.برخيبه


آورد.درموردعلتبرگشت
این موضوع اشاره دارند كه علت ناشي از نوع قرارداد ایران و امریکا در چارچوب برنامه
دهآبادي .)33:1331،
جامعاقداممشتركاست(عسگري 
گروه دوم چنين فرایندي را بهعنوان بخشي از واقعيتهاي كنش سياسي و رفتار
دانند.گروهسومنيزوجوددارندكهتحریمهاراانعکاسالگوهاي


سياستخارجيامریکامي
رفتاري دونالد ترامپ دانسته و فکر ميكنند كه ترامپ چنين تصميمي را خارج از
بنديهاي ساختاري تنظيم و اتخاذ كرده است .الگوي رفتاري ترامپ ،واقعيتهاي
شکل 

دیپلماسي تهاجمي در سياست خارجي امریکا را منعکس ميسازد؛ روندي كه واقعيت
سياستجهانيدرشرایطساختارغيرمتوازنمحسوبميشود .

دالیل دیپلماتیک
كشورهاي اروپایي ،چين و روسيه نيز از سياست عمومي امریکا در ارتباط با دیپلماسي
گيريمذاكراتيرابهوجودآورد


هايالزمبرايشکل

عملآوردهوزمينه

ايحمایتبه

هسته
ناپذیرميساخت.چنينمذاكراتي


هايبرنامهجامعاقداممشتركرااجتناب

كهزیرساخت
را باید ادامه دیپلماسي هستهاي ایران در سال  2003دانست .حضور «جک استراو» در
روند آغازین دیپلماسي هستهاي ایران نمادي از پيوند جهتگيري مصالحه با قدرتهاي
بزرگ درجهت كاهش تحریمها و فشارهاي بينالمللي را منعکس ميساخت؛ روندي كه
نتوانستنتایجمطلوبيرابراياهدافراهبرديایراندرطوالنيمدتایجادنماید .

قدرتهاي بزرگ در سياست بينالملل
مهار ایران ازطریق الگوهاي كنش مشاركتي  
حاصلشدهاست.ایرانهموارهتالشداشتتا زمينه مشاركت بانهادهاي بينالمللي را
بهوجود آورد .چنين فرایندي ،بخشي از سازوكارهاي مربوط به سياست قدرت محسوب

1
ميشود .الگوي رفتار روسيه مبتنيبر نشانههایي از «سياست دربرگيري» بوده است.

كه،اتحادیهاروپابرضرورتهمکاريهايمحدودتأكيدداشت،سياستدربرگيري


درحالي
توانبخشيازقانوننرمدیپلماسيهستهايدانست) .(Albright, 2012: 28


رامي
ویژگيقانوننرمآناستكهكشورهادرمرحلةاولزمينةنشاندادنسازگاريالگویي

گونةاجتنابناپذیر


د.قانوننرمباراكاوبامابه
نمایشميگذارن


دیگريرابه
ورفتاريخودبا
باقانونسختدونالدترامپپيوندميیابدودرمراحلبعديمطالباتبيشتريراپيگيري
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هرگونه مماشات و انعطافپذیري ،چالشهاي خاص خود را در ارتباط با ایران و سایر
د.رونديكهایراندررونددیپلماسيهستهايباامریکا تجربهنمود.

كشورهاایجادميكن

انعطافپذیري بخشي از سازوكارهاي نيل به توافق در سياست بينالملل است .الگوي

رفتاري ایران در روند دیپلماسي هستهاي ،تبيين شکل خاصي از منافع ملي است.
عنوانبخشيازواقعيتهايدیپلماسي


توانبه

هاياعمالشدهعليهایرانرامي

محدودیت
اجبارامریکادانست .
برخي از مقامهاي ایراني به این موضوع توجه داشتند كه انعطافپذیري ميتواند
مشاركتسازندهراایجادكند.روحانيدرنامهايبهرهبريبرتالشفراگيرتيمدیپلماسي

دادنبهتحریمهاتأكيدداشت.روحانيبهاینموضوعتوجهداشتكه


ايبرايپایان

هسته
بحران هستهاي براي امنيت ملي ایران غيرضروري است .درحاليكه تأمين نيازهاي
ناپذیرتلقيميشود.روحاني درآن

اقتصاديواجتماعيجامعه بهعنوانضرورت اجتناب
نامه اعالم كرد حق ایران در غنيسازي اورانيوم تضمين شده است و دیپلماسي ایران
موفقيتآميز بوده است .اما این ادعاي ایران توسط جانكري وزیر امورخارجه امریکا

ايحقایرانبرايغنيسازياورانيوم


چالشكشيدهشد.كريتأكيدكرددرتوافقهسته

به
بهرسميتشناختهنشدهاست(انتصاروافراسيابي .)11:1335،

اسالمی

ناکارآمدی مماشات و انعطافپذیری در روند دیپلماسی هستهای

دیپلماسی هستهای ایران و اروپا و تأثیر آن بر امنیت ببینالملل با تأکید بر خروج امریکا از برجام

هايانعطافپذیري


المللنبودهونشانه

برقواعدرسميحقوقبين

كند.قانوننرممبتني

مي
را بهوجود ميآورد .در این ارتباط ،امریکایيها به این موضوع اشاره داشتند كه تعهدات
جزئي كشورها حتي اگر به زبان و شکل قانوني بيان شوند ،بهعنوان توافقات بينالمللي
درنظرگرفتهنميشود(انتصاروافراسيابي .)12:1335،

درتهاي بزرگ براي
نشانههایيازتعادلدرالگويرفتاريایرانو ق 
در سال  2013
آغاز دیپلماسي هستهاي با اهداف تعادلي فراهم شد .حسن روحاني تالش نمود تا
دیپلماسي هستهاي را براساس ضرورتهاي دوران جدید یعني پایاندادن به تحریمهاي
اقتصادي و آغاز دوران نویني از همکاريهاي راهبردي تنظيم نماید .چنين الگویي با
فشارهاي فزایندة كنگرة امریکا و دونالد ترامپ ،به اعادة چالشهاي جدید براي سياست
خارجيواهدافراهبرديایرانمنجرشد .

ابطالپذیری بازی برد ـ برد در دیپلماسی هستهای ایران

الگوي رفتاري ایران مبنيبر بازي با نتایج برد ـ برد نتوانست مطلوبيت متقابل را براي
وجودآورد.بههمانگونهايكهكشورهايجهانغربنيزبخشي


اهدافراهبرديایرانبه
هايمربوطبهفعاليتهستهايوراهبرديایرانراازطریقتعليقمواردتحریمي


ازتحریم
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مربوط به قطعنامههاي گذشته مورد پذیرش قرار داده بودند .چنين رویکردي ازسوي
كارگزاران دیپلماتيک ایران بهعنوان بازي برد ـ برد محسوب ميشد .درحاليكه ،كاربرد
چنينمفهوميدارايآثاروپيامدهايكامالًمتفاوتدرموقعيتایرانوكشورهاي5+1
بودهاست .
چنينفراینديدركوتاهمدتبههيجاندیپلماتيکبراينيل بهتوافقيمنجرشدكه

موردپذیرشبسياريازكارگزارانسياستخارجيكشورهاياروپایيوامریکاقرارگرفته
بود.شهروندانایرانينيزتحتتأثيرتبليغاترسانهايمربوطبهفضايسياسيواجتماعي

ایجادشده ،چنين توافقي را براي آیندة رشد اقتصادي و زندگي بهتر خود سودمند
يدانستند .
م
هر فرایند مبتنيبر چندجانبهگرایي غيرمتوازن داراي زیرساختهاي كنش سياسي و
امنيتيبودهوازاینطریقزمينههايالزمبرايمشاركتبازیگراندرفضايموازنةضعف

ایران را بهوجود آورد .بسياري از مقامات امنيتي امریکا و رژیم صهيونيستي نسبت به
دانستند.ازجملهاینافرادميتوانبه


عطاشدهازسويایرانرادورازذهنمي
امتيازاتا
«جانبرنان»رئيسسازماناطالعاتمركزيامریکاو«افرایمهالوي»مدیرپيشينموساد
اشارهداشت.افرادیادشدهبهاینموضوعاشارهداشتندكهبرجامحاكيازیکامتيازبزرگ
برايامریکاوكشورهاياروپایيبودهاست.برنانوهالويبرضرورتمشاركتدیپلماتيک
باایرانبرايكسبامتيازتأكيدداشتند) .(Halevay, 2015: 2
فشارهاي دونالد ترامپ در برخورد با ایران ،واقعيتهاي سياست مبتنيبر رئاليسم
تهاجمي را منعکس ميسازد؛ الگویي كه با چالشهاي نظري و عملي همراه بوده است.
نظریهپردازان محافظهكار در امریکا توجه چنداني به بازي برد ـ برد نداشتند .الزم به

توضيحاستكهافراددیگريهمانند«هنريكيسينجر»و«جورجشولتز»وجودداشتند
كه «توافق خوب» براي امریکا را بهمثابه سازوكارهایي ميدانستند كه منجر به سقوط
حکومتایرانشود) .(Ajami, 2012a: 72
چنينرویکرديبانگرشبرخيدیگرازكارگزارانراهبرديامریکاهمانندبرژینسکيو
آلبرایت مغایرت داشت .آنان سقوط حکومتي ایران را براي امنيت منطقهاي پرمخاطره
دانستند.بههميندليلاستكهمذاكراتهستهايباایرانتأثيرخودرادراختالف


مي
گروههاي رقيب سياسي در امریکا و ایران بهجا گذاشت .هریک از چنين گروههایي بر

هایيازمطلوبيتوضدمطلوبيتمذاكراتهستهايبرايایرانیاامریکاتأكيدداشتند


نشانه
) .(Kissinger, 2015: 4

برگشتپذیری تحریمها در پایان برنامة جامع اقدام مشترك

برگشتپذیري تحریمها ،بزرگترین پيامد خروج امریکا از برنامة جامع اقدام مشترك


اسالمی

در نگرش مقامات و رهبران سياسي ایران ،سياست امریکا درمورد قابليت هستهاي
جمهوري اسالمي بهمنزلة تالش براي بياثرسازي معادلة قدرت در ایران بهعنوان مركز
جبهة مقاومت تلقي ميشود .بخش قابلتوجهي از سياستهاي امریکا در قبال فعاليت
موافقتنامههمکاريدرپژوهشصلحآميزانرژياتمي»تحتنظارت

هستهايایرانباروح«

مغایرتدارد.رونديكهحتيبهموجبدستورالعملامنيتملي

برنامة«اتمبرايصلح»
ايرابهوجودآورد.جليلروشندل


رآكتوربرقهسته
 ،321جرالدفوردزمينةساخت 23
درمطالعاتخودبهاینموضوعاشارهداردكهجمهورياسالميتوانستاهدافصنعتيو
فناورانهخودراباحوزةراهبرديپيونددهد) .(Roshandel, 2000: 112
گفتمانهاي سياست خارجي و الگوي كنش راهبردي امریکا در ارتباط با قابليت

هايهستهايهماهنگيندارد.امریکا


هايمنطقهعاريازسالح

ايایرانباضرورت

هسته
سياست تبعيضآميز هستهاي خود را در ارتباط با رژیم صهيونيستي از سالهاي دهه
1310اعمالنمودهواینامرمنجربهواكنشحکومتپهلويدرچارچوبسياستموازنه
منطقهاي شد .اگرچه ایران در مجاورت چند كشور هستهاي همانند :روسيه ،چين،

هيچگونهانعطافيدربرابرسياست
پاكستان،هندورژیمصهيونيستيقرارداشت،اماامریکا 
هستهايایراننشاننداد) .(Ajami, 2012b: 35

ادبيات امنيتي و راهبردي امریکا ،نشانههایي از تهدید را منعکس ميساخت .ایران
همچنينازتغييراتایجادشدهدرفضايگستردهترخارجيبهرهگرفتهوتالشداشتتااز

سازوكارهاي مبتنيبر رقابت و همکاري در سياست بينالملل استفاده نماید .بسياري از
اينشانميدادكهجمهورياسالميایراناز


الگوهايكنشسياسيدراجرايبرنامةهسته
ايدرمقایسهباارتقايقابليتهاي


هايبالقوةهسته

ايحفظتوانمندي
انگيزةبيشتريبر
هايمشتركبينالملليبرخورداراست .


اقتصاديدرفضايهمکاري
محور اصلي گفتمان راهبردي امریکا در ارتباط با ایران را ميتوان كاهش قدرت
راهبرديجمهورياسالميدانست.چنينرویکرديباالگوهايراهبرديرژیمصهيونيستي
و عربستان نيز هماهنگي دارد .در فرایند برنامه جامع اقدام مشترك ميتوان تمامي
سياستهايمربوطبهمشاركتمحدود،سنگربنديومهارراموردتوجهقرارداد.چنين

فرایندي را ميتوان بهعنوان بخشي از سازوكارهایي دانست كه زیرساختهاي مربوط به
امنيتمليامریکاراشکلميداد .

سياستهاي


دیپلماسی هستهای ایران و اروپا و تأثیر آن بر امنیت ببینالملل با تأکید بر خروج امریکا از برجام

دالیل و پیامدهای خروج امریکا از برجام
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محسوب ميشود .روند نهایيشدن دیپلماسي هستهاي براساس ضرورتهاي مطرحشده
هايشورايامنيتارادهقدرتهايبزرگبراي


توسطشورايامنيتشکلگرفت.قطعنامه
نيلبهتوافقمحسوبميشد .

هايبزرگازسازوكارهايكنشهمکاريجویانهبرايمحدودسازيقدرت


تماميقدرت
هگرفتند.چنينالگویيراميتوانبخشيازسازوكارهايمربوطبهتالشمتوازن

ایرانبهر
ومشتركبازیگرانساختاريبرايمهارومحدودسازيایراندانست.واقعيتهايدوران

دیپلماسيهستهايبيانگرآناستكهكشورهايامریکا،روسيهواتحادیةاروپادرفرایند

امنيتيسازيایرانمشاركتمتوازنداشتند .

هریک از این كشورها تالش نمودند تا زمينة الزم براي محدودسازي قدرت ایران
ازطریق نهادهاي بينالمللي را بهوجود آورند .ازآنجاكه ایران نسبت به تعهد كشورهاي
اروپایيبرايمداليتهتالشبسيارزیاديانجامدادونتيجةچندانيبهدستنياورد،زمينه

ظهورالگوهايكنشجدیدرفتاريایرانبهوجودآمد) .(Joyner, 2016:35

براي
گزینه جایگزین برجام بی اثر
1

رابهعنوانگزینهجایگزینبرجاممطرحنمودهاست.
دكترروحاهللقادري،مسئلهایرگزیت  

برنامهجامعاقداممشتركميبایدصورتپذیرد؛

ازنظرایشانایرگزیتیعنيخروجایراناز
چراكهنهتنهاباعزتواقتدارنظاماسالميهمخوانيندارد،بلکهمنافعمليوحتيامنيت

مليایرانراموردتهدیدجديقرارخواهدداد .
حتياگراروپایيهاتمایلبهحفظبرجامبهدالیلامنيتيونهاقتصاديداشتهباشند،

توانوجرأتپرداختهزینهسياسيواقتصاديالزمرابراياجرايتعهداتخوددراین
زنيبيفایدهبرايایجادسازوكارماليمستقلاروپا


هامذاكرهوچانه

توافقنامهندارند.ماه
2
موسومبهاس.پي.وي جهتتبادلماليمستقلازنظامماليامریکاباایرانگواهاین
ادعاست .
دراینميان ،هرگز نباید به ایجاد اختالف فراآتالنتيک بهواسطه حفظ برجام دلخوش

نمائيم .البته كه ما از هرگونه اختالف و جدایي این دو متحد دو سوي آتالنتيک یعني
اروپایيها و امریکایيها استقبال ميكنيم ،اما ایران نباید هزینه سياسي و امنيتي این

بهعنوان یکي از
اختالف را بپردازد و بدتر اینکه برخي دولتمردان این مسئله را  
دستاوردهاي برجام و بلکه شاید مهمترین دستاورد آن قلمداد نمایند و جالبتر اینکه
یکيازخيراتدائميوپایانناپذیر!!»اعالمنمایند .

برجامرا«
1. IREXIT
2. Special Purpose Vehicle
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بهگام است.
مبناي روابط بينالملل نه اعتماد و صداقت كه راستيآزمایي گام 
عبارتدیگر ،در نظام آنارشيک بينالملل ،بياعتمادي و عدم صداقت و شيوع فریب و


به
گامونهاعتماد!!نميتوانمنافعمليو

آزمایيگام 
به


تقلبنهادینهشدهاستوجزباراستي
ايحفظهاهلل


اياستكهبارهاموردتأكيدامامخامنه

امنيتمليراتأميننمود.ایننکته
قرارگرفتهاست.ایشاندرسخنرانيمورخ13اردیبهشتماه1331بالفاصلهپسازخروج
امریکا از برجام ،در دانشگاه فرهنگيان فرمودند« :بنده از روز اول بارها گفتم به امریکا
اعتمادنکنيد.همدرجلسهعموميگفتموهمدرجلسهخصوصي.اگرميخواهيدقرارداد

ببندید،تضمينالزمرابگيریدوبعدببندید...دو سالونيماستكهمادرحالانجاماین
ميگویدمنقبولندارم» .
قراردادهستيموحاالاینمردك(رئيسجمهورامریکا) 
نکته مهم دیگر این است كه چون غرب جز زبان تهدید و زور ،زبان دیگري را
فهمد،جمهورياسالميایرانميتواندباكاربستسياست«دفاعروبهجلو»1وتقویت


نمي
همهجانبه «محور مقاومت» با هدف توسعه «عمق استراتژیک» انقالب اسالمي جلو

2
ماجراجویي جدید غرب و امریکا در مسئله ایرگزیت را با قدرتافکني و توازن تهدید
بگيرد؛ مشروط به اینکه ميان دولتمردان ما نيز مانند نيروهاي جانبركف انقالب،
رتعينيپيداكند.دراینخصوص،شخصاًمعتقدمسياست

«دیپلماسياقتدار»صورتوسي
3
راهبرديجمهورياسالميدرمنطقهبایدبهسمتبهصفررساندننفوذامریکا هدایتشود

كه بدون توجه و اهتمام جدي به این موضوع ،نظم سياسي مطلوب انقالب اسالمي در
منطقهشکلنخواهدگرفت(.قادريكنگاوري .)1331/10/15،

نتیجهگیری
یابيكشورهادرنظامجهانيمحسوبميشود؛الگویي


سياستقدرت،محوراصليجایگاه
كه ایران در روند دیپلماسي هستهاي از آن غفلت نمود .ایران در دوران تحریمهاي
هايخودرابرايغنيسازيوتکميلچرخةسوختارتقادهد.


اقتصاديتوانستقابليت
كنگرة امریکا مداركي را ارائه ميدهد كه ماهيت خصمانه نسبت به برنامة جامع اقدام
مشتركدارد.كنگرهتالشزیاديانجامدادتامانعازپذیرشبرنامهجامعاقداممشترك
شود،امانتيجةچندانيحاصلنشد .
محدودیتهایيراعليهبانکمركزيایران

دردورانبعدازبرجام،دیوانعاليامریکا
دليلحمایتازگروههايجهاديبهدوميليارددالر


النمودوجمهورياسالميرابه
اعم
1. forward-defence policy
2. Power projection
3. Zero-influence policy
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جریمه محکوم كرد .انجام چنين اقداماتي مشکالت اقتصادي بيشتري را براي ایران در
د.فراینددیپلماسيهستهايبااروپاو

دورانبعدازبرنامهجامعاقداممشتركایجادميكر

تأثيرات آن بر امنيت بينالملل باتوجهبه توافق حاصل از كنش همکاريجویانه ایران با
توانبراساسنشانههايذیلتبييننمود :


هايبزرگرامي

قدرت
هايبينالملليبرايمحدودسازيقدرت

*امریکاعموماًازسازوكارهايمربوطبهرژیم
كشورهاي مختلف استفاده كرده است .چنين فرایندي را باید بهعنوان بخشي از
هايمربوطبهنهادهايكنترلكنندةسياستجهانيرا


سازوكارهایيدانستكهزیرساخت
معناميدهد.چنينفراینديدرروندبرجام،بيشترینمطلوبيتراهبرديرابرايامریکا

ایجادنمود .
* در نگرش امریکا ،هر كشوري كه مبادرت به غنيسازي اورانيوم نماید ،موقعيت
راهبرديخودرادرسياستجهانيارتقاخواهدداد.براساسچنينرویکردي،روندفعاليت
وجودآوردكهزمينههاي


گيريشرایطيرابه

تواندزمينةالزمبرايشکل

ايایرانمي

هسته
توانبهعنوان


هایيرامي

ايرافراهمسازد.چنيننشانه
الزمبرايقدرتمازادوگریز 
هسته
1
واقعيتپایانناپذیرسياست هژمونيامریکادرچارچوبدیپلماسياجبار و سازوكارهاي

تهاجميدرسياستجهانيدانست .
ايایران،دوران مختلفيراسپري


*سياستعمومياروپادربرخوردبافعاليتهسته
كرده است .هدف اصلي اروپا را باید در كاهش قدرت و قابليت هستهاي ایران دانست.
مواضع و الگوهاي رفتار سياسي كشورهاي اروپایي عموماً نشانههایي از كنش انتقادي
نسبتبهالگوهايرفتاريایرانرابههمراهداشتهاست .

* مشاركت اروپا ،روسيه و چين با سياستهاي راهبردي امریکا زمينه گذار از
امنترناميد.
مثابهجهان  


آنرابه
وجودآوردكهجانكري 


هايامنيتيجدیديرابه

چالش
چنين فرایندي با رویکرد نئوليبرالي اروپایيها هماهنگي داشت .واقعيتهاي كنش
راهبردي اروپا نشان ميدهد كه آنان ظهور هرگونه فرایند گریز از مركز قدرت را مورد
دهند.نگرشكشورهاياروپایيدردورانمختلفتاریخيباایران،ماهيت


پذیرشقرارنمي
سازندهداشتهاست .
هايدیپلماسيایرانباقدرتهايبزرگراتحتتأثير


*الگويرفتاريامریکا،چالش
شدنسایرقدرتهايبزرگ

قرارداد.خروجترامپازبرجاممنجربهافزایشروندحاشيه 
اي

در سياست جهاني شد .در فرایند بعد از برجام ،الگوهاي رفتاري امریکا ،اروپا ،چين و
روسيهباتفاوتهايمشهوديهمراهشد .
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1. Coercion diplomacy

ـ احدیان ،محمدسعيد ( ،)1331برجام در تحلیل کالن و خرد ،مشهد:موسسهفرهنگي هنري
خراسان .
ـانتصار،نادروافراسيابي،كاوه(،)1335ماراتن مذاکرات هستهای ،ترجمهسعيدجعفريو
روحاهللفقيهي،تهران:نشرقومس.

ـدالورپوراقدم،مصطفي(،)1321ایران هستهای نمادی در برابر نظام هژمونیک ،تهران:دفتر
مطالعاتسياسي.
ـ پربن ،دومينيکن و دوگل ،لویي ( ،)1331خروج ایاالت متحده از توافقنامه وین پیرامون
برنامه هستهای ایران :یک وضعیت حقوقی متناقض ،فرانسه:گزارشانجمنحقوقدانانكميسيون
مسائلایران،تحليلهايحقوقي .
ـپورسعيد،فرزاد(،)1335منطق و معیار ارزیابی برجام،تهران:برجام،سياستها،دستاوردهاو
،مركزبررسيهاياستراتژیکریاستجمهوريومركزمطالعاتراهبردي.

الزامات
ـروحاني،حسن(،)1330دیپلماسی هستهای و امنیت ملی ،تهران:انتشاراتمركزتحقيقات
استراتژیکمجمعتشخيصمصلحتنظام.
ـمجيدزاده،رضا( ،)1331چشمانداز سازوکار ویژه مالی اروپا ،قابلدسترسدر :
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* نگرش سازنده در الگوهاي روابط راهبردي با ایران بهمعناي تالش حقوقي براي
شود.الگویيكهچالشهايجدیديرابرايایران


كاهشقدرتراهبرديایرانمحسوبمي
اجتنابناپذیر ساخته است .اروپایيها نگرانيهاي نسبتاً مشتركي با امریکا در ارتباط با

قابليت موشکي و نقش منطقهاي ایران دارند .سياست عمومي اروپا در برخورد با ایران
تابعي از الگوها و نشانههایي است كه زمينههاي الزم براي مشاركت با ایران ازطریق
دربرگيريرافراهمميسازد .


http://www.scfr.ir
ـحسيني،دیاكووموسویان،سيدحسين(،)1335منطق پیامدهای مطلوب و نامطلوب برجام،

تهران :برجام ،سياستها ،دستاوردها و الزامات ،مركز بررسي هاي استراتژیک ریاست جمهوري و
مركزمطالعاتراهبردي .
ـ عسگري دهآبادي ،محمد مهدي ( ،)1331خروج امریکا از برجام و تبعات آن برای ایران،
تهران:گزارششركتسبدگردانالگوریتم .
ـعسگري،یداهلل( ،)1325بررسيوتحليلحقوقيعملکردآژانسبينالملليانرژياتميدر
مسئلهفعاليتهايهستهايایران،تهران:فصلنامه سیاست دفاعی،سال،11شماره .55
ـقادريكنگاوري،روحاهلل(،)1331ایرگزیت؛فرجامیکبرجام،قابلدسترسدر :
rahbordemoaser.ir/fa/news/2045
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