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چکیده
اي، اسناد رسـمی ایـاالت متحـده تصـریح دارنـد کـه جمهـوري        ههاي رسانبرخالف فضاسازي

اسالمی ایران یک بازیگر عقالنی است و این عقالنیـت فرصـتی بـراي اثرگـذاري، در مناسـبات بـا       
در خاورمیانـه در پـی   »عـدم اطمینـان  «این درك راهبردي در کنار وضعیت . نمایدتهران، ایجاد می

ع ابزارهاي سیاست خارجی آمریکا در قبال ایـران، ازجملـه   دهنده نوبیداري اسالمی از مبانی شکل
اي، واشنگتن با ارزیـابی مجـدد   در پی انتخابات ریاست جمهوري و توافق هسته. تحریم، بوده است

ایـن  . تغییر مسیر را بررسـی نمـوده اسـت   / سیاست و ابزارهاي خود، الزامات تداوماز میزان کارایی
ان رسمی واشنگتن در این دوره، به دنبال پاسخ به ایـن سـوال اسـت    نوشتار با تمرکز بر تحلیل گفتم

اي چه بـوده اسـت و ایـن ارزیـابی چـه تـاثیري بـر        که ارزیابی واشنگتن از تهران در پی توافق هسته
فرضـیه نوشـتار   . انداز رقابت راهبردي بین ایران و آمریکا بخصوص در منطقه خواهـد داشـت  چشم

هه بین ایران و آمریکا بـه سـمت الگـوي جدیـد ترکیبـی سـوق       آنست که در وضعیت جدید، مواج
هاي نامتعارف است و از سوي تحقق گزینه"مسیر"از "پیشگیري"یابد که از یک سو، مبتنی بر می

نهایتـا ایـن نوشـتار بـه     . دیگر بر تداوم و تشدید تقابل در سطوح متعـارف و نامتقـارن اسـتوار اسـت    
.دپردازلی جمهوري اسالمی ایران میر راستاي منافع مراهبرد مناسب جهت مدیریت وضعیت د

اي، برجـام،  اي ژنو، تحریم، مـذاکرات هسـته  عقالنیت، توافق هسته: واژگان کلیدي
آمریکا، خاورمیانه، بیداري اسالمی

.باشداین مقاله برگرفته از طرح پژوهشی دانشگاه تهران می.1
mjamshidi@ut.ac.irالملل دانشگاه تهراناستادیار روابط بین*
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مقدمه
تـر از خـود واقعیـت    از واقعیـت مهـم  1در علوم سیاسی، همانند دیگر علوم اجتماعی، برداشت

اي دارد و الملــل و سیاســت خــارجی اهمیــت ویــژهه بخصــوص در روابــط بــینایــن مســئل. اســت
حریـف خـود را بـه نحـو     کنند هم در بعد ایجابی و هم در بعد سلبی، برداشـت کشورها سعی می

واقعیت نوع سیاست خارجی آمریکا در قبـال ایـران، ریشـه در برداشـت     . دهند2»شکل«مطلوب، 
هــا و هــا ثابــت نیســتند و در زمــانبرداشــت. ایرانــی داردآمریکــا از موقعیــت و توانمنــدي طــرف 

هــا برداشــت. جهــان سیاســت نیــز جهــان ســیالی اســت . کننــدهــاي متفــاوت، تغییــر مــیموقعیــت
هـاي متنـوع   گیـري سیاسـت  دهنده نوع محاسبه بازیگران از یکدیگر و درنتیجه مبناي شـکل شکل
یکـایی از ایـران چیسـت کـه از     حال سؤال این اسـت کـه برداشـت و محاسـبه طـرف آمر     . هستند

اي و رسیده است و همچنان بعـد از  کننده به مذاکره و توافق هستههاي فلجسیاست تشدید تحریم
بـا مـروري بـه انبـوه     . هش دهـد صـورت معنـاداري کـا   هـا را بـه  توافق، حاضر نیسـت کـه تحـریم   

اي ایـران ارائـه   هسـته هاي راهبردي که به دولت اوباما در چند سال گذشـته دربـاره برنامـه    توصیه
شده است و با توجه به ابزارهاي مختلفی که ایاالت متحده براي پیشبرد اهداف سیاست خـارجی  

خود مطرح کرده »هدف اعالمی«عنوان ایران را به»تغییر محاسبه«خود در اختیار دارد، واشنگتن 
هـا از  ه درك آنعلت این انتخاب ناشی از طیفی از واقعیات است که یک سر آن طیـف بـ  . است

هـاي قـدرت و   گردد و سر دیگر آن طیف بـه محـدودیت  نظام سیاسی و محیط داخلی ایران برمی
رویکـرد آمریکـا نسـبت بـه ایـران      . شودمنابع در اختیار ایاالت متحده در دوره کنونی مربوط می
دیگـر،  ارتعبـ بـه . المللی اسـت اي و بینبرآمده از استراتژي ایاالت متحده در هر دو سطح منطقه

سیاست واشنگتن در قبال تهران داراي ارتباط معناداري با دیگـر اهـداف سیاسـت خـارجی آن و     
دو تحول اساسی تأثیرگذار بر سیاست خـارجی کنـونی   . هاي آن داردها و ضعفهمچنین کاستی

ترکیب ایـن دو تحـول آمریکـا    . آمریکا، تداوم بحران اقتصادي و بیداري اسالمی در منطقه است
به این واقعیت رسانده که براي تداوم قدرت خود نیازمند تعریـف جدیـدي از چیسـتی تمرکـز     را

بـا عنـوان   2012باشد که بر اساس سـند بـازبینی اسـتراتژي دفـاعی آمریکـا در سـال       راهبردي می
وضـوح از ایـن نگـاه    در این میان سیاست آمریکـا در قبـال ایـران بـه    . مطرح شد3چرخش به آسیا

دیگر، نوع برخورد آمریکا بـا ایـران در وهلـه اول، متـأثر     عبارتبه. ثیر پذیرفته استاستراتژیک تأ
باشــد و ثانیــاً برآمــده از الزامــات گیــري در آن مــیاز درك واشــنگتن از تهــران و نظــام تصــمیم

.باشدراهبردي آمریکا در منطقه و جهان می
1 . Perception
2 . Shaping
3 .Pivot to Asia
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بـا توجـه بـه رونـد مـذاکرات و      بدین ترتیب، این نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤال است کـه 
اي، برآورد راهبردي واشنگتن از تهران چه بوده است و ایـن ارزیـابی چـه تـأثیري بـر      توافق هسته

در ایـن میـان   . انداز رقابت راهبردي بین ایران و آمریکا بخصوص در منطقه خواهـد داشـت  چشم
می از منظـر ایـاالت   گیـري و محاسـبات راهبـردي جمهـوري اسـال     تمرکز اصلی بر فرایند تصمیم

اي مقـوم ادراك امریکـا از   فرضیه نوشتار آن است که روند و نتیجه مذاکرات هسته. متحده است
عقالنیت ایران است و در دوره پسابرجام، مواجهه بین ایـران و آمریکـا بـه سـمت الگـوي جدیـد       

هـاي نامتعـارف   تحقـق گزینـه  »مسیر«از »پیشگیري«سو، مبتنی بر یابد که از یکترکیبی سوق می
در چارچوب سیاست اجبار است و از سوي دیگر بر تداوم و تشدید تقابل در سـطوح متعـارف و   

.نامتقارن استوار است

نظریه انتخاب عقالنی : چارچوب نظري) الف
. عنوان یکـی از ابزارهـاي تحلیـل سیاسـی مطـرح شـد      به1950نظریه انتخاب عقالنی طی دهه 

جهانی و آغاز جنگ سرد که رئالیسم مـورد توجـه جـدي، بخصـوص     درواقع با پایان جنگ دوم
یکـی از اصـول اساسـی    . در ایاالت متحده، قرار گرفت نظریه انتخاب عقالنی نیز برجسته گردیـد 

-ها رفتار عقالنی دارند به این معنـی کـه بـا محاسـبه هزینـه     رئالیسم کالسیک آن است که دولت
مـایلز  . کننـد کـه مطلوبیـت حـداکثري داشـته باشـد      ب میهاي رقیب، رفتاري را انتخافایده کنش

-Kahler, 1998: 919(»الملـل عقالنیـت در روابـط بـین   «کـاهلر در مقالـه خـود بـا عنـوان       و ) 941
-Allison & Zelikow, 1999: 26(همچنین آلیسون و زلیکو رابطه بین عقالنیت و رئالیسـم  را  ) 33

اً یـک نظریـه اقتصـادي اسـت کـه بـه دنبـال تحلیـل رفتـار          این نظریه اساس. کنندخوبی تبیین میبه
عنـوان هـدف اول تعریـف    منفعت طلبانه افراد در بازار است که رقابت و کنترل منابع کمیـاب  بـه  

بدین ترتیب، این رویکرد مبتنی بر مدل انسـان اقتصـادي اسـت    ) Heywood, 2004: 246. (شودمی
این مقایسـه بـین رقابـت    : اندکه گرین و شاپیرو گفتهطوردرواقع، همان. و نه مدل انسان اجتماعی

بازاري براي کاال و رقابت سیاسی براي ثمرات قدرت براي بسیاري از دانشمندان علوم اجتمـاعی  
اي سودمند براي مطالعه علـم سیاسـت   گونهتوانند بههاي علم اقتصاد میبیانگر آن است که روش

دهنـده ایـن   درواقع استدالل اساسـی شـکل  ) Green, D. P. & Shapiro, 1994: 1. (بکار بسته شوند
هـاي  نظریه آن است که با در نظر گرفتن ترکیب شرایط محیطی، ازجمله سالیق، باورها و گزینـه 

.تنهایی کافی است که گزینه بهینه نهایتاً انتخاب شودجایگزین، عقالنیت فرد به
انگـاري در  لیبرالیسـم و سـازه  )نـو (گرایـی، واقـع )نـو (درواقع، تفاوت اساسـی میـان نظریـات    

گرایی و نولیبرالیسم در مطالعـه سیاسـت   نوواقع. الملل استعقالنیت نهفته در بازیگران عرصه بین
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هـاي عقالنـی سیاسـت تعلـق     کنند که به نظریهخارجی کشور از الگوي انسان اقتصادي پیروي می
هـا بــر مفهـوم انســان   خـارجی دولــت انگـاري محاســبات خـود را از رفتــار   در مقابـل، ســازه . دارد

کننـد بـازیگران را   هایی که بـر الگـوي انسـان اقتصـادي تکیـه مـی      رهیافت. نهداجتماعی بنیان می
صورت فردي و سازمانی رفتـار خـود را بـر اسـاس میـزان      کنند که بهموجوداتی سودجو تلقی می

ر اسـاس یـک فراینـد محاسـبه     هـا بـ  هـاي آن بنابراین تصمیم. دهندهزینه و سود احتمالی انجام می
شـکل  ر ـیت زضاومفرگیري بر اساس متصمیبدین ترتیب الگوي عقالنی .گیردعقالنی شکل می

:گیردمی
گیردم مینجااکامل ن طمیناایط اشرگیري در تصمیم.

 از بلکه ر دارد، اـــختیدر ال ــ کامو امع ـــجطـور  ت را بــهطالعااین تنهـا ا گیرنـده نــه تصـمیم
.ستردار انیز برخوت طالعااین ده از استفااي ابرزم نایی الاتو

ست امنطقی ن اــ جحرتم ــ یک سیسگیرنده داراي و تصمیمست اشن ب رونتخاي اهارمعیا
-طبقهاري و گذرا ارزشف ــ مختلي اــ هد، راهوـخي اهـارزشه ـبن یدـم بخشـا نظـبتواند میکه 

.کندي بند
یا دي قتصاظ  ااــ لحاز ( راه را ر ــ رتبط هــ ایج مــ نتتوانـد  که مـی نـیاضمن ه گیرندتصمیم
ــاارزشسایر  ــا راهیگر دبا و محاسبه ) هـ ــمقایسه کنهـ ــنتخدر اد ــ عمل کامل ب راه از آزادي اــ
.ستردار ابرخو
 االترین ــ کند که بب نتخارا اهی راست در اقاگیرنده ت، تصمیمضاوین مفرب اچورچادر

.شته باشداه دابه همراي وي بردي قتصاظ الحاارزش را از 
گونه که در مـدل بـازیگر عقالنـی    حال، باید توجه داشت که خود مفهوم عقالنیت آندرعین

شاید بتوان گفت کـه علـت ایـن    . هاي عملی و نظري مواجه شده استمطرح شده است با چالش
-جز در شرایط آزمایشگاهی وجود خـارجی نـدارد و تصـمیم   امر آن است که عقالنیت محض به

هـاي مختلفـی مواجهنـد کـه امکـان انتخـاب گزینـه بهینـه و بـا حـداکثر           محـدودیت گیرندگان با
هربـرت سـایمون بـر همـین     . طور که نظریه عقالنیت مستتر است، ممکـن نیسـت  مطلوبیت را، آن

بـر اسـاس   . تر عقالنیت محدود  را در برابر عقالنیـت محـض مطـرح کـرد    اساس مفهوم کاربردي
اطالعـات در  -1: ا سـه محـدودیت واقعـی روبـرو هسـتند     گیرنـدگان بـ  عقالنیت محـدود تصـمیم  

عقل بشـر از ظرفیـت   -2ها، محدود است هاي انتخابی و پیامدهاي آنها درباره گزینهدسترس آن
ــه اطال     ــابی هم ــی و ارزی ــراي بررس ــدودي ب ــناختی مح ــت    ش ــوردار اس ــود برخ ــات موج -3ع

بدین ترتیـب، سـیمون   . تگیري بخصوص در شرایط بحرانی با محدودیت وقت همراه استصمیم
گیرندگان عقالنی هـم مجبـور هسـتند بجـاي انتخـاب بهینـه، بـه        کند که حتی تصمیماستدالل می
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-Jones, 1999: 301(.بخش تن دهندانتخاب رضایت 302   (
ان مـدل  ت عنوــ تحن وــ لیسرا آی ـعقالنب نتخاانظریه الملل بینبط و رواجی رسیاست خادر 

ــکازي دپرممند مفهودیگر خرزبا ــسده ارـ ــمیم . تـ ــت تص ــا   رهیاف ــارجی ب ــت خ ــري در سیاس گی
بـر سیاسـت   کننـده سـاختار  گـران و نقـش تعیـین   فرض یکپارچه بودن کـنش زیرسوال بردن پیش

کنـد و سیاسـت   هـا جلـب مـی   هـاي درونـی دولـت   خارجی، توجه ما را به عوامل داخلی و پویایی
شـناختی، سـازمانی و البتـه    یتی، رواناي از فاکتورهـاي شخصـ  خارجی را محصول ترکیب پیچیده

رسـد کـه ایـن    گذاري خارجی، به نظـر مـی  با توجه به پیچیدگی سیاست. نمایدمحیطی معرفی می
.الملل داردبینخارجی کشورها و روابط رهیافت نقشی حیاتی در درك جامع رفتار سیاست 

ايمبانی ادراك آمریکا از ایران هسته) ب
اي کـه علیـه جمهـوري اسـالمی جریـان دارد اجمـاع نخبگـان        رسـانه هـاي  فارغ از فضاسازي

صـورت  این امر بـه . اي استهاي رسانهسازياجرایی ایاالت متحده درباره ایران متفاوت از چهره
هـاي نـوع ادراك   تـرین مؤلفـه  مهـم . مشـاهده اسـت  خاص در اسناد جامعه اطالعاتی آمریکا قابـل 

:باما، عبارتند ازآمریکا از ایران، بخصوص در دوره او

است» عقالنیت«ایران داراي 
هاي غرب، ارزیابی جامعه اطالعاتی آمریکا از جمهـوري اسـالمی ایـران    علیرغم همه جنجال

تبــع آن، باشــد و بــهمــی» نیــتعقال«ایــن اســت کــه تهــران یــک بــازیگر عقالنــی اســت، داراي   
گـري  همین واقعیت محاسبه. وردخرقم می»فایده-محاسبه هزینه«هاي آن بر اساس گیريتصمیم

فایـده، بـر   -شود که بتواند بـا تغییـر نسـبت هزینـه    براي غرب محسوب می» فرصت«ایران بهترین 
صــورت مکــرر در برآوردهــاي ایــن ادراك و عبــارات بــه. بگــذارد» تــأثیر«هــاي ایــران تصــمیم

.شـود اسـت  ر مـی هاي ساالنه ایاالت متحده از تهدیدهاي جهانی ذکـ اطالعاتی آمریکا و گزارش
)World Wide Threat Assessment, 2009: 19- 20; 2010: 13- 14; 2011: 4- 5; 2012: 9- 11 (

این اعتراف براي اولین بار در دولت بوش و در گزارش جامعـه اطالعـاتی آمریکـا بـا عنـوان      
ه توقـف  ارزیابی مـا ایـن اسـت کـ    «: بدین گونه مطرح شد1»اي ایرانهاي هستهنیات و توانمندي«

المللـی بـود بیـانگر آن اسـت کـه      که در پاسخ به فشارهاي بین2003اي ایران در سال برنامه هسته
گونه نیست که تهران بدون در نظـر  هاي تهران بر محاسبه هزینه و فایده استوار است و اینتصمیم

,NIE(» هاي سیاسی، اقتصادي و نظامی به سمت سالح اتمـی خیـز بـردارد   گرفتن هزینه 2007: 7 (
1. Iran: Nuclear Intentions and Capabilities
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هاي جامعه اطالعاتی آمریکا در دولت اوباما نیـز منتشـر   صورت مکرر در ارزیابیها بهاین برآورد
قضــاوت مــا ایــن اســت کــه «: 2013بــر اســاس گــزارش جامعــه اطالعــاتی در ســال . شــده اســت

هـایی  کنـد کـه متضـمن فرصـت    فایده هدایت مـی -اي ایران را رویکرد هزینهگیري هستهتصمیم
بـدون تردیـد زمـانی کـه رهبـران ایـران       . الملـل اسـت  أثیرگذاري بر تهران براي جامعه بـین براي ت

گیرند امنیت، پرسـتیژ، نفـوذ، و همچنـین محـیط سیاسـی و      اي خود تصمیم میدرباره برنامه هسته
-World Wide Threat Assessment, 2013: 7. (»گیرندالملل را در نظر میامنیتی بین 8 (

ــران و اینکــه درك آمریکــا ا ــردي در ای ــهز وجــود عقالنیــت راهب ــران ن تنهــا مکانیســم در ای
کنـد  فایـده عمـل مـی   -صورت واقعی فعال است بلکه بـر اسـاس رویکـرد هزینـه    گیري بهتصمیم
هاي ایـران، تهـران را مجبـور بـه     دهد تا با افزایش هزینهو فرصتی در اختیار آمریکا قرار میگزینه

جمشـیدي،  . (اي بنمایـد هاي راهبردي خود ازجمله درباره برنامـه هسـته  تبازاندیشی درباره سیاس
هــا و تنــدروهاي آمریکــایی مبنــی بــر  ایــن رویکــرد بــرخالف تصویرســازي صهیونیســت ) 1386

. هاي تهران و اولویت ایدئولوژي بر بقا در تفکر آن اسـت گیريبودن خصلت تصمیمآخرالزمانی
)Netanyahu, 2012(

ي نیست ایران تهدید فور
وضـوح  هاي جامعه اطالعاتی و مواضع علنـی مقامـات آمریکـا بـه    با مروري مجموعه گزارش

توان این گزاره راهبردي را مشاهده کرد که ایران سالح اتمی ندارد و تصمیمی براي سـاخت  می
درواقــع علیــرغم همــه فشــارهاي آمریکــا علیــه ایــران، ایــاالت متحــده . ســالح نیــز نگرفتــه اســت

سمی بر این باور است که ایران نه سالح دارد و نه تصمیمی بـراي سـاخت آن گرفتـه    صورت ربه
. دیگر، تهدید ایران، فوریت ندارد و لذا آمریکـا در مواجهـه بـا ایـران، زمـان دارد     عبارتبه. است

دانیم که آیا ایران نهایتاً تصـمیم  ما نمی«: کنند کههاي ارزیابی ساالنه تهدیدها تصریح میگزارش
سازي اورانیـوم،  هاي فنی ایران، بخصوص در غنیپیشرفت... ساخت سالح خواهد گرفت یا نهبه

کند که ایران از ظرفیت علمـی، فنـی و صـنعتی بـراي سـاخت نهـایی       این ارزیابی ما را تقویت می
بنـابراین مسـئله اصـلی اراده    .. اي برخوردار است؛ البته اگر چنین تصـمیمی بگیـرد  تسلیحات هسته

-NIE, 2009(» ها براي انجام این کار استآنسیاسی  قدر متقن بوده اسـت  این ارزیابی آن) 2013
ارزیـابی هـر دو کشـور ایـاالت     «:  که اوباما در نشست ساالنه آیپک با دفاع از آن، تأکید کرد که

شـدت در نظـارت   اي نیست و مـا بـه  متحده و اسرائیل این است که ایران هنوز داراي سالح هسته
پنتا وزیر دفاع وقت آمریکا نیز همین ارزیـابی  )Obama(b), 2012(. »ها هوشیار هستیمنامه آنبر بر

هـا تصـمیم گرفتـه باشـند     دهد که آناطالعات ما نشان نمی«: را در برابر سناي آمریکا مطرح کرد
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درست به دلیل همین واقعیـت اسـت کـه خـط قرمـز      )Panetta, 2012(» اي بسازندکه سالح هسته
. است1ايسالح هسته»ساخت«اي ایران نظر آمریکا در قبال برنامه هستهمورد

اراده «گویـد، مسـئله آمریکـا    هـاي جامعـه اطالعـاتی مـی    طور که گزارشبر این اساس، همان
اي در کنـار تحـوالت داخلـی و    گونـه هـاي فنـی ایـران بـه    ایران است و اینکـه توانمنـدي  » سیاسی

دیگـر، ایـران از   عبـارت بـه . یتـاً تصـمیم بـه سـاخت سـالح بگیـرد      خارجی قرار نگیرد که ایران نها
بـراي سـاخت سـالح    » تصمیمی«یا » اراده«توانمندي علمی و فنی الزم برخوردار است ولی هنوز 

ایـن  . نمایـد » پیشـگیري «نگرفته است و لذا آمریکا باید تالش کنـد کـه از تحقـق اراده احتمـالی،     
پـذیر  اي ناشـی از همـان عقالنیـت راهبـردي ایـران امکـان      هـ برداري از فرصتهدف صرفاً با بهره

.است

انصراف داوطلبانه، وضعیت پایدارتري است
اي ایـران آن اسـت کـه خـود     جمهور آمریکا حل دائمی و نه موقتی مسئله هسـته از نظر رئیس

هاي سخت فقط باعث تحریک مـردم اش بردارد و استفاده از گزینهايایران دست از برنامه هسته
اوبامـا رویکـرد خـود را    . شـود و مقامات ایران براي پیشروي بیشتر و حتی دسـتیابی بـه بمـب مـی    

صورت تـاریخی ثابـت شـده اسـت کـه تنهـا       استدالل ما این است که به«: کندگونه مطرح میاین
اي نداشـته  راهی که یک کشور، بدون مداخله نظامی مستمر، نهایتاً تصمیم گرفته که سالح هسـته 

ایـن همـان چیـزي اسـت کـه در      . ها این گزینه را از روي میز بردارنـد ن است که خود آنباشد آ
لذا تصمیم خود ایـران بـه تبعیـت از مسـیر     )Goldberg, 2012(. »لیبی و آفریقاي جنوبی اتفاق افتاد

اي در آینـده  کند بلکه عدم تجدیـد برنامـه هسـته   تنها چالش کنونی را مهار میمطلوب آمریکا، نه
.نمایدیز تضمین میرا ن

هاي دیگر پرهزینه استگزینه
هـاي راهبـردي ایـاالت متحـده در دو جنـگ      تداوم بحران اقتصادي آمریکا در کنـار ناکـامی  

تنها باعث عدم تمایل جدي دولت و جامعه آمریکا از گزینه نظـامی دیگـر در   عراق و افغانستان نه
)Department of Defense, 2012(ده اسـت  منطقه و حتی تغییر راهبـرد نظـامی ایـاالت متحـده شـ     

هاي واشـنگتن در برابـر تهـران    بلکه مجموع مطالعات و برآوردهاي ایاالت متحده از طیف گزینه
ناپذیري پاسخ ایران، و غیرقابل مدیریت بـودن صـحنه مواجهـه    بینیبیانگر پرهزینه بودن، غیر پیش

ــا ایــران اســت تــا جــایی کــه اوبامــا در ســخنرا   نی ســاالنه خــود در اجــالس ایپــک از احتمــالی ب
1 . Nuclear Weaponization
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از جنگ علیه ایران انتقاد کرد و آن را براي منافع ملـی امریکـا خطرنـاك و    1»هاي بیهودهحرف«
وزیر دفاع سابق امریکا نیز بـا صـراحت بیشـتر در    )Obama(b), 2012(. به نفع ایران، توصیف کرد

شـود و  ن نسل از نیروهاي جهادي میبمباران ایران موجب پدید آمدن چندی«: گویداین رابطه می
)Blair, 2009(. »ها در خاك آمریکا بجنگندنوادگان ما باید با آن

. کنـد هـا احسـاس رضـایت مـی    این در حالی است کـه واشـنگتن نسـبت بـه عملکـرد تحـریم      
» آلترناتیوهـاي تحـریم، بـدتر هسـتند    «داري آمریکا با تصـریح بـه اینکـه    جیکوب لیو، وزیر خزانه

کنم که هیچ ریـیس جمهـوري  ایـن تصـمیم را بگیـرد کـه بـدون بـه         من فکر نمی«کند میتأکید 
هـا در حـال   تحـریم «از نظـر وي،  .»نتیجه رسیدن ابزارهاي در اختیار، از مسئله تحریم فراتـر بـرود  

کار کردن هستند ما این وضعیت را در تولید ناخالص داخلی، ارزش ریال، نرخ بیکـاري و تـورم   
بـراي ایجـاد تغییـرات    . هاستگیريهدف ما، تغییر تصمیم«گوید وي نهایتاً می. »بینیمدر ایران می

)Lew, 2013(.»باید شاهد تصمیماتی باشیم که در باالترین سطح اتخاذ شده باشند
بـر و نیازمنـد ایجـاد و حفـظ اجمـاع بـر ضـد        بدین ترتیب، اگرچه سیاست تغییر محاسبه زمان

اي از فرصـت بـراي غـرب    توجه به واقعیات فوق که درواقع پنجـره جمهوري اسالمی است اما با
تنهـا بسـیار   هاي سخت در شـرایط بحرانـی غـرب، نـه    کند و همچنین این واقعیت که گزینهباز می

شـود، تغییـر   اي در ایـران نیـز مـی   پرهزینه است بلکه منجر به اتحاد ملی و پیشـرفت فزاینـده هسـته   
قـدر زمـان دارد کـه بتوانـد یـک      درواقع آمریکا آن. تعریف شودعنوان هدف تواند بهمحاسبه می

جالـب اینکـه مخاطـب اصـلی ایـن سیاسـت، جامعـه و مـردم ایـران          . بر را دنبال کندسیاست زمان
.هستند

درك ایاالت متحده از خاورمیانه پس از بیداري اسالمی) ج
اسالمی، غالباً با اسـتفاده  مطالعه نظم خاورمیانه و تحوالت سیاسی آن تا پیش از وقوع بیداري

هـا و نـوع تعـامالت    ها با تمرکز بر نقـش دولـت  این نظریه. گرفتهاي رئالیستی انجام میاز نظریه
بـر ایـن اسـاس، وجـه اصـلی ثبـات و تعـادل در        . ها قادر به ارزیابی تحوالت منطقه بودندمیان آن

هـاي نظـامی کشـورها بـود و ثبـات      ديخاورمیانه مبتنی بر مکانیسم موازنه قوا و متمرکز بر توانمن
هاي نظام سیاسی حاکم بر این کشورها از اهمیـت چنـدانی در ایـن موازنـه     درونی رژیم و ویژگی

اما وقوع بیداري اسالمی موجب شد کـه محـیط داخلـی کشـورها بـر      . راهبردي برخوردار نبودند
انه بـر اسـاس درك آمریکـا    هاي خاورمیترین ویژگیاصلی. ها اولویت پیدا کندروابط بین دولت

:هاي زیر استشامل مؤلفه
1 . Loose Talks of War
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بازیگران اصلی : مردم
به بـازیگران  » مردم«این بوده که 2011هاي منطقه در سال ترین تحول در چارچوب انقالبمهم

هـاي مردمـی، و   درواقع، در این دوره شاهد حضور تـوده . اصلی و فعال صحنه سیاست تبدیل شدند
هـاي رئالیسـتی بـا تمرکـز بـر      ازایـن نظریـه  که تا پیشدرحالی. باشیمشهري مینه صرفاً طبقه متوسط 

ها قـادر بـه ارزیـابی تحـوالت منطقـه بودنـد امـا بـا ورود ایـن          ها و نوع تعامالت میان آننقش دولت
جمهـور آمریکـا   باراك اوباما رئیس. بازیگر جدید به صحنه کل معادله راهبردي منطقه متأثر گردید

هـاي منطقـه کـه در محـل وزارت خارجـه ایـراد شـد بـا         سخنرانی خود درباره انقـالب تریندر مهم
: کند کهعنوان منبع تهدید تصریح میبه» پوپولیسم«عنوان اي بهمعرفی این نوع حضور توده

اي که متحمل تغییرات گسترده شده منجر بـه غلبـه پوپولیسـم خواهـد شـد کـه در آن       منطقه«
باید بـه یـک سیاسـت اعتقـاد     -و نه فقط تعداد اندکی از سران-از مردم ها نفر چارچوب، میلیون

اي از منـافع اساسـی   ایاالت متحده براي چندین دهه مجموعـه «: گویدوي در ادامه می» .پیدا کنند
اي، تضـمین جریـان   مبارزه با تروریسـم و توقـف گسـترش تسـلیحات هسـته     : را دنبال کرده است

... نطقه، تقویت امنیت اسـرائیل و پیگیـري صـلح اعـراب و اسـرائیل     آزاد تجارت و تأمین امنیت م
حال باید قبول کنیم که استراتژي که صرفاً مبتنی بر پیگیـري ایـن اهـداف باشـد شـکم هـیچ       بااین

از سوي دیگر، نپـرداختن بـه   . شودها نمیکند یا موجب ابراز آزادانه اندیشهاي را سیر نمیگرسنه
هـا و منـافع   ي نیـز فقـط باعـث تشـدید بـدگمانی عمـومی بـه سیاسـت        آمال و آرزوهاي مردم عاد

)Obama(a), 2011. (»شودآمریکا به بهاي مردم منطقه می
انداز تحوالت منطقـه، بـاور بـه نقـش مـردم بـه چیـزي فراتـر از         تر شدن چشمبا گذر زمان و روشن

ازجملـه  2012ر سـال  هـاي اطالعـاتی آمریکـا د   کـه ارزیـابی  طـوري مواضع دیپلماتیک تبدیل شـد بـه  
ترین ابزار مدیریت تحوالت منطقه توسـط واشـنگتن   که مهم–ارزیابی اطالعات ارتش ایاالت متحده 

هـاي  کننـده حکومـت  رقابت بر سر جلب نظر و اقناع مردم، عامـل تعیـین  «: کندتصریح می- بوده است
-DIA, 2012: 11(. »تأسیس در شمال آفریقا و یا منازعه جاري در سوریه و یمن استتازه  12(

تنهـا نتوانـد وقـوع    اي بودن حرکت موجب شد که ایـاالت متحـده نـه   درواقع همین مردمی و توده
بینـی کنـد بلکـه حتـی در درك عمـق و احتمـال تسـري آن بـه دیگـر          هاي خاورمیانـه را پـیش  انقالب

بر صـرفاً متمرکـز بـر    سـپتام 11کشورها نیز ناکام بود چراکه سرویس اطالعاتی آمریکا در دوره بعـد از  
شـده بـود و از رونـدهاي درونـی     گیري با سیستم رسمی کشورها در حـوزه تهدیـدهاي تعریـف   ارتباط

دیـان فنشـتاین   ) Ignatius, 2011. (هـاي مخـالف اطالعـات مسـتقیم نداشـت     جوامع و بخصوص گـروه 
اطالعـاتی خـود را   نیز با بیان اینکه دولت ایاالت متحده سـرویس رئیس کمیته اطالعاتی سناي آمریکا

کنـد کـه اطالعـات سـیا     بینی و مدیریت تحوالت مصر توبیخ کرد تصـریح مـی  به دلیل ناتوانی در پیش
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و ) Rogin, 2011(هـا بـوده اسـت    درباره انقالب در مصر، یمن، بحرین و لیبی را در حد اخبار روزنامـه 
. نظـران را در پـی داشـت   مواضع متناقض دولت آمریکا در بحبوحه انقالب مصر، انتقاد جدي صـاحب 

هـاي مردمـی، بـه یکـی از محورهـاي      این مسئله موجب شده که همراهی با مردم و عدم تقابل با جریان
منطقـه  «: گویـد اوباما در این رابطـه مـی  . اصلی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه جدید تبدیل شود
هـر جـایی کـه تمایـل ملتـی را بـراي       و . خاورمیانه در یک دهه آینده شاهد تغییرات زیادي خواهد بود

بینـیم، بایـد   وفصل دیپلماتیک مناقشـات مـی  ومرج و حرکت به سمت حلدور شدن از درگیري ، هرج
)  Obama(c), 2013. (»ها را داشته باشیمآمادگی تعامل با آن

ویژگی اصلی منطقه: وضعیت عدم اطمینان
مردمـی در تحـوالت منطقـه بـراي منـافع      هاي ترین پیامدهاي نقش فزاینده تودهیکی از فوري

. گیري آینده تحـوالت بـوده اسـت   ناپذیري جهتبینیو پیش1اطمینانآمریکا، بروز وضعیت عدم
هاي خارجی نبوده است امـا از سـوي   وپرداخته قدرتدر عین اینکه این حرکت اجتماعی، ساخته

ت نیسـتند و اساسـاً خـود تحـول     ها لزوماً نماینـده تحـوال  هاي برآمده از انقالبدیگر، حتی دولت
هـاي  رسد که این تحـوالت هـیچ تعهـدي بـه جریـان     درواقع، به نظر می. تر از نتیجه آن استمهم

دهـد  این درك از تحوالت که به فرایند اصالت مـی . رو در این عرصه ندارندسیاسی فعال یا پیش
گـذاري  وي معاون سیاسـت میشل فلورن. شودنظران واشنگتن مشاهده میخوبی در نگاه صاحببه

:وزارت دفاع آمریکا در دوره اول اوباما بر این باور است که
عنـوان فصـل اول از آنچـه یـک کتـاب بسـیار       حوادث اخیر مربوط به بیداري عربی را باید به

احتمال زیاد، اگر چندین نسـل طـول نکشـد، حـداقل     این داستان به. طوالنی خواهد بود نگریست
زم دارد تـا کـامالً بـروز نمایـد و بنـابراین مـا بایـد نگـاهی بلندمـدت، نگـاهی           چندین دهه زمان ال

العاده و عدم اطمینان گسترده داشـته  هاي فوقراهبردي به این واقعیت و همچنین انتظار پیچیدگی
)Flournoy, 2013: 13. (باشیم

بر ضـد منـافع   حتی جامعه اطالعاتی آمریکا با تمرکز بر تهدیدهاي برآمده از بیداري اسالمی 
هــاي آمریکــایی در لیبــی و گســترش آمریکــا مثــل تشــدید آمریکاســتیزي و حتــی قتــل دیپلمــات

:کندهاي بدون حاکمیت تصریح میسرزمین
هـا در  انـد امـا اکثـر آن   هایی داشـته اگرچه برخی کشورها به سمت حکومت دموکراتیک پیشرفت

هـا  سرنگونی رهبـران و تضـعیف رژیـم   . دگرد سیاسی هستنحال تجربه عدم اطمینان، خشونت، و عقب
گـرا از ایـن گشـایش سیاسـی     بـازیگران اسـالم  . هاي قومی و مذهبی هم شـده اسـت  باعث بروز رقابت

1.Uncertainty
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احتمـال زیـاد نفـوذ    گرا در مصرف تونس و مغرب بـه برند و احزاب اسالمبیشترین سود انتخاباتی را می
هـاي در حـال انتقـال تـا حـدي وابسـته بـه        لـت موفقیـت دو . کننـد هاي آینده تثبیت مـی خود را در سال

هـاي  گـروه - کـردن نشـین یـا گوشـه  –ها در ادغام این بـازیگران در سیاسـت ملـی و ادغـام     توانایی آن
هـا منفعـت   انـد یـا از آن رژیـم   هـاي سـابق بـوده   اي، و تجاري که بخشـی از رژیـم  سیاسی، نظامی، قبیله

هایی که در پرداختن به تقاضـاهاي عمـومی بـراي تغییـر     حال، انتقالدرعین. باشداند میکردهکسب می
هـاي اقتدارگرایانـه   حلاحتمال زیاد موجب احیاء ناآرامی و افزایش تمایل به سمت راهمانند بهناکام می
)Worldwide Threat Assessment , 2013: 14. (شوندگرایانه مییا افراط

کـم از رونـق بیفتـد و بجـاي آن     ربـی کـم  چنین درکی از واقعیت باعث شد که اصطالح بهـار ع 
، 2013تر شود تا آنجا که حتی اوباما در سخنرانی خود در مجمـع عمـومی سـال    بیداري عربی رایج

) Obama(c), 2013. (تشـبیه کـرد کـه منطقـه را فـرا گرفتـه اسـت       1»تشـنج «این تحوالت را بـه یـک   
ود دچار سردرگمی شود کـه  وضعیت عدم اطمینان موجب شد که آمریکا در تعریف نقش براي خ

تـک  نهایتاً منجر به عدم وجود استراتژي واحد در قبال تحوالت منطقه و رفتارهاي مـوردي بـا تـک   
هـاي مختلـف   گوید مـورد سـرزنش جـدي گـروه    طور که اوباما میکه همانطوريکشورها شود به

شـود  نطقه سرزنش میایاالت متحده به دلیل میانجیگري و دخالت در م«: داخلی کشورها قرار گیرد
حال، ایاالت متحده به خاطر کوتـاهی در حـل   شود و درعینو به دست داشتن در توطئه محکوم می

آمریکـا از  ... شـود تفاوتی در مقابـل رنـج و درد مسـلمانان مقصـر خوانـده مـی      مشکالت منطقه و بی
زمـان بـه   مطـور هـ  مـورد حملـه قـرار گرفـت و بـه     ) مصـر (هاي این منازعه داخلـی  سوي همۀ طرف

. »هـا از قـدرت مـتهم گردیـد    پشتیبانی از اخوان المسـلمین و مهندسـی رویـدادها بـراي برداشـتن آن     
)Obama(c), 2013 (    هـاي قـدرت آمریکـا را بیشـتر     درواقع، وضعیت عـدم اطمینـان هـم محـدودیت

ها علیـه آمریکـا را افـزایش داده اسـت و درمجمـوع بیـانگر ضـعف        کرده و هم انتقادها و خصومت
جـاي پـاي   «هـا مثـل   آمریکا در مدیریت تحوالت خاورمیانه اسـت؛ امـري کـه خـود را در دکتـرین     

4»چـرخش بـه آسـیا   «در دوره جنـگ لیبـی، و راهبردهـایی مثـل     3»رهبري از پشت سر«و 2»حداقلی

.نمایدخودنمایی می

ناکارآمدي آرایش دفاعی موجود و ابزارهاي متعارف 
هـاي  ، واشنگتن در کنار تالش بـراي تقلیـل جبهـه   2009در سال از زمان به قدرت رسیدن اوباما

جنگ در خاورمیانه، به دنبال ایـن بـود کـه بـا اسـتفاده از یـک آرایـش جدیـد ترکیبـی مشـتمل بـر            
1. Convulsion
2 . Light Foot Print
3 . Leading from Behinde
4 . Pivot to Asia
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هاي متعارف و نامتعارف در برابر ایران، قدرت ایران را مهار و به متحدین خود در این رابطـه،  مؤلفه
و تقویـت سیسـتم دفـاع موشـکی منطقـه و ادغـام سیسـتم راداري آن بـا         اطمینان دهد ازجمله؛ ایجاد 

هاي گسترده تسلیحات متعـارف بـه اعـراب منطقـه ازجملـه اعـالم       اسرائیل، نوسازي نظامی و فروش
حـال تـالش جهـت ایجـاد ائـتالف      فروش شصت میلیارد دالر تسلیحات مدرن به عربستان و درعـین 

,UNSCR 1929(ز طریـق منـع صـادرات اقـالم متعـارف      جهانی براي مهار قـدرت متعـارف ایـران ا   

، افزایش کیفی قـدرت تخریـب تسـلیحات متعـارف، اعـالم اراده سیاسـی جهـت اسـتقرار         )8 :2010
اي تاکتیکی و استراتژیک در منطقه، و تقویت برتـري اسـتراتژیک اسـرائیل    عملیاتی تسلیحات هسته

کـرد کـه بـا محوریـت تهدیـد ایـران بـراي        میلذا دولت آمریکا تالش ) Shapiro, 2010. (در منطقه
اي ایـران در قالـب   عـارف و نامتعـارف، حتـی تهدیـد هسـته     منطقه، و با استفاده از ابزارهاي نظامی مت

امـا وقـوع بیـداري    . ، نظـم ضـد ایرانـی منطقـه را تقویـت کنـد      )NPR, 2010(ضـمانت امنیتـی منفـی    
معنـی کـرد چراکـه اکنـون تهدیـد      ه را بـی اسالمی، اساساً آرایش نظامی و دفـاعی امریکـا در منطقـ   

اگر تا پیش از بیداري اسالمی، تهدید معطوف به قـدرت متعـارف   . جدید نامتقارنی شکل گرفته بود
هاي کشورهاي عربی متحد آمریکا شـکل گرفتـه   ایران بود پس از بیداري اسالمی تهدید در خیابان

اي تغییر کرده بود که اساساً آرایـش نظـامی و   گونهجنس تهدید بهبنابراین هم منبع تهدید و هم. بود
تر آنکه ابزارهایی مثل جنـگ، بیشـتر بـه ضـرر منـافع      مهم. معنی شده بودآمریکا در منطقه بیدفاعی

)Lynch, 2011. (کردآمریکا و برهم زننده وضع شکننده موجود در منطقه کار می
ا بیـداري اسـالمی را کـامالً درك    هاي راهبردي خود در مواجهه بکه آمریکا ناکامیدرحالی

منطقـه و منـافع   ،به چند برآورد راهبردي قطعی در رابطه با پیونـد ایـران  2011کرده بود طی سال 
: این برآوردها عبارت بودند از. ایاالت متحده نیز رسیده بود

از قابلیـت تأثیرگـذاري جـدي و    اگرچه ایـران مبـدع تحـوالت منطقـه نبـوده اسـت امـا        - 1
ها در راستاي تقویت قدرت و منافع خود برخوردار است رابـرت گیـتس وزیـر    ي از آنبرداربهره

هاي مردمی منطقه نقشـی  کدام از انقالبرژیم ایران در هیچ«: گویددفاع آمریکا در این رابطه می
گونـه شـواهدي دیـده    من تصریح کردم هیچ. سازي استبرداري و مسئلهنداشته ولی مترصد بهره

هاي مردمی سراسر منطقه دست داشته است، اما روشـن اسـت   ژیم ایران در انقالبشود که رنمی
هـایی بـراي   دنبـال راه ویـژه در بحـرین، رژیـم ایـران بـه     به میزانی که این پروسه به درازا بکشد، به

)Gates, 2011. (»برداري از آن و ایجاد مشکالت استبهره
م نظامی فقط منجر به آزاد شدن قـدرت  هرگونه مداخله نظامی و تهدید به توسل به اقدا- 2
طـور کـه تقابـل    حتـی همـان  . شـود اي ایران و ضربه به منافع غرب در خاورمیانه متحول میمنطقه

»مـدیریت هوشـمند  «ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز و اراده اعالمی جمهوري اسالمی مبنـی بـر   
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کـارگیري از ایـن   داد، تهـران در بـه  عبور و مرور از تنگه هرمز با استفاده از قـدرت نظـامی نشـان   
اوبامـا در سـخنرانی   در چنـین شـرایطی بـود کـه     . نمایـد ابزار قدرت خود احساس منفعت نیز مـی 

کسـانی کـه دائـم بـر     از جنگ علیه ایـران و  1»هاي بیهودهحرف«ساالنه خود در اجالس ایپک از 
لـی امریکـا خطرنـاك و بـه نفـع      انتقاد کرد و آن را بـراي منـافع م  کوبیدند طبل جنگ با ایران می

وزیر دفاع سابق امریکا نیز با صـراحت بیشـتر در   گیتس )Obama(b), 2012(. ایران، توصیف کرد
شـود و  بمباران ایران موجب پدید آمدن چندین نسل از نیروهاي جهادي می«: گویداین رابطه می

)Blair, 2009. (»ها در خاك آمریکا بجنگندنوادگان ما باید با آن
جمهوري اسالمی، تحـوالت منطقـه پـس از بیـداري اسـالمی را در راسـتاي گفتمـان و        - 3

منافع خود و تأییدکننـده رویکـرد سیاسـت خـارجی خـود در سـه دهـه پـس از انقـالب اسـالمی           
اي کند و این تحوالت موجب تقویت اراده سیاسی ایـران در پیگیـري اهـداف منطقـه    ارزیابی می

وقوع بیداري اسالمی در منطقه موجب بروز جابجایی در موازنـه  از سوي دیگر، . خود شده است
قدرت در سطح سیاست داخلی کشورهاي منطقه شده که باعث شده مخـاطبین دیرینـه گفتمـانی    
جمهوري اسالمی ایران، یعنی مردم، بـه قـدرت برسـند و آمریکـا، مخـاطبین خـود، یعنـی حکـام         

.مستبد منطقه، را از دست بدهد
وع سیاست آمریکا در برخورد با تحوالت منطقه نشـان داد حتـی مصـالحه    نهایتاً آنکه، ن- 4

کننـده بقـاي نظـام سیاسـی     کننده منـافع کشـورها و تضـمین   هاي راهبردي تأمینبا غرب در حوزه
اي قذافی بـا غـرب فقـط    نشان داد که معامله هسته) 2011(که جنگ لیبی طوريباشد بهها نمیآن

ــا و   ــامی آمریک ــاجم نظ ــع ته ــی را بر  موان ــد لیب ــر ض ــدینش ب ــطحی از   متح ــی س ــر لیب ــد و اگ چی
ــاتو و متحــدینش قــرار  کــرد چنــین آســان آمــا هــاي خــود را حفــظ مــی توانمنــدي ج حمــالت ن

حـل مـذاکراتی بـراي موضـوع     لذا در نگاه آمریکا، جنـگ لیبـی شـانس هرگونـه راه    . گرفتنمی
)Kissinger & Baker, 2012. (کرداي را تضعیف میهسته

ین وضعیت آن بود که در عین لزوم پرهیز از هرگونه تنش نظامی و جنگ، بایـد فشـار   نتیجه ا
درنتیجه سیاست آمریکا عمالً از پیگیـري متـوازن دو ابـزار    . صورت جدي افزایش یابدبر ایران به

لـذا  . فشار و دیپلماسی خارج شد و فقط تشدید فشار بدون مذاکره بـا ایـران در صـحنه فعـال بـود     
این تغییر محاسبه از وضـعیت و طراحـی   . به سیاست آمریکا علیه ایران تبدیل شد»متشدید تحری«

ایـاالت  . جدید بر ضد ایران ریشـه در درك آمریکـا از شـیوه تغییـر محاسـبه تهـران داشـته اسـت        
کند، به دنبال تغییر محاسـبات راهبـردي رهبـران جمهـوري اسـالمی      گونه که ادعا میمتحده، آن

وضوح بیانگر آن است کـه مـردم و   مطالعه مواضع واشنگتن به. اي بوده استایران در حوزه هسته
1 . Loose Talks of War
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. هاي اصلی و هدف اساسی طراحی سیاسی آمریکا هستندجامعه ایران کلیدواژه
رسـد کـه فشـارهاي    آمریکا زمانی به نتیجه مطلوب خود یعنی تغییر محاسبه تهران مـی درواقع

ایـن  . هـا را در تقابـل بـا یکـدیگر قـرار دهـد      ناشی از تحریم بتوانند با جداکردن مردم از نظام، آن
گیرد که تا زمانی کـه بـین دو وجـه تعامـل و فشـار، تـوازن       گزاره راهبردي از این ایده نشات می

درواقـع  ) Pollack & Takey, 2011. (باشد این رویکرد دومسیره محکوم به شکسـت اسـت  برقرار 
گیـري مقامـات   اول درك غلط واشنگتن از ذهنیـت تصـمیم  : دو عامل در این زمینه نقش آفرینند

فشـار باعـث مصـالحه طـرف ایرانـی      فایده مبنی بـر اینکـه افـزایش تـدریجی    -ایران و مدل هزینه
المللـی را بـراي   تواند ائتالف بیناست که از نگاه تهران، آمریکا هرگز نمیاین در حالی . شودمی

کلـی  همیشه کنار یکدیگر نگاه دارد و در مقطعی، فشار بر ایران فروکش خواهد کرد و سپس بـه 
اي، قبـل از آنکـه   دیگـر، بـا مقاومـت هسـته    عبـارت بـه . اثر خواهد شـد از بین خواهد رفت و یا بی

ها را از دسـت  الملل منفعت خود در تداوم تحریمد ایران را بشکند جامعه بینها کمر اقتصاتحریم
. یابـد هـا خالصـی مـی   اي، از زیـر بـار تحـریم   نشـینی هسـته  دهـد و ایـران بـدون نیـاز بـه عقـب      می

)Einhorn, 2013 (   عامل دوم نیز مربوط به تحوالت ژئوپلتیک منطقه و وقوع بیـداري اسـالمی در
آمریکا را به این باور رساند که ناآرامی در جهان عرب نباید منجر بـه عـدم   شود کهخاورمیانه می

تواند به برنده واقعـی  تمرکز بر موضوع ایران شود بخصوص آنکه با وقوع چنین روندي ایران می
بـدین  . ها تبدیل شود و لذا یکی از الزامات آن، حفظ و تشدید فشـار بـر ایـران اسـت    این ناآرامی

کشاند و الزم است کـه  ن در رویکرد دومسیره، اصل سیاست را به شکست میترتیب، حفظ تواز
. تر کردن چشمگیر کفه فشار، تهران در کنج قرار گیردبا سنگین

بدین ترتیب، در این رویکرد، تغییر محاسبه از طریق ایجاد تحرك مردمـی و آشـوب داخلـی    
ه واشـنگتن، تغییـر محاسـبات    لـذا در نگـا  . خـورد که خود ناشی از فشار خارجی اسـت کلیـد مـی   

راهبردي تهران اساساً یک فرایند است که در دوره جدید باید به دنبال این باشد کـه بـا تضـعیف    
فزاینده اقتصاد و بروز آشوب در جامعه، شکاف در رویکـرد راهبـردي مسـئولین، تردیـد دربـاره      

نمایـد و بـدین ترتیـب هزینـه     هاي ارشد نظام ایجاد ادامه مسیر و همچنین منازعه سیاسی میان مقام
کنـد و تهـران تغییـر    اي بـر منـافع آن غلبـه مـی    هاي راهبردي ازجمله برنامه هسـته پیگیري سیاست

)Einhorn, 2013. (دهدمحاسبه می

اي بر درك آمریکا از ایرانهستهتأثیر توافق ) د
ر عقالنـی  بـه خـاطر از تزلـزل سـاختا    (ترکیب یک ایران عقالنـی بـا یـک منطقـه غیرعقالنـی      

درواقـع . پدیدآورنده فرمولی است که حاصل ترکیب این دو سطح تحلیل اسـت ) محور-دولت
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از نظر آمریکا دستیابی ایران به سـالح اتمـی یکـی از عوامـل تشـدید وضـعیت عـدم اطمینـان در         
هاي اولیه و مهم براي کاهش عنصـر عـدم   اي یکی از گامخاورمیانه جدید است و لذا توافق هسته

مطالعه نوع برداشت آمریکـا از توافـق   .شودمحسوب می. نان و افزایش عنصر عقالنیت استاطمی
مـوارد عینـی اسـت کـه بـه مـا کمـک        یکی از5+1اي ژنو و سپس برجام بین ایران و گروه هسته

بـا بررسـی   . کنـد کند درك کنیم کـه آمریکـا چگونـه ایـران را در شـرایط جدیـد درك مـی       می
تـرین  تـوان گفـت کـه مهـم    محتـواي ادبیـات مقامـات آمریکـایی مـی     مجموعه مواضع و تحلیـل  

:هاي درك آمریکا از ایران پس از توافق عبارتند ازمؤلفه
واشنگتن موضع و رویکرد مذاکراتی ایران را داراي اهمیـت راهبـردي و در چـارچوب    - 1

عـد از جلسـه   کـه جـان کـري ب   طـوري به. بیندمواجهه آمریکا با ایران از ابتداي انقالب اسالمی می
)2013نــوامبر 14(23/8/1392در تــاریخ 5تــوجیهی اعضــاي کنگــره دربــاره مــذاکرات ژنــو  

... امید ما این است که تحریم جدیدي توسط کنگره تصویب نشود بـه ایـن دلیـل کـه     «: گویدمی
شود که ما را در گفتگـویی کند و درواقع باعث میتوانایی ما را براي گرفتن یک توافق نابود می

درواقع، در نگاه وزیـر  ) Hudson, 2013(.»که سی سال طول کشیده تا به آن برسیم عقب بیاندازد
کنـد کـه در تقابـل راهبـردي     خارجه آمریکا، اینک پس از بیش از سه دهه، آمریکا احساس مـی 

.استخود با انقالب اسالمی، به یک نقطه عطف رسیده 
ودند که رفتار انتخابـاتی مـردم در انتخابـات    ها بآمریکا بر این باور است که این تحریم- 2

ریاست جمهوري یازدهم را شکل دادند و هدف راهبردي تهـران از مـذاکرات، خـارج شـدن از     
فشار جـواب  -بنابراین اگرچه سیاست دومسیره گفتگو) Obama(d), 2013. (هاستزیر بار تحریم

در همـین  ) Sherman, 2013(.داده است اما اهرم فشار باید همچنـان حفـظ و حتـی تقویـت شـود     
. شـود عنوان کاتالیزوري براي تضمین دستیابی به توافق سیاسـی مطـرح مـی   راستا، گزینه نظامی به

، »تضـمین تمایـل ایـران   «در رابطـه بـا   ) 2014(جان کري در سخنرانی در اجـالس امنیتـی مـونیخ    
مایل ایران براي دستیابی بـه  کنیم تا تهاي آینده ما اتحاد خود را حفظ میدر ماه«: کندتصریح می
زور و این کار را از طریق دیپلماسی بـا پشـتوانه احتمـال توسـل بـه     ... را تضمین کنیم توافق نهایی

ها، تغییر محاسبه اتفاق افتاده اسـت امـا کـافی    پس در نگاه آن) Kerry(b), 2014(.»دهیمانجام می
.ران مبتنی بر اعتماد نباشدکند که تعامل با ایو کامل نیست و این فضا اقتضا می

ها بر تمایالت سیاست خارجی جامعه تأثیر گذاشـته اسـت و ایـن    از نظر آمریکا، تحریم- 3
که مکمل نقش جامعـه  ) Obama(d), 2013(شود ترین دارایی راهبردي غرب محسوب میاساسی

ایـران  «: گویـد هاي متفـاوت جامعـه ایـران مـی    شرمن درباره ویژگی. در تغییر محاسبه تهران است
هـا، بـه دنیـا    مردم ایران بـاوجود محـدودیت  . برخالف کره شمالی داراي یک طبقه متوسط است
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هـایی اسـت کـه    از نگاه واشنگتن، این ظرفیت پدیدآورنـده اهـرم  ) Sanger, 2013(»کنندسفر می
. هـاي بعـدي توافـق را پـیش ببـرد     هـا گـام  به آن» چشاندن طعم کاهش تحریم«تواند با آمریکا می

کننده نیز چیزي جز تحریک جامعه بـه نـاآرامی سیاسـی و آشـوب     هاي فلجدرواقع، مبناي تحریم
جالـب اینجاسـت کـه در الیحـه تحریمـی      . نبود و ایـن مسـئله همچنـان در دسـتورکار قـرار دارد     

ها بـه بخـش خصوصـی    زمان با اجراي توافق ژنو، تالش براي گسترش تحریمجنجالی کنگره هم
.ده استبینی شایران پیش

کند که رسـیدن بـه توافـق نهـایی مطلـوب و همچنـین تضـمین        ایاالت متحده تصور می- 4
گـذرد و لـذا الزم اسـت کـه     مـی پایبندي ایران به توافـق حاصـل شـده، همچنـان از مسـیر اجبـار       

ارزیابی ایاالت متحده این بوده است کـه بـا توجـه بـه مکانیسـم تخفیـف       .ها کاهش نیابندتحریم
اي ایـران توسـط آژانـس،    اي بودن، منوط بودن بـه تأییـد انجـام تعهـدات هسـته     همرحل(ها تحریم

حتـی بـا سـپري شـدن     ) هـاي اصـلی  ها، باقی ماندن تحریماندك بودن کل ارزش تخفیف تحریم
. یابـد یابـد بلکـه افـزایش مـی    تنها کاهش نمیماهه توافق ژنو، فشار اقتصادي بر ایران نهدوره شش

)Cohen (b), 2013 (ها یکـی از عوامـل اجبـار ایـران     اقع، در نگاه واشنگتن وجود فشار تحریمدرو
دیگـر، واشـنگتن در دوره بعـد از توافـق ژنـو بـه       عبـارت به. باشداي میدر قبول توافق نهایی هسته

و ) هـا وعده برداشته شدن تحـریم (دنبال این بوده است که با استفاده از ابزارهاي مختلف تشویقی 
جامعه و حکومت را مجاب کند که تنها راه خالصـی از  ) زورها و توسل بهحریمتشدید ت(تنبیهی 

مـن امیـدوارم   «: گویـد شرمن در این رابطه مـی . ها، رسیدن به توافق جامع نهایی استفشار تحریم
هـا  هـا گـام اول را برداشـتند تحـریم    کـه آن فهمنـد ایـن باشـد کـه چـون     که آنچه مردم ایـران مـی  

ها دنبـال ایـن هسـتند، و بـاور     و اگر آن. فمند براي شش ماه تخفیف یافتصورت محدود و هدبه
ها برداشـته شـود راه تحقـق آن بسـیار واضـح اسـت و آن       گونه است، که همه تحریمدارم که این

تواننـد  هـا مـی  پس مسئله این است مردم ایران و حکومت ایران بفهمد که آن... توافق جامع است
)Sherman, 2014. (»اما تنها راه آن دستیابی به توافق جامع استها باشندشاهد کاهش تحریم

اي ژنـو، تهدیـد ایـران را خنثـی کـرده      ایاالت متحده بر این باور است که توافـق هسـته  - 5
شود که حتی اگر اراده سیاسـی سـاخت   قدر محدود میاي ایران آنکه برنامه هستهطورياست به

بدین ترتیب، توافق ژنو . دهدجازه این حرکت را نمیهاي فنی اسالح هم محقق شود محدودیت
20کـه بـا صـفر کـردن ذخـایر مـواد       طوريامنیت آمریکا و متحدانش را نیز افزایش داده است به

. دهـد را نیـز کـامالً پوشـش مـی    2012درصد، خط قرمز نتانیـاهو در مجمـع عمـومی ملـل متحـد      
، %20سـازي  غنـی (یابی ایران به بمـب  ی دستدرواقع، آمریکا اعتقاد دارد که هر سه مسیر احتمال

اطمینـان  . را مسـدود کـرده اسـت   ) با سانتریفیوژهاي پیشرفته% 5/3مسیر پلوتونیوم، ترکیب ذخایر 
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ــه    ــل شــدیدتر در موضــوعات منطق ــر، وسوســه تقاب ــن ام اي را بیشــتر کــرده اســت  آمریکــا از ای
از زرادخانـه قـدرت   »ینـه راهبـردي  گز«کند  که با خارج کردن این که اوباما تصریح میطوريبه

اي جبهه غرب بر ضد ایـران در منطقـه   ملی ایران و مسدود کردن دائمی آن، قدرت رقابت منطقه
اي است کـه برگرفتـه از مـدل تقابـل     این مدل که اساساً مبتنی بر سطح تحلیل منطقه. افزایش یابد

)Obama(d), 2013. (باشدراهبردي آمریکا با شوروي می
هـا اسـت تـا نهایتـاً ایـران      که رژیم صهیونیستی خواسـتار تشـدید مـداوم تحـریم    درحالی- 6

اسـت و در  » فرهنـگ مقاومـت  «شود اما از نگاه واشنگتن، حکومت و جامعه ایران داراي » تسلیم«
اي برگرفته از رد پیشنهاد هسـته » درس«این . آوردسر فرود نمی» خواهیتسلیم«هاي مقابل سیاست

رج بوش است که نهایتاً منجر به آن شد که تعداد سانتریفیوژهاي ایران از چنـد  ایران در دوره جو
طـور کـه اوبامـا در نشسـت موسسـه      از سوي دیگـر، اگرچـه همـان   . صد عدد به نوزده هزار برسد

اي ایـران بـاز   هاي برنامه هستهگوید تمایل واقعی واشنگتن آن است که همه پیچ و مهرهسابان می
اوبامـا در  . هـاي سیاسـی ایـران سـایه افکنـده اسـت      مقاومت بـر همـه جریـان   شود اما چتر فرهنگ

نکته دوم این است که شما بایـد ایـن رویکـرد کنـونی مـا را بـا       «: گویدگونه مینشست سابان این
هـاي بیشـتر و تهدیـدات نظـامی     این ایـده کـه ایـران بـا تحـریم     . هاي جایگزین مقایسه کنیدگزینه

شویم، برداشت درستی از مردم ایران یا رژیـم  گویند ما تسلیم میت میشود و درنهایتر میعصبی
روهـا یـا   کـنم حتـی میانـه   فکر مـی . کنممن فقط درباره تندروهاي ایران صحبت نمی. ایران نیست

شـویم و دقیقـاً هـر چـه آمریکـا و      طلبان داخل ایران نیز قادر نیستند بگوینـد مـا تسـلیم مـی    اصالح
حـل  خواهند که در آن احساس کنند بـه یـک راه  ها مسیري میآن. دهیمیاسرائیل بگوید انجام م

هـاي سیاسـی   کنم در همـه طیـف  هاست و فکر میاین الزمه سیاسی براي آن. اندباکرامت رسیده
شـود و  تر میهاي بیشتر و تهدیدات نظامی مضطرباین ایده که ایران با تحریم. ها وجود داردآن

مـن  . شویم، برداشت درستی از مردم ایران یا رژیـم ایـران نیسـت   یم میگویند ما تسلدرنهایت می
طلبـان داخـل   روها یا اصالحکنم حتی میانهفکر می. کنمفقط درباره تندروهاي ایران صحبت نمی
شویم و دقیقـاً هـر چـه آمریکـا و اسـرائیل بگویـد انجـام        ایران نیز قادر نیستند بگویند ما تسلیم می

سـازي نهایتـاً بـه شکسـت     بـدین ترتیـب، راهبـرد مبتنـی بـر تسـلیم      )Obama(d), 2013. (»دهیممی
اي است بخشـی اساسـی از فرهنـگ    انجامد چراکه فرهنگ مقاومت که فراتر از موضوع هستهمی

: به همین دلیل وزیر خارجه امریکا بر این باور اسـت کـه  . دهداستراتژیک ملت ایران را شکل می
طور باشد منظورم این است که ایـن بسـتگی   کنم ایناست؟ فکر نمیپذیر آیا تسلیم کردن امکان«

هـا تولیدکننـده تسـلیم    کـنم کـه اساسـاً تحـریم    مـن فکـر مـی   . دارد به آنچه شما درگیر آن هستید
)Kerry(a), 2013(. »این بخشی از محاسبات است. نیستند
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اینـد تغییـر قـرار    اي، آمریکا بر این باور است که ایران در یک فرفراتر از موضوع هسته- 7
شود و لـذا آن را بایـد فراتـر از    اي موجب سرعت گرفتن این فرایند میگرفته است و توافق هسته

اي را باید بخشی از یک فرایند اجتماعی نیـز قلمـداد   یک پروژه امنیتی نگریست بلکه توافق هسته
قـادر بـه اغییـر باشـد     اگر ایران«: گویداوباما در مصاحبه با جفري گلدبرگ از بلومبرگ می. کرد

ها این است که آن صـداها و رونـدهاي داخلـی ایـران     اي آنآنگاه پیامد معامله بر سر برنامه هسته
گـردد و سـفرهاي بیشـتر و    هـا بیشـتر رد جامعـه جهـانی ادغـام مـی      شـوند، اقتصـاد آن  تقویت مـی 

سـال طـول   20سـال یـا   15حتی اگر این مسئله یک دهه یا . دهدتري رخ میهاي بزرگگشایش
)Goldberg, 2014. (»اي است که باید آرزویش را داشته باشیمبکشد اما نتیجه

بنابراین دولت ایاالت متحده آمریکا، قائل به خـوب بـودن توافـق بـا ایـران در راسـتاي منـافع        
کنـد تـداوم تغییـر محاسـبه را بـا ابزارهـاي مختلـف، تضـمین         خود و متحدینش است و تالش می

ها در مطالبـات فراقـانونی   خواهیتوان در واقعیاتی همچون زیادهاي این درك را مینموده. نماید
آمیـز، و  اي، جسـارت در اسـتفاده از ادبیـات تـوهین    اي و مطـرح کـردن مطالبـات غیرهسـته    هسته

.همچنین طرح مکرر تهدیدهاي نظامی مشاهده کرد

روراهبردهاي ضروري براي مسیر پیشِ) ه
. در تقابل با ایران، بر جامعه داخلی ایران و جامعه جهـانی اسـتوار اسـت   اساس راهبرد آمریکا

عنـوان یـک کـل، هـدف قـرار داده و      درواقع، آمریکا، نظام سیاسی جمهوري اسالمی ایران را به
هـاي عینـی   تالش دارد که با تداوم فشار اجتماعی و اجماع جهانی، تهران را وادار بـه محـدودیت  

هـاي نامتعـارف،   سـوي گزینـه  حرکت احتمـالی بـه  » مسیر«کردن دائمی نماید که در عین مسدود 
جانبـه کنتـرل تسـلیحات متعـارف نمایـد      ، وارد فرایند یـک 1»اجبار«جمهوري اسالمی را از طریق 

هـاي نظـامی جبهـه مقابـل     هاي دفـاعی ایـران، توانمنـدي   بدین معنی که در عین کاهش توانمندي
پـذیري ایـن رویکـرد، درك    ور واشـنگتن از امکـان  عامـل اصـلی تصـ   . تقویت و همگراتر گـردد 

هاي اقتصـادي،  حل رفع مشکل اقتصادي خود، یعنی تحریمآمریکا مبنی بر این است که ایران راه
حـل سیاسـی و   بینـد و بـه عبـارتی قائـل بـه راه     ها از طریق اقدام سیاسی مـی را فقط در رفع تحریم

تـرین ابـزار   عنـوان مهـم  شود که ابزار تحریم بـه همین مسئله باعث می. نیازمند این مذاکرات است
سیاست خـارجی آمریکـا در قبـال ایـران حتـی در دوره پسـابرجام، در قالـب مکانیسـم بازگشـت          

. ها، قلمداد گرددتحریم

1 . Coercion
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طـرف بـا   به دنبال آن است کـه ازیـک  1از سوي دیگر، آمریکا بر اساس مفهوم تعامل دوگانه
منـد بـا خـود    صورت نظاماي آن را بهآن را مهار و ظرفیت منطقهايتعامل با ایران توانمندي هسته

هـا را  همراه سازد و از طرف دیگر با تعامل با متحدین و شرکاي خود در منطقه قدرت نظـامی آن 
هـا تغییـر کنـد و هـم اراده و     شـدت بـه نفـع آن   شدت افزایش دهد تا نهایتاً هم موازنه قدرت بـه به

تـرین  در ایـن میـان، مهـم   . ران افزایش یابدایاي هاي منطقها سیاستها براي برخورد بجسارت آن
ها بـا ایـران   هاي مقاومت مرتبط با ایران، اختالل در پیوندهاي آندستورکار، مقابله جدي با گروه

جمهـور آمریکـا   نشست کمپ دیوید بین رئیس. هاستسازي نامتقارن براي تضعیف آنو ظرفیت
.تشکیل شد2015ر همین راستا در تابستان فارس دو اعراب حاشیه خلیج

:ترین راهبردهاي متقابل عبارتند ازبنابراین مهم
ترین اقدام الزم آن است که تصور آمریکـا از  اساسی:لزوم تغییر محاسبه راهبردي حریف

تا زمـانی کـه آمریکـا    . علت تحرك دیپلماتیک دولت جدید و نوع جدید مذاکرات عوض شود
بینـد  یران نیازمند مذاکره است و تنها گزینه حل مشکل خـود را، دیپلماسـی مـی   کند ااحساس می

لذا همه بازیگران صـحنه سیاسـت   . خواهی در امتیازگیري متوقف نخواهد شدفرایند فشار و زیاده
اي رفتـار کننـد کـه طـرف مقابـل احسـاس       گونـه کننده باید بهداخلی ازجمله دولت و تیم مذاکره

ایـران هـم روي میـز اسـت؛ ایـران بـراي تـأمین منـافع خـود صـرفاً از ابـزار            هـاي  کند همه گزینـه 
برد بلکه دیگر ابزارهـاي قـدرت خـود اعـم از اقتصـادي، فرهنگـی، جامعـه و        دیپلماسی بهره نمی

دیگر آمریکـا تصـور   عبارتبه. اي، و حتی نظامی را مدنظر داردافکار عمومی، پیشرفت فنی هسته
بـراي  .هـدف ایـران هـم فقـط رفـع تحـریم اسـت       ط دیپلماسـی اسـت و  کند که ابزار ایران فقمی

عنوان گام اول، این درك آمریکا از ابـزار  قبول، الزم است بهرسیدن به یک مذاکره و توافق قابل
.تغییر برداشت، یکی از راهکارهاي مقدماتی رسیدن به توازن است. و هدف ایران تغییر نماید

ازآنجاکه ابزار تحریم، در اختیار آمریکا :تحریم نیستحل مشکالت کشور، رفعتنها راه
تـوان انتظـار داشـت کـه در شـرایط حاضـر، تغییـري        و بلکه البی صهیونیستی در آمریکاست نمی

گونـه از مـذاکرات   ها عامل ورود ایـران بـه ایـن   بر این اساس، این ادبیات که تحریم. حاصل شود
اعـم از ادبیـات تـا    (تغییـر در ایـن رویکـرد    . ار نیسـت نیست نیز نزد طرف مقابل از اعتبار برخـورد 

حـل مشـکالت اقتصـاد    مواضع مقام معظم رهبري مبنی بـر اینکـه راه  . الزم است) گذاريسیاست
ایران، رفع تحریم نیست بلکه نگاه بـه درون، اعتمـاد بـه مـردم و تقویـت سـاخت درونـی قـدرت         

کنـد کـه بـه    آمریکا احساس می). بهمن28و 19ازجمله (اقتصادي کامالً در این راستا قرار دارد 
1 . Dual Engagement
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حـال شـیوه   ایـن درك غلـط تابـه   . کنـد چیـز مـذاکره مـی   هـا ایـران دربـاره همـه    خاطر رفع تحریم
زا و چشم نـدوختن بـه دسـت بیگانـه،     کند اما رویکرد قدرت درونمذاکراتی آمریکا را تبیین می

اوت بـین برداشـت و واقعیـت را    هاي کالن اقتصاد مقاومتی جلـوه کـرده، تفـ   که در قالب سیاست
اي باشـد کـه   گونـه در این میان، شیوه مذاکرات تیم ایرانی باید به. سازدبراي آمریکا مشخص می

هاي درونی قدرت و از موضع قـوت باشـد و ثانیـاً منجـر بـه تغییـر درك       اساساً مبتنی بر سرچشمه
.حریف شود

یرهـاي اساسـی در سیاسـت آمریکـا،     یکی از متغ:تمرکز بر جامعه و افکار عمومی داخلی
جامعه داخلی ایران است و اساساً تحریک جامعه بر ضد حکومت و سیاست خـارجی نظـام یکـی    

هـا  ایـن مسـئله بخصـوص در مـورد تحـریم     . شـود هاي جدي طرف غربی محسوب میاز سیاست
. ان بـود که هیالري کلینتـون خواسـتار اسـتفاده از الگـوي لیبـی در ایـر      طوريصادق بوده است به

)Clinton, 2011 (ها یکـی از  همچنین در این مسیر، شرطی شدن جامعه به مذاکرات و رفع تحریم
آمریکـا تمایـل دارد کـه بـا اسـتفاده از طعـم       . باشـد هایی است که متوجه سیاست ایران میآسیب

لـذا  . کاهش تحریم براي جامعه ایران بخصوص طبقه متوسط شهري، فشار بر نظام را حفـظ کنـد  
طع پیوند بین انتظارات افکار عمومی و نتایج فوري در سیاست خارجی و توجیه جامعه نسبت بـه  ق

.نگاه ابزاري آمریکا به جامعه ایران ضرورت دارد

اي علت اصلی تشدید فشـار بـر ایـران، تحـوالت منطقـه     :ايحفظ و تقویت قدرت منطقه
بدین . یریت تحوالت منطقه بوده استناشی از بیداري اسالمی و ناتوانی فزاینده آمریکا در مد

ترتیب، آمریکا بجاي داشتن یک دستورکار ایجابی براي حل مشکالت و تأمین و حفظ منـافع  
ــه        ــل ب ــود متوس ــالمی ب ــداري اس ــه بی ــه مقول ــدي ب ــرداختن ج ــتلزم پ ــه مس ــه ک خــود در منطق

ابـزار  گرا و منزوي کـردن ایـران در منطقـه، از طریـق    دستورکارسلبی شد که معطوف به درون
اي و معاملـه و مصـالحه در زمینـه قـدرت     نشینی در حوزه منطقـه لذا هرگونه عقب. تحریم، شد

اي ایـران از ایـن ظرفیـت   قدرت منطقـه . نمایدتر میاي، آمریکا را به هدف خود نزدیکمنطقه
ز دور کردن فزاینـده منطقـه ا  . برخوردار است که هزینه فشار بر ایران را به حریف منتقل نماید

سـنی یـک الـزام    - فضاي تقابل مذهبی و تغییر تعریف محـیط امنیتـی بـر اسـاس شـکاف شـیعه      
در عوض باید بـا هـدف ایجـاد انسـجام در جهـان اسـالم، رژیـم        . باشداساسی در این زمینه می

ی شـود کـه معضـالت دیگـر مثـل      عنـوان ریشـه معضـل نـاامنی در منطقـه معرفـ      صهیونیستی بـه 
.باشندمده از آن میگري و تروریسم، برآافراطی
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نتیجه
ادراك راهبردي آمریکا از ایران ریشه در برداشت آن از عقالنیت تهـران، چیسـتی تحـوالت    

هاي قـدرت آمریکـا در مـدیریت تحـوالت منطقـه      خاورمیانه بعد از بیداري اسالمی و محدودیت
. کـرده اسـت  هاي تشدید فشار و تحریم بـر ایـران خودنمـایی   دارد که نتیجه آن در قالب سیاست

بدین معنـی کـه خاورمیانـه    : وقوع بیداري اسالمی باعث تحول در درك آمریکا از خاورمیانه شد
نظمـی  آمیز نیست بلکه بـا بـی  مند و مسالمتدر وضعیت انتقال قرار گرفته اما این انتقال لزوماً نظام

ي اسـالمی،  دولت اوباما باوجود گذشـت چنـد سـال از وقـوع بیـدار     . و خشونت همراه شده است
وضـوح پیـدا اسـت کـه     اي را در ایـن رابطـه مطـرح نکـرده اسـت و بـه      هیچ ایده یا ابتکار سازنده

آمریکا در قبال تحوالت بیداري اسالمی داراي یک استراتژي ایجابی نیست، تحـوالت منطقـه را   
درگیـر  که بهتـرین راه بـراي آن  داند و الجرم این مسیر پرتنش و فشار باید طی شودمی»برزمان«

. هـاي مـذهبی اسـت   داشتن نیروهاي درون جهان اسالم بر ضد یکدیگر بخصـوص درگیـري  نگاه
بنابراین راهکاري جز تـالش بـراي مـدیریت و کنتـرل تهدیـدهاي برآمـده از بیـداري اسـالمی و         

اي بـا توجـه بـه تجربـه بسـط نفـوذ و قـدرت منطقـه        . باشـد نمـی » عدم اطمینان«خاورمیانه مملو از 
روزه، نگرانی عمـده  22روزه و 33هاي بخصوص جنگ. المی بعد از جنگ عراق جمهوري اس

عنوان یک الگوي جدي، و جمهوري اسـالمی بـه قـدرت    واشنگتن این بود که انقالب اسالمی به
اي قدرت آمریکا، گزینـه  هاي درونی و منطقهبا توجه به محدودیت. اي تبدیل شودهژمون منطقه

رهزینـه و بـر هـم زننـده وضـعیت سـیال و شـکننده خاورمیانـه محسـوب          اي پنظامی اساساً گزینـه 
سیاسـت  ) غیرنظـامی (تـر کـردن   این ماتریس راهبردي باعث شده که آمریکا با تهـاجمی . شودمی

، تـالش  »تشدید تحریم«هاي فشار با پیگیري سیاست خود در قبال ایران و تمرکز فزاینده بر گزینه
.صادي، مهار راهبردي کندنماید تا ایران را با ابزار اقت

توافق ژنو و سپس برجام بخش مهمی از پازل درك آمریکا از ایران را تکمیل نموده اسـت و  
عنـوان یـک   اي بـه تصور آمریکا از توافـق هسـته  . البته فرایند برداشت از ایران همچنان ادامه دارد

رده اسـت و آمریکـا   آن است که عقالنیـت ایـران، تهـران را وادار بـه مصـالحه کـ      » توافق خوب«
اي دیگـر، توافـق هسـته   عبـارت بـه . توانسته از طریق این توافق، تهدید احتمالی ایران را خنثی کند

بدین ترتیـب، از  . تأییدکننده محاسبات واشنگتن از عقالنیت تهران و روندهاي درونی ایران است
نشـینی کـرد و ایـن    دار بـه عقـب  تـوان آن را وا فایده ایران می-نگاه آمریکا، با تغییر معادله هزینه

تـرین شـاخص ایـن    مهـم . هاي دیگر فشار علیه ایران گـردد تواند موجب گشایش جبههدرك می
هـا در دوره پسـا ژنـو و پسـابرجام،     تـوان در عـدم لغـو کامـل تحـریم     نوع ادراك راهبردي را مـی 

شــدید هــا در چــارچوب برجــام، و بــاز بــودن مســیر تطراحــی مکانیســم بازگشــت فــوري تحــریم



)45پیاپی (94زمستان، 15شماره ،هارمچسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه90

واشنگتن بر این بـاور اسـت کـه هـدف     . اي در چارچوب برجام مشاهده کردهاي غیرهستهتحریم
. اي جـز تـداوم مسـیر کنـونی نـدارد     ها است و چارهاساسی تهران از مذاکره و توافق، رفع تحریم

اي بوده است که تجـویز آن بـراي سیاسـتمداران    گونهبدین ترتیب، نوع درك آمریکا از ایران به
درواقـع، آمریکـا بـر ایـن بـاور اسـت کـه        . اشنگتن، چیزي جز تشدید فشار بر ایران نبوده اسـت و

زمان فشار بر ایران را تا حد تغییر محاسـبه افـزایش داد امـا از پاسـخ متقابـل ایـران نیـز        توان هممی
در (جلوگیري کرد و لذا رویکرد مذاکره و همکـاري در رفـع تهدیـد احتمـالی نامتعـارف ایـران       

آمیـز  اي ایران صـرفاً صـلح  لب اطمینان از عدم دستیابی ایران به سالح و اثبات اینکه برنامه هستهقا
. کنداي ایران را دنبال میهاي منطقهو تقابل با برنامه) است

تر، آمریکا به دنبال آن است که طی یک فرایند، مکانیسـمی از جـنس کنتـرل    به عبارت دقیق
توانـد شـامل   اي اسـت و مـی  ف کنـد کـه فراتـر از موضـوع هسـته     تسلیحات را بـراي ایـران تعریـ   

این فرایند اساساً بلندمدت اسـت و دسـتیابی بـه    . شودتوانمندي موشکی جمهوري اسالمی نیز می
لذا تمرکز کنونی آمریکا متمرکـز بـر   . هاي راهبردي استهاي جدي مثل تحریمآن نیازمند اهرم

ه از محیط داخلی است و برنامه فوري براي تسـري آن یـا   تداوم موفقیت در همین مسیر، با استفاد
منـافع جمهـوري اسـالمی مشـاهده     اي در چـارچوب تبدیل کردن آن بـه برنامـه مشـترك منطقـه    

شود بلکه این امر صرفاً محدود به منافع مشترك مثل مبارزه با مواد مخدر و مبـارزه بـا دزدي   نمی
و تغییر ایـن وضـعیت عبـارت اسـت از تـالش بـراي       ترین راهبرد مدیریت مهم. است... دریایی و 

تـوان بـا   حـال، مـی  درعـین . الملـل سازي جامعه داخلی و جامعـه بـین  تغییر محاسبه آمریکا و همراه
. اي، قدرت مذاکراتی جمهوري اسالمی را نیز تقویت کردهاي منطقهگیري از ظرفیتبهره
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