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Comparison of American foreign policy approach from Obama's diplomatic strategy to Trump's 

maximum pressure 

 

Abstract 
US foreign policy during the neoconservative rule was based on hard power in dealing with Iran's nuclear program, 

which was not associated with success and led to an increase in Iran's nuclear power. Obama, who came to power 

with the slogan of changing and solving the nuclear challenge by using diplomacy, was able to choose a smart 

policy and reach a nuclear agreement with J.A. Iran to achieve But with the coming to power of Donald Trump, 

the confrontation between the two countries entered a new phase. Obama's diplomatic solution by adopting a 

multilateralist approach and focusing on preventing J.A. Iran had pursued nuclear weapons with the aim of 

building a consensus among countries aligned with the policies of the hegemon (America) towards Iran. On the 

other hand, Trump's policies are based on a one-sided and confrontational approach based on geopolitical tension 

and what America was looking for; Revival of American dominance in the form of negation of Obama's theory, 

non-application of sanctions against J.A. After the JCPOA, Iran's development of militarism in the region and 

limiting Iran is based on the concepts of power and space according to the hegemon's strategy. Based on this, we 

try to analyze the reason for the change in the direction of America during the Obama era and the legacy it left 

behind for Donald Trump with an analytical-explanatory approach and using realistic assumptions. 
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 چکیده

کاران در برخورد با برنامه اتمی ایران مبتنی بر قدرت سخت بود که با موفقیت آمریکا در زمان حاکمیت نومحافظهسیاست خارجی 

ای ایران گردید. اوباما که با شعار تغییر و حل چالش اتمی با استفاده از دیپلماسی به همراه نبود و منجر به افزایش توان هسته

با به قدرت رسیدن ای با ج.ا. ایران دست یابد. اما ای را برگزیند و به توافق هستهدانهتوانست سیاست هوشمن د،قدرت رسیده بو

گرایانه و تمرکز راهکار دیپلماتیک اوباما با اتخاذ رویکردی چندجانبهدونالد ترامپ، تقابل دو کشور وارد مرحله جدیدی گردید. 

های هژمون)آمریکا( در ف اجماع سازی کشورهای همسو با سیاستای با هدبر جلوگیری از دست یابی ج.ا. ایران به سالح هسته

های ترامپ با رویکردی یک جانبه و تقابلی مبتنی بر تنازغ ژئوپلیتیکی بوده و قبال ایران دنبال شده بود. از سوی دیگر سیاست

ها علیه ج.ا. ایران در پسا تحریم آنچه آمریکا به دنبال آن بوده؛ احیای سلطه آمریکا در قالب نفی تئوری اوباما، عدم کاربست

باشد. بر این گری در منطقه و  محدود کردن ایران مبتنی بر مفاهیم قدرت و فضا مطابق راهبرد هژمون میبرجام، توسعه نظامی

ه گیری آمریکا در دورگیری از مفروضات رئالیستی دلیل تغییر جهتتبیینی و با بهره -شود با رویکرد تحلیلیاساس سعی می

 جای گذارده را مورد بررسی قرار دهیم. ای دونالد ترامپاوباما و میراثی که از خود بر

 ایدونالد ترامپ، باراک اوباما، آمریکا، ج.ا. ایران، برنامه هسته کلید واژگان:
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 مقدمه

ت  نامشروع از مداخال در آن دوره زمانی تهران برای رهایی  گرددتن به پایان جنگ جهانی دوم باز میتهران و واشنگ ارتباط میان

ای که سطح روابط مطلوب میان دو دولت در دوره از آمریکا درخواست کمک کرد. )فرانسه و انگلستان(وقت گهای بزرقدرت

رمی همچون استفاده از مستشاران برای آموزش پلیس و ارتش ایران استفاده کرد. طریق ابزارهای ن متحده از ایاالتبرقرار بود 

اد حساسیت و احساسات ضد امریکایی در داخل کرد تا آنکه حوادثی موجب ایجبسیار مطلوب جلوه می دو کشورارتباط میان 

های آمریکا در دوره رت خفته باقی ماند.به صو ۵۷سال  اسالمی ایران شد. حوادثی که از برکناری دکتر مصدق آغاز و تا انقالب

در طول جنگ سرد، ایاالت متحده در مورد اهداف توسعه شوروی بسیار  .مختلف رویکردهای متفاوتی در قبال ایران داشت

ایران نیز از جمله کشورهایی  کرد.افظت میمح ،اتحاد جماهیر شوروی بود بالقوه یتهدیدهدف  هوشیار بود و از هر کشوری که 

ا سیاست آمریکا حمایت از ایران در هبنابراین با توجه به تمام فراز نشیب  .اهداف حساس اتحاد جماهیر شوروی بود جز بود که

وقایع بسیاری  .آغاز شد طرفروابط ایران و آمریکا با نفرت و انتقاد فراوان از هر دو  اسالمی، از انقالب پسمقابل شوروی بود . اما 

های تحریمایران کنترا، جنگ ایران و عراق، رسوایی  بحران گروگانگیری، از جمله؛ روابط ایران و آمریکا را پس از آن شکل داد

رفتار ایران در برابر ای ایران و از تروریسم، برنامه هسته نفتی و تجاری اعمال شده توسط بیل کلینتون، اتهام تهران به حمایت

نتخاباتی خود موضع در طول مبارزات ا  دولت بوش در مورد ایران تندروتر بود، اما اوباما. و پادشاهی عربستان سعودی اسرائیل

ران صحبت در مورد ای محتاطانهاو همیشه . کرددنبال میای بسیار مثبت او مسئله ایران را به شیوه .کامال متفاوتی ارائه کرده بود

پیشنهاد در دوره اول اوباما به دلیل  ۵+1مذاکرات ایران با  .داددن ایران به میز مذاکره انجام برای آور های جدیکرد و تالشمی

پس از آن،  شد.پیروزی روحانی و رفتن احمدی نژاد فضای کافی برای تحوالت مثبت آینده ایجاد  اما با مبادله به بن بست رسید

و سپس برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(  (JPA) های جهانی ابتدا برنامه اقدام مشترکاوباما و روحانی به همراه دیگر قدرت

ل طرفداران گزینه دیپلماسی این بود که مماشات با جمهوری اسالمی ایران در موضوع برخورداری از استدال .را امضا کردند

و این بازگشت به تدریج موجب تغییر رفتار ایران در دیگر  گرداندمیای، این کشور را به جامعه جهانی بازفعالیت غیرنظامی هسته

 ,Albarasneh & Khatib).شودهای داخلی و غیره میای، حقوق بشر و آزادیها از جمله موضوع سیاست و نفوذ منطقهحوزه

 .ده است، از برجام خارج شدبا بیان اینکه این توافق در تضاد با منافع ملی ایاالت متح جانشین اوباما، دونالد ترامپ  (.3 :2019

ها م، در چارچوب خروج از برجام و بازگشت تحریم2018می  8سیاستی که در را دوباره علیه ایران اعمال کرد.  هاترامپ تحریم

 "کاملتوافق "، "تربرجام گسترده "تبلور پیدا کرد و مطالبه مباحثی همچون 139۷و آبان 139۷های مرداد در دو مرحله و از ماه

های دائمی بر محدودیت -1که منظور از آن دستیابی به توافقی است که  را در کانون توجه محافل سیاسی و فکری قرار داد

 -3ای را برای جلوگیری از تخطی ایران از تعهدات شامل شود نظام بازرسی و نظارت گسترده -2ای ایران وضع کند برنامه هسته

به هدف چهارم به برنامه موشکی ایران  -4ران در عراق، سوریه، یمن، لبنان و بحرین و در نهایت ای ایبه نفوذ و سیاست منطقه

 (. 4: 1398پایان دهد)کرمی و موسوی، 
راهکار دیپلماتیک اوباما  و سیاست فشار حداکثری ترامپ  چگونه در جهت منافع  این اساس پرسش مقاله حاضر این است که  بر

ج.ا. ایران پیگیری شده است؟ پاسخ به این پرسش این است که راهکار ای ای و منطقههای هستهآمریکا در قبال سیاست

ای با هدف یابی ج.ا. ایران به سالح هستهایانه و تمرکز بر جلوگیری از دستگردیپلماتیک اوباما با اتخاذ رویکردی چندجانبه

های ترامپ با در قبال ایران دنبال شده بود. از سوی دیگر سیاست هژمون)آمریکا(های سازی کشورهای همسو با سیاستاجماع

احیای سلطه آمریکا در قالب نفی  ؛هجانبه و تقابلی مبتنی بر تنازغ ژئوپلیتیکی بوده و آنچه آمریکا به دنبال آن بودرویکردی یک

تنی بر محدود کردن ایران مب گری در منطقه و توسعه نظامی ها علیه ج.ا. ایران در پسا برجام،تئوری اوباما، عدم کاربست تحریم

توان فرضیه یا اما در نقطه مقابل متناسب با سوال طرح شده در پژوهش می باشد.می مطابق راهبرد هژمون مفاهیم قدرت و فضا

و شمایل اجرایی با یکدیگر د این فرض که سیاست دوران اوباما و ترامپ از نظر ساختار تحت عنوان رقیب همانن را هاییفرضیه

اند متفاوت نبوده است و هر دو ابزار تحریم و زور را بکار بسته و در جهت رسیدن به اهداف خود هر دو از ابزاردیپلماسی بهره برده

که زمانیو گوی مستقیم با ایران تا و گوی مستقیم با ایران استفاده کرد اما ترامپ از گفتاما با این تفاوت که اوباما از گفت
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 فرضیه موجود در پژوهشمبتنی بر در ادمه بحث  ای ایران رخ نداده امتناع کرد.های منطقهای در برجام و برنامهتغییرات عمده

گیری آمریکا در دوره اوباما و گیری از مفروضات رئالیستی دلیل تغییر جهتتبیینی و با بهره _شود با رویکرد تحلیلیسعی می

در سازماندهی پژوهش بعد بررسی مختصر ورد بررسی قرار دهیم. از این رو جای گذارده را م ای دونالد ترامپخود برمیراثی که از 

مورد  شود، در ادامه تاریخچه مختصری از روابط ایران با آمریکا )هژمون(توضیح داده می  گراییواقعپیشینه پژوهش، ابتدا نظریه 

ر دو بخش مجزا سیاست خارجی باراک اوباما و دونالد ترامپ در قبال ایران به صورت گیرد و در امتداد آن دکاوش قرار می

 شود.جداگانه ارزیابی می

توان های بسیاری انجام شده است که میدر باب سیاست خارجی امریکا در قبال ایران در طی سالیان اخیر مقاالت و پژوهش

های موجود برخی از تحقیقات همپوشانی مناسبی با طرح موضوع موجود دههای مختلفی جای داد. مبتنی بر داآنان را در دسته

خارجی آمریکا در قبال ایران دانست. در این دسته از آثار ترین عناوین به بحث مقایسه سیاستتوان آنان را نزدیکدارند و می

خواه مورد بررسی قرار گیرد ت و جمهوریهای دموکراکه سیاست دولتتالش شده تا سیاست دوران بوش، اوباما و ترامپ و یا آن

در (. 1400راد و بزرگمهری و یوسفی 1401زاده، و تاثیر آنان را بر ایران تجزیه و تحلیل نمایند )خلیلی، یزدانفام و بخشعلی

های خنثی سازی ایران تحقیق گروهی از پژوهشگران به سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ در قبال ایران و سیاستادبیات 

و فروزان، : عالیشاهی1398و موسوی، : کرمی1399و چراتی، قبال این فشارها پرداخته شده است )خداوردیدر 

1398(Nurrazman, 2018:   های عنوان هژمون در قبال دولتمتحده بهپژوهشگران به سیاست تحریم ایاالتگروهی دیگر از

 & Farzanegan  and Fischer, 2021: Kandil & Mirzaie, 2021: Early)دان. ایران پرداختهخاطی مخصوصا ج.ا

Preble, 2020 .)خارجی امریکا در قبال ایران های مختلف در سیاستاز مقاالت به بررسی تاثیر مولفهای دیگر در مجموعه

ر سیاسی امریکا در فرآیند سیاست های موجود در بستاند نشان دهند که واقعیتپرداخته شده است. این مقاالت تالش داشته

هایی که در این مقاالت آمده دارای عناوینی همچون امریکن اینترپرایز، کنگره، خارجی این کشور بسیار تاثیرگذار است. مولفه

 و 1399و عباسی، آنیو بخش 1399و رضوی، ها از آنان یاد برده شده است ) موسویهای موجود در امریکا و اندیشکدهالبی

 (. 1399و انصاری، و سجادپور 1399جهانبخش، 

، شاهد تنوع تحقیقاتی روابط سیاسی میان دو کشوردر موضوع روابط ایران و امریکا به دلیل نیاز جامعه علمی برای آگاهی یافتن از 

عناوین را در ای از پژوهش سطح وسیع و گستردههای موجود در باب ادبیاتشود دادههستیم. تنوعی که موجب می بسیاری

ها و مباحث ختار کلی موجود در این کشور تا بررسی روسای جمهور و حزبخارجی امریکا به شکل سابرگیرد. از بررسی سیاست

عنوان خارجی این کشور در قبال ایران بهزش به موضوع مهم امریکا و شناخت سیاستدیگر نشان دهنده سطح وسیعی از پردا

است. به تعبیری دیگر پرداختن و بررسی و آنالیز علمی و مبتنی بر چارچوب علمی یکی از پیش نیازهای  چالش برانگیزیک کشور 

های دیگری که در این مقال نگنجید تا آنان را طرح ر است. در آثار مطرح فوق و پژوهشاصلی برای محیط علمی و اجرایی کشو

یاری  خارجی امریکا باز نماید و ما را در فهم این سیاستدنیای سیاست یی را برای ورود بههانماییم همواره تالش شده تا روزنه

های سیاسی و یا تکرار مکررات نداشته و تالش داریم رساند. باوجود مباحث مطرح شده در اثر طرح شده ما سعی بر ارائه کلیشه

دیشه رئالیسم ارائه کنیم و توضیح دهیم خارجی از اوباما تا ترامپ تحلیلی علمی مبتنی بر انتا با بیان توضیح چرخش سیاست

کننده اطالعات ما در باب چرا چنین رخدادی را شاهد هستیم. شاید بهتر بتوان گفت مقاله حاضر در کنار سایر مقاالت تکمیل

 توان جدید بودن عنوان و سوال و فرضیه موجود در آن دانست.مساله ایران و امریکا است و نوآوری آن را می
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طور که بسیاری از مفسران خاطر نشان ای موضوعات و مفروضات مشخص نیست. همانرئالیسم یک تئوری معین از مجموعه

ای کنند و خیمهای از تاکیدهای هنجاری که تئوری را ترسیم میگیری کلی، آرایش فلسفی، مجموعهاند، رئالیسم یک جهتکرده

گرایی را به سه بخش، الملل نحله واقعفرد چرنوف دانشمند مطرح در روابط بینوت است. های متفابزرگ برای طیفی از تئوری

صیل و ساختاری هر دو دارای گرایی اواقع کند.ساالر تقسیم میگرایان مردمایان ساختاری و واقعگرگرایان اصیل، واقعواقع

 (؛1۷4: 1391) مظاهری و مالیی، ه از جملههای مشابشاخصه

 منبع: نگارندگان

 عنوان به هادولت عقالنی برکنشگری تأکید محوری، دولت ها و اصولی همچون؛گرایی از مفروضهی موجود در واقعهاهمه نحله 

 نظام در ثبات و نظم حفظ شیوه ترینمهم عنوان به بازدارندگی و قدرت توازن بر تأکید طلب،قدرت و جوامنیت بازیگرانی

بر این  اند.. تشکیل شده.. و مادی قدرت و دولت فیزیکی امنیت بر تأکید سیاست، از اخالق جدایی بقا، اصل بر تأکید لملل،ابین

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی گرا واقع هایمفروضه و اصول ترینمهم از اساس

 المللبین نظام اصلی بازیگران عنوان به هادولت کنشگری بر تأکید. 1

 هادولت برای ثابت هاییهویت و هااولویت گرفتن نظر در. 2

 هادولت بودن عقالنی و یکپارچگی بر تأکید. 3

 المللبین نظام هایدولت همه برای طلبیقدرت و جوییامنیت هویت بر تأکید. 4

 المللبین نظام در درگیری انتظار و منافع تعارض. ۵

 سرزمینی و فیزیکی اجباری، مادی، قدرت بر تأکید. 6

 المللیبین نهادهای نقش دادن جلوه اهمیت کم. ۷

 .سیاست از اخالق جدایی. 8

که رئالیسم  است. رئالیسم کالسیک رئالیسم کالسیکدهد، های فوق را در خود جای میهای رئالیسم که مفروضهیکی از نحله

شرور انسان و ویژگی دولت به تحلیل سیاست و به خصوص سیاست طلب و شود، برمبنای ماهیت قدرتفطری بشر نیز خوانده می

پردازان یکی از نظریه دوم، جهانی جنگ از (. پس۷3: 1396زاده، پردازد) حسینی و عظیمالمللی میها در عرصه بینخارجی دولت

 مانند سیاست، که بود معتقد که چرا دهد توسعه را جامع المللیبین نظریه یک تا کرد تالش( 1948) مورگنتا هانسکالسیک 

 در اخالق و منافع بین رابطه ساختن روشن وی دغدغه. بشر دارند ذات در ریشه که شودمی اداره قوانینی با کل، در جامعه

 مقابل در. بود ماکیاولی و توسیدید مانند تاریخی هایشخصیت بینش بر متکی شدت به وی کارهای و بود المللبین سیاست

بر  واقع شوند، در برطرف نیت حسن با و علنی مذاکرات طریق از المللیبین هایتنش داشتند انتظار که بینخوش گرایانآرمان

 که شد کشیده تصویر به موضوعی عنوانبه اخالق داد که در آن را نشان روشی مورگنتا. داشتند تأکید اخالق بر قدرت ابتنای

 قدرت دادن نشان یا افزایش حفظ، راستای در باید سیاسی اقدام هر مورگنتا، نظر از. شود اجتناب آن از سیاستگذاری در باید

 یک تسلط یا تخریب احتماالً و ضعف به منجر تواندمی گراییآرمان یا اخالق بر مبتنی هایسیاست که است این تفکر. باشد

 نیست اخالق محاسبه به منوط که معنی این به ؛است "غیراخالقی" ملی منافع پیگیری نظر، این از. شود رقیب یک توسط کشور

( Antunes & Camisao, 2018: 1 .) 

واقع گرایی اصیل و 
ساختاری

اهمیت یافتن بقا

نقشبهدادناهمیت
جلوهاهمیتکمودولت
ونهادهاسایردادن

غیردولتیسازمان های

کسب قدرت
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داند در شرق باستان کسانی چون منسیوس، سرشت بشر را زیبا میگرایی، بررسی سرشت بشر است. یکی دیگر از مباحث واقع

ترین سیاستمدار شرقی کاتیلیا است. وی ماند. بلند آوازهآغازینش محروم مینجام از زیبایی که تحت تاثیر نیروهای بیرونی ... سرا

انسان در تفکر کند. در قرون وسطی برداشت بدبینانه از سرشت گناه آلود « تعریف میقدرت را بر مبنای » نیل به اهدافمفهوم 

گرایی که به بیان آرنولد نیبور، »واقع ت فکری استپروراند. در این بافاندیشه واقع گرایی را در خود می هایمسیحی یکی از پایه

را قابیلیانی »ناپاک و های روی زمین آگوستین آدمیان »شهر خاکی« یعنی دولت گیرد. سی آگوستین قدیس « شکل میسیا

د کلیسای کاتولیک، داند. در مقابل ای. اچ. کار با تاکید بر این نکته که در تاریخ غرب، تحت تفوق امپراتوری روم و بعدنیوی« می

شد، و تنها با فروپاشی نظام قرون وسطایی بود که تبانین میان نظریه و عمل « با »خیر اخالقی« یکی دانسته می»خیر سیاسی

 (.1384گرای مهم سیاسی است«)مشیرزاده، ی نخستین واقعسیاسی، حاد و پر چالش گردید، بر آن است که »ماکیاول

دانند. جهان مکانی خطرناک است، این انه »سیاست قدرت« را ماکیاولی میگرایمبناست که نقطه عزیمت مکتب واقع بر همین 

خواهد بقا و تداوم داشته باشد مکانی برای فرصت است. اگر کسی میمهمترین فرضیه ماکیاولی است. همچنین در همان رابطه، 

خواهند که ثروتمند یا زم شد، محتاط باشد. اگر آنان میبینی کند و اگر الپیش ها رابایستی همواره از خطرات دوری کند یا آن

ها نهایت استفاده را ببرند و سریع و با مهارت عمل قدرتمند گردند یا کشورشان را منبع قدرت و ثروت کنند، بایستی از فرصت

ر هدایت سیاست خارجی اصطالح »سیاست ماکیاولی« رحم باشند. بنابراین دو دشمنان بیکنند و اگر الزم شد در برابر رقیبان 

به فعالیت بر اساس محاسبات عقالنی قدرت و منافع یک دولت در برابر قدرت و منافع رقیبان و حریفانشان اشاره دارد.) جکسون 

ر نداشت. او هم مانند ها باوتامس هابز نیز با بدبینی به ذات بشر، به امکان تغییر بنیادین رفتار انسان (99: 1383و سورنسون، 

کرد که در آن »قانون جنگل« لل را در »وضعیتی طبیعی« تلقی میالمکرد. هابز روابط بینکیاولی اخالق را از سیاست جدا میما

ترین وظیفه دولت را حفظ خود همشمارد و ماسی دیگری جایگاه قدرت را مهم میحاکم است. هگل بیشتر از هر فیلسوف سی

ه کرد. ها به جهان پیرامونشان توجبات قدرت باید به نحوه نگرش دولتگرایان برای برآورد و محاسر کلیه واقعز نظداند. امی

کنند. قدرت در روابط دست آوردن آن با یکدیگر رقابت میها برای به های بزرگ است و دولتقدرت سکه رایج سیاست قدرت

شوند هایی هدایت میها به وسیله انسانین انگاره ساده استوار است: دولتبر ا الملل به مثابه پول در اقتصاد است. این نظریهبین

ها از یک نوع هادینه شده و فطری است. همه دولتها نکه دارای »میل به قدرت« هستند، تمایلی که از بدو تولد در درون آن

  .(22 - 13: 1388باشند.)مرشایمر، دیگر میمواره در پی تسلط بر دول اراده و نیت تسلط و استیال بر خوردارند یعنی ه

ها بقای دولت ترین چالش برای رهبران محافظت ازمهم ساس این رویکردبراگرایی باتوجه به مالحظات طرح شده در بخش واقع

 ت خودهای تصمیماکه نسبت به هزینه کنندی فرض میالنگرایان، رهبران را بازیگران عقدراین محیط تهدیدآمیز است. واقع

ها به دنبال بقاء توجه به اینکه دولت اب دهندمی ارزیابی قرار های آن را موردازهرگونه اقدامی منافع و هزینه قبل حساس و

تکیه کنند. تکیه به  به خود ندارد، به ناچار باید ها وجودهستند که حکومت جهانی هم برای نجات آن درجهانی تهدیدآمیز

بر این اساس در نوع کنش سیاسی  .ر استاای مرگببطور بالقوه المللی احمقانه وها نهادهای بینآن یا بدتر از های دیگردولت

های طرفین به عنوان بازیگران میان ایران و امریکا هم به مالحظات فردی افرادی همچون اوباما و ترامپ  و هم به تصمیمات دولت

بود الملل باید در پی کسب قدرت گرایانه برای بقا در نظام بیناصلی در سیاست خارجی توجه خواهد شد. براساس اندیشه واقع

عنوان تهدیدی برای هایی را اتخاذ کرده که آنان در نقطه مقابل بهبنابراین جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر این امر سیاست

توان اینگونه بیان کرد که هر دو دولت درصدد افزایش توان خود هستند اما این شوند. از دیگر سو میمتحده تعبیر میایاالت

ر این امر در ادامه براساس مبتنی بالملل به ویژه در دو دهه اخیر شده است. ویی آنان در نظام بینافزایش توان موجب رو در ر

 تبیین خواهیم کرد.گرایانه سیاست دوران ترامپ و اوباما را های واقعمولفه

 تاریخچه مختصر روابط ایران و آمریکا -2

های زمانی مختلف طی کرده است. هرچند کاخ سفید در دورهروابط میان آمریکا و ایران همواره یک خط الگویی مشخصی را 

عنوان یک شاهد روی کار آمدن روسای جمهور مختلف بوده است اما واشنگتن تالش داشته تا سیاست خود را در قبال ایران به

 گردد.می باز 19۷9آمریکا به انقالب اسالمی  ایران و و پرچالش روابط تقابلیکشور مهم در سطح خاورمیانه ثابت نگه دارد. 

گرایان ها و اسالمها، لیبرالدانشجویان، کمونیست متمایز و خیره کننده آن فعالیت اقشار مختلف مردم از جملهانقالبی که شاخصه 

در خاورمیانه بود، شاید بتوان متحده ران مورد اعتمادترین متحد ایاالت، ای19۷9قبل از سال بوده است. در آن  بسیاری دیگر و
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توان نقش بنابراین در این مبحث میوفادار بود،  بسیار متحده آمریکاکه به ایاالتدانست  شاه بهترین دلیل این امر را شخص

پررنگ شاه را در روابط ایران و امریکا مهم دانست زیرا وفاداری شاه به امریکا در نقطه متضاد با نوع نگاه مردم ایران به امریکا 

یاسی در االت متحده با باال بردن سطح روابط دیپلماتیک و سکه شاه سعی داشت تا وفاداری خود را به ایقرار داشت. آن زمان

های با بررسی ریشه .بودند و شکل روابط با این کشور مخالف آمریکادر داخل کشور ایران اکثریت مردم  دهدمنطقه و جهان نشان 

با کمک  19۵3به کودتای نظامی  در مردم را  احساسات ضدآمریکاییتوان عمق این تفاوت و تاریخی روابط امریکا و ایران می

های به نسبت سایر قدرت. خلع شد محمد مصدق توسط افسران نظامی آن زمان گراکه طی آن، رهبر ملی انگلستان بازگرداند

عنوان یک نیروی جدید تا پیش جا گذاشته بودند امریکا بهاین در تاریخ ایران تصویر نامناسبی از خودشان بهبزرگ که تا پیش از 

در طول جنگ جهانی دوم، بریتانیا و اتحاد جماهیر براساس اسناد تاریخی  نداشت.نفی در خاطره جمعی ایرانیان نگاه مکودتا،  از

پس از  با آلمان بهره ببرند. برای مقابلهه از خاک ایران برای ارسال سالح به روسیه، شوروی در ایران مداخله کردند تا با استفاد

در که  از ایاالت متحده درخواست کمک کند در آن زمان ایران، کردند نگ، اما این دو کشور درباره خروج از ایران امتناعپایان ج

در این توافقنامه آمده بود که هر دو کشور ظرف مدت شش . منجر به توافقی برای خروج این کشورها از خاک ایران شد ،پایان

، روابط دوجانبه با کمک آمریکا به بوددر این دوره که پس از جنگ جهانی دوم . ماه نیروهای خود را از ایران خارج خواهند کرد

بنابراین در ابتدای  .اعزام مشاوران و کارشناسان خود به ایران جهت آموزش نیروهای نظامی و پلیس ایران صورت گرفت

موجب شد تا در نگاه ایرانیان،  1332گیری روابط رسمی میان دو کشور نگاه به ایاالت متحده بسیار مثبت بود اما کودتای شکل

 (.46-4۷: 1392ها تلقی شود) اکبری و جاللی، گر همانند سایر قدرتامریکا یک نیروی مداخله

های در برخی از موارد با وجود مخالفتتوانند داشته باشند. و جایگاهی است که آنان می نوع نگاه امریکا به کشورها براساس اهمیت

دالیل هایشان ارتباطات بسیار عمیقی با امریکا دارند. همانطور که ذکر شد پیش از انقالب ایران کشورها، دولتاز داخلی در برخی 

روابط بین دو کشور به صورت  شد برخالف نگاه مردمکه موجب می داشتمتقن بسیاری برای اهمیت ایران در نظر امریکا وجود 

 . یکی از دالیل اهمیت جایگاه ایران در نظر ایاالت متحده موقعیت جغرافیایی استراتژیک مهم این کشور بودمدون و عمیق باشد

 با خلیج فارسهمسایگی  وی دیگرو از س از سویی (در دوران جنگ سرد ایاالت متحده مرز بزرگ با روسیه )دشمن پیشین زیرا

های تاریخ روابط امریکا و ایران در دوران جنگ سرد شکل گرفت. ترین بخشیکی از مهم .داده بودای به ایران موقعیت ویژه

یز در این ها در آن دوران متاثر از شرایط جنگ سرد بود. بنابراین روابط میان ایران و امریکا نبسیاری از رفتارها، اتحادها و ائتالف

 بود، ذیرکانهدر طول جنگ سرد، سیاست ترومن در ایران بسیار  دوران نشان دهنده شرایط حاکم بر آن دوره زمانی بوده است.

 و ذخایر نفتی آن شوروی را تحریک کند و منجر به از دست دادن ایراناتحاد جماهیرزیرا حتی یک لغزش کوچک ممکن بود 

های ترومن به دلیل جنگ کره سیاست شد تاهای مبتنی بر باورهای عقالنی موجب میگیریهای سیاسی و تصمیمواقعیت .شود

ای مانند ایران های شکنندهتواند به رژیمکرد اتحاد جماهیر شوروی میمیبینی او پیش .بسیار محتاطانه باشد 19۵3در سال 

بر مأموریت دور نگه داشتن  19۵2و اوایل سال  19۵0قبال ایران بین اواخر سال  سیاست دولت ترومن دربنابراین  حمله کند

تحد نزدیک در دوران خطر مدر جهت خشم بی ایجاد گونه تعهد نظامی یاحاد جماهیر شوروی بدون انجام هیچایران از مدار ات

نیز  آیزنهاور در دوران چنین سیاست منطقی و به دور از آرمانگرایی دوران جنگ سرد .(Francis, 2018: 21)بود جنگ سرد

)که  ی راترجانبهرویکرد یک های او موجب شدضعف نظامی غرب و سیاست در سیاست خارجی امریکا در برابر ایران دنبال شد.

گیر توازن قدرت نظامی بین ایاالت متحده ر چشم، سیاستی که تغییدهد( ادامه ه بودآغاز شد 19۵2توسط ترومن در اواخر سال 

 برای دستیابی به مایل به استفاده از زور 19۵2رومن تا اواخر سال دولت ت .و اتحاد جماهیر شوروی را تا حد زیادی ممکن کرد

ر بود مستقیماً کرد، دولت همچنین حاضتر را فراهم می، تغییری که امکان اتخاذ یک سیاست قاطعانهاهداف خود در ایران بود

های مخالفت را با امریکا در ایران بسیار بیشتر تقویت امری که شاید پایه ای تثبیت وضعیت سیاسی مداخله کند.در ایران بر

  کرد.می

تری از ابزارهای سیاسی، از جمله اقدامات و از »انواع گسترده تر« عمل کردهآماده بود تا »تهاجمیطور کلی، دولت آیزنهاور به

های آیزنهاور و دالس »از نظر ایدئولوژیک مستعد عملیات براساس اسناد موجود. پنهان« نسبت به دولت ترومن استفاده کند

 که دیپلماسی آرامی دریافتند متحده در ایران بود، مقامات آمریکایکه مصدق بر خالف منافع ایاالتجاییمخفی بودند«. از آن

ایاالت متحده  19۵۷در سال پس از برکناری محمد مصدق،  .را ترتیب دادند 19۵3دتای بنابراین کو تواند مناقشه را حل کندنمی
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مورد در خالف دیگران جان اف کندی بررا امضا کند.  ها برای صلحاتم درخواست کرد تا برنامه تحت مدیریت آیزنهاوراز شاه 

های خود در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که خطر بالقوه گرفتار شدن طعمه ایدئولوژی کمونیسم را داشتند هزینه

های ضربتی تشکیل داد تا تصویر روشنی از تهدیدات اتحاد جماهیر شوروی علیه ایران تاط بود. در مورد ایران، او گروهبسیار مح

ردن در اردوگاه غربی یل بود مبالغ هنگفتی از دالر آمریکا برای حفظ کشورهایی مانند ایران و اآیزنهاور ما شاید داشته باشد.

که ها را به شرکای های دموکراتیک، آنهای مشترک و نظامکندی امیدوار بود از طریق ارزش استفاده کند اما در نقطه مقابل

رفت زیرا زمینه ارتباط میان ای دیگر پیشایط به گونهشریکسون، . در دوران ریاست جمهوری نمتکی به امریکا هستند تبدیل کند

نیکسون به  .(Steeve, 2015: 3)شاه پهلوی داشت محمدرضابا  ایانهدوستروابط نیکسون  ودوکشور براساس عامل فرد بود 

ایران تنها متحد قابل اعتماد او ادعای شاه را پذیرفت که  .عنوان دوست شاه تاکید زیادی بر نقش ایران در خلیج فارس داشت

دو تعهد  با شاه در تهران داشت 19۷2که در سال با این حال، نیکسون طی دیدارهای . ایاالت متحده بین اروپا و ژاپن است

 واپیماهایهای لیزری، هوصیه مشاورانش موافقت کرد تا بمب. در تعهد اول نیکسون برخالف تانجام داد در قبال ایران بسیار مهم را

های بیشتر در بخش نیروی هوایی را در اختیار ایران قرار دهد. در دومین تعهد قرار بر این شد که به و تکنسین 1۵و اف  14اف

روی کار آمدن های پایانی عمر دولت پهلوی در ایران که همزمان با در سال با وجود چنین تعهدهایی کردهای عراق کمک شود.

 (Cooper, 2012: 118).خود را در قبال ایران انجام داد هایترین سیاستتناقضتر شده بود ایاالت متحده پرکار

شرایط حاکم بر روابط میان دو کشور تا پیش از انقالب متاثر از شخص شاه و ساختار نظام مبتنی بر مباحث فوق درنتیجه 

سقوط شوروی را خط تکمیل کننده این  شاید بتوان انقالب ایران را نقطه ابتدایی تغییر مسیر روابط و سپس اما الملل بود.بین

 دولت جدیدروابط میان ایران و امریکا دچار دگرگونی شد.  اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( پس از انقالبدانست.  تغییر

های دوران شاه در قبال امریکا های اعمالی آن بسیار متفاوت از سیاستاز همان ابتدا نشان داد که سیاست برخاسته از انقالب

 و گروگان گرفتن تسخیر سفارت آمریکا ،ویت در پیمان بغدادضعابتدایی انقالب؛ پایان دادن به  هایاز جمله اقدامات سال است.

. این نوع از آزاد شدند 1981ها در سال نفر از آن ۵2 روز بود که 444دت توسط دانشجویان ایرانی به م نفر از اعضاء سفارت 63

(. Seymour, 1992ت)رفتارها نشان دهنده این امر بود که دوران حضور امریکا در ایران به دلیل انقالب موجود پایان یافته اس

محدود نظامی) ماجرای  ؛ اقدام به کودتا، ضربهشامل ایران پس از انقالبهای دولتدر مجموع سیاست رفتاری امریکا در قبال 

گ با ایران، تحریک نزدیک شدن به صدام و جناقتصادی و نظامی، منزوی کردن ایران،  _های سیاسیطبس(، اعمال تحریم

فارس، ایجاد های خلیجهواپیمایی ایران در آب و ایجاد ایماژ دشمن و دیگری از ایران در نظر آنان، حمله به ناوگان همسایگان

، حامی تروریسم شدایران، اقدام به دیپلماسی پنهان ) مک فارلین( در زمانی که از دیپلماسی آشکار امتناع میتصویر تهدید از 

، اعمال سیاست مهار و همزمان تعامل با تا بدانجا که سپاه قدس ایران در لیست نیروهای تروریستی قرار گرفت نامیدن ایران

رض با ایران همانند منافقین و خاندان پهلوی، جنگ روانی و تهدید به عملیات ایران در عراق و افغانستان، کمک به جریان معا

در نتیجه  نظامی به ویژه در دوران بوش و ترامپ و گفتن این جمالت که همواره گزینه نظامی در دستور کار امریکا قرار دارد.

با رویکردهای است بنابراین  المللبرای نظام بینازیگر تهدید کننده ایران یک بکه؛  ای امریکا نشان دهنده این امر استرفتاره

موحد، رفتارهایش را تغییر دهد) جعفری ایجاد فشار تالش کرد تا تهران یابی این کشور شد و همچنین بافوق باید مانع قدرت

1394 :111.) 

تا ایاالت متحده  ه استانقالبی موجب شداحساس تهدید از جانب انقالب ایران و باورها و شعارهای های موجود مبتنی بر واقعیت

 بازنماییو فرهنگ هابزی جای داد. بر اساس نگاه هابز  گرایانهاندیشه واقع چنین باوری را میتوان در از ایران یک دشمن بسازد.

 واهندختالش  هادولت اول: خواهد داشت دولت یک خارجی سیاست رویکرد و رفتار برای پیامد چهار دشمن عنوان به دیگری

 قدرت. است وضعیت بدترین به معطوف وبسیار زیاد متاثر از نگاه منفی  گیریتصمیم دوم. کنند مغلوب یا نابود را دشمنان کرد

 سوم .شد خواهند مسلح در توان بسیار باالموجود، وضع حفظ طرفدار هایدولت حتی نتیجه در و شود،می بقاء اصل اساسی

 کاردرنهایت نیز اگر  چهارم .است هانقش رابطه نحوه و ساختار از ناشی که دهدمی خاص مفهومی و معنا هاتوانمندی به دشمن

 بهآشکار است که  اما نشده شروع هنوز جنگ اگر. جنگید خواهند دشمنی شرایط اساس بر هادولت در میان بکشد جنگ به

میان  فرهنگ هابزیبراساس این اندیشه، باشند.  داشته نیز بیشتری آمادگی باید هادولت دو طرف وارد جنگ خواهند شد زودی

. گیردامریکایی نشات می لیبرال نظم و ایران اسالمی انقالب هایآرمان بین بنیادین ایدئولوژیک تعارضات وجوداز  ایران و امریکا
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 ایجاد شده توسط امریکا نظم ۵۷ سال در ایران انقالبشود ایران در نگاه امریکا دشمن و دیگری تلقی شود. امری که موجب می

 نگاه، این از متأثر. شودمی جهان در عادالنه نظمی کردن برپا مدعی و کشاندمی چالش به جومسلط و سلطه نظم عنوان به را

نقطه  در آید.درمی انقالبیون تسخیر هایی بهبا چنین برداشت آمریکا سفارت و شودقلمداد می بزرگ شیطان تحت عنوان آمریکا

 که گیرد پیش در اسالمی جمهوری سرنگونی برای را مختلفی هایگزینه تا دارد تالش آمریکا نیز مبتنی بر نگاه هابزی مقابل

 حمله به تهدید ازمواردی که در باال ذکر شد و . است شده امتحان مختلف مقاطع در و هم موازات به امروز به تا هاگزینه این

گیرد از جمله راهبردهای را در برمی ایران در رژیم تغییر سیاست برای دالر هامیلیون صرف و تحریم حربه از استفاده تا نظامی

 (.44_46: 1396امریکا برای غلبه بر ایران است) چیت سازیان، شفیعی، 

های گذشته نیست. براساس رخدادهای سال در قبال ایران ایاالت متحده پس از انقالبرفتاری از اهداف کا بر ایران تنها غلبه امری

ای ایران بوده است کشورهای همسایه نیز ای و تنش بر سر حضور منطقهما و ترامپ که اوج مذاکرات هستهبه ویژه در دوران اوبا

اند. این مهار یا حذف شود را در پیش گرفتهبه دشمنی با ایران پرداخته و درک ایران به عنوان یک نیروی متاخصم را که باید 

دوستی و  اند با درک این مسئله که در منطقه خاورمیانه الگویار گرفتهکشورها که در صدر آنان عربستان سعودی و اسرئیل قر

ریکا برای فشار بر گیرد و اندیشه رقابت و بقا مهم است درنتیجه در کنار امباورهای نظری واقع بینانه شکل می دشمنی مبتنی بر

 سیاسی، مختلف های عرصه در بازیگران رویکرد این اساس بر است قدرت رقابتاندیشه جغرافیای سیاسی  اند. مرکزایران ایستاده

 روابط برقراری چوننقطه نظر  این از. با یکدیگر در رقابت هستند قدرت حفظ و کسب برای دائماً... و نظامی فرهنگی، اقتصادی،

 و شودمی جهانی و ایمنطقه بازیگران از برخی بازیگری قدرت کاهش موجب پس از انقالب ویژه در دو دهه اخیر آمریکا و ایران

 مانع تا کنندمی تالش و کرده مخالفت آن با پنهان یا آشکار طوربه لذا دهدآنان را کاهش می ژئوپلیتیکی جایگاه و وزن واقع در

. هستند آمریکا و ایران روابط سازیعادی مخالف همسایه کشورهای بیشتر ای،منطقه سطح در. شوند روابط این برقراری از

 محسوب پا نو سیاسی نظر از جنوب و شمال در خصوص به همسایه کشورهای بیشتر ایران خالف بر که است این واقعیت

 دو روابط که صورتی درباتوجه به این امر  .ندارند را فراملی مستقل نقش ایفای توانایی ملی قدرت ضعف دلیل به و شوندمی

 برای وضعیت اینالبته . ندارد وجود ایران با تقابل در کشورها این از آمریکا حمایت برای دلیلی یابد بهبود آمریکا و ایران کشور

پور و ) طالبیکندمی صدق زیادی حد تا نیز... و ترکمنستان، اسرائیل پاکستان، ترکیه، مصر، همچون منطقه کشورهای سایر

 (.۷: 139۵پیشه، فالحت

در قبال ایران  ایبندی جهانی و منطقهدر طی سالیان اخیر که موجب جبهه بیشترین تنش موجود میان ایران و ایاالت متحده

است. این مسئله موجب شده  یران به ویژه در یک دهه گذشته بودهای اای و به دنبال آن حضور منطقهشده است بحث هسته

ل کنند. برنامه هسته ای ایران که مرکز است تا ایاالت متحده و کشورهای همسایه در قبال ایران رفتارهای تقریبا تهاجمی را دنبا

بحث ایران و امریکا است از دوران کلینتون آغاز اما از دوران اوباما تاکنون به صورت مشخص از جمله موارد مورد مناقشه میان 

ین باور بر اساس باورهای موجود دولت ایران در قبال امریکا باید همواره سیاست مشخصی را دنبال کند. ا طرفین بوده است.

ای به صورت مستقیم با ایاالت متحده در دوران احمدی نژاد و روحانی و ایجاد قرارداد تهموجب شد تا مذاکره بر سر مساله هس

 قبال در ایران خارجی و داخلی سیاست باتوجه به آنکه برجام در جبهه ضد ایران نوعی واکنش را در دوران اوباما پدید آورد.

 که شد خواهد حفظ صورتی در تنها ایران منافع بودند معتقد که است( ره)خمینی امام نظرات تاثیر تحت زیادی حدود تا آمریکا

 یا ضدآمریکایی محض رویکرد شکل به ایران خارجی سیاست در لزوما اعتقاد این با این حال اما. کند دوری آمریکا از کشور

انعقاد برجام مالحظه کرد. بنابراین سیاست خارجی ایران با لحاظ توان در که نمونه بارز آن را می است نشده منعکس ضدغربی

های مختلف ریاست جمهوری خود در قبال امریکا بر سر های ملی و فراملی در دورهر دادن استقالل عمل خود در سیاستقرا

 حل برای برون رفت از شرایط درگیری تالش کرده است.هرسیدن به یک را

انیوم سازی اورتوقف غنیای ایران در دوران ریاست جمهوری خاتمی مطرح شد و در نهایت به نامه هستهای مثال از زمانی که بربر

 سازی در دوران خاتمی دربا وجود توقف غنی اند.داشتهطرف تاکنون با یکدیگر تعامالت دیپلماتیکی در این موضوع , دو انجامید

را  تعلیق شده در دوران قبل سازینژاد غنیاحمدی دنبال شد.متفاوت ای ژاد سیاست داخلی و خارجی به گونهندوران احمدی

چنین بحثی مجدد موجب تیرگی روابط میان طرفین شد.  ای را حق مسلم ملت ایران دانست.مجدد آغاز و داشتن برنامه هسته

تغییر یافت. در سال امریکا  با این حال در سوی مقابل با روی کار آمدن اوباما و کابرد شعار دیپلماسی سالح سیاست خارجی
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در نقطه  کرد اماخاباتی خود از تغییر صحبت باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و در طول مبارزات انت 2008

تا نشان دهد سیاست ایران در برابر  گفتنرا تبریک امریکا اوباما در انتخابات پیروزی  رئیس جمهور وقت ایران احمدی نژادمقابل 

را مورد خطاب مستقیم قرار داد  جهان اسالماولین سخنرانی خود اوباما در . امریکا برخالف دوران ریاست جمهوری پیشین است

 هستندمتوجه این اظهارات  ما به دنبال راه جدیدی هستیم که بر اساس منافع متقابل و احترام متقابل باشد، ایرانیانگفت: »  و

چنین اظهاراتی او و دولتش  پس از .«ایجاد کرده است و تردید برای شک را ادیفضای زی هر دو دولت اما روابط خصمانه بین

دولت  بینانه و مبتنی بر کاهش تنش و تهدید از جانب دشمن برآن آمدند تا تنش را با ایران کاهش دهند.براساس یک نگاه واقع

های آغازین دولت او آن با ایران شرکت خواهد کرد. از جمله خواسته ۵+1وه که به طور کامل در مذاکرات گر اعالم کرد وباماا

  (Satloff, 2019).ملل را برآورده کندهای سازمانابتدا خواسته، ایران برخالف دولت پیشین امریکاد که بو

 تشدید و ثریحداک فشار از روابط، ودبهب ایبج اًنهایت اهمراه شده بود ام تغییر شعار با اوباما باراک پیروزیهرچند به ظاهر 

المللی معرفی لح و امنیت بینبه عنوان تهدیدی برای ص را ایران نیز اوباماصحبت به میان آورد.  ایران علیه هاتحریم روزافزون

 هب رانای ایتههس پرونده 2006 سال در و دوران این در ای برای جهان خطرناک است.تهکرد و اینگونه نشان داد که ایران هس

. در این دوره ایران نیز با طرح شد متحد مللسازمان منشور تمهف بند مشمول ایران و عارجا متحدل لمازمانس تامنی ورایش

ن د. رفتارهای تهاجمی طرفیامریکا ایستادگی کر ای ضد امریکایی در قبالهوالکاست، تالش برای ایجاد جبهه مباحثی همانند

در  2012تا  2006از سال چنین های اقتصادی فلج کننده از جانب امریکا در قبال ایران و همدر برابر یکدیگر منجر به تحریم

چنین رفتارهایی که دو طرف را برای مقابله با یکدیگر  (.134: 1398قطعنامه علیه ایران صادر شد) آدمی و نورانی،  19مجموع 

طلب را یک نیروی هژمون بازیگر تجدید نظرشود به عنوان مثال ترغیب کرد نشات گرفته از ترس و رقابتی است که موجب می

برای بقا خود خطرناک تلقی کند و به مقابله با آن بلند شود. ایران دوران احمدی نژاد به عنوان بازیگری که تالش داشت با توجه 

بندی ضد امریکایی ایجاد کند این احساس را در امریکا پدید آورد که بقاء جهانی دادن کشورهای جهان سوم نوعی جبههقرار 

ای ایران را آن نیز رفته رفته مناسبات منطقه است. بهار عربی و حوادث پیرامون شار قرار دادن ایرانف این کشور منوط به تحت

 ای و مناسبات ایران و جهان سوم مسئله نوینی را اضافه کرد.ییر داد و به مسئله هستهتغ

روحانی شده بود مسیر ریاست جمهوری دوره همزمان با روی کار آمدن  که 2012از سال  ای ایرانمسئله هسته امادر این بین 

در استانبول برای دور اول  ۵+1تحت لوای در نهایت  و گو روی کار آمدر دیپلماسی و گفتنوینی را طی کرد. وی که با شعا

و برای ادامه مذاکرات تیمی را به ریاست مجمدجواد مذاکرات، سپس در آلماتی برای دور دوم مذاکرات و سپس در نهایت در ژن

ایران شروع به برداشتن که  ای را تصویب کردندرسمی توافق هستهبه طور  ۵+1، ایران و 201۵اکتبر  نهایت در در .یف قرار دادظر

ای هستهمسئله های مرتبط با برای تحریمنیز دستور لغو ایاالت متحده  ای خود کرده وکردن برنامه هسته هایی برای محدودگام

ای در روز های مرتبط با هستهاجرا اجرایی شود و اتحادیه اروپا اعالم کرد که قانونی را برای لغو تحریمصادر کرد تا در روز را 

دچار چرخش  متحده آمریکاایاالتسیاست های ترامپ روی کار آمد  201۷ل در سا . اما زمانی که اجرا تصویب کرده است

چنین تهدید شد.  2018ها در نوامبر حریمبه اعمال تمجدد یران و ا خارج شد ۵+1او از توافق  ترامپ به دستور اساسی شد و

ایران و امریکا تابع یک سیر مشخصی در امریکا است. بر اساس سیاستی از جانب امریکا نشان دهنده این امر است که مسئله 

لگوی موجود در سیاست خارجی در ادامه تبیین خواهیم کرد که رفتارهای متفاوت اوباما و ترامپ را بر اساس ا تاریخچه طرح شده

 توان تبیین کرد.امریکا چگونه می

 

 در دوران باراک اوباما در قبال ایران خارجی آمریکاسیاست -3

ه اهداف این کشور بسیار دارای ا جناحی قدرت را در دست داشته باشد در مسیرهای رسیدن باینکه در ایاالت متحده چه نیرو ی

. همانگونه که در سطوح پیشین ذکر ایر کشورها به ویژه با ایران خواهد بودبا سدهنده نوع رفتار شکلاین تفاوت اهمیت است. 

با یکدیگر متفاوت بود.  امپ به رهبری جمهوری خواهانخارجی ترامریکا به رهبری اوباما با سیاستشد سیاست دولت دموکرات 

دارای یک شکل مشخص و مدون است اما با این وجود احزاب این کشور دارای مسیرهای چند ساختار کلی ایاالت متحده هر

به این نتیجه رسیدند که باید ، گرفتندقدرت را در امریکا در دست ها دموکراتکه زمانیهستند. ها برای اعمال سیاستمتفاوتی 

مذاکرات . موضع کامالً سفت و سختی داشت ای که بوش در مورد آن نسبت به ایرانرا مورد بررسی قرار دهند. مساله مساله ایران
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های علیه تهران وافق کنگره امریکا در مورد تحریمموجب شد دو طرف از بن بست ایجاد شده خارج شوند. در پایان این ت ،1+۵

در مورد تغییر صحبت کرده بود امری که  2009سال ولین مبارزات انتخاباتی خود در باراک اوباما در ا های انجام داد.بازنگری

ن روابط ایران و بی بست سیاسیبنهایی برای شکستن ره فرصتعنوان پنجگران و سیاستگذاران اوباما را بهتحلیل موجب شد تا

اصلی صراحت اوباما برای مذاکره مستقیم در تضاد با اسالف او مانند جورج دبلیو بوش بود که تمرکز  .ایاالت متحده بدانند

ازی سرچه عادیباراک اوباما وجود داشت، اگ هایی از نزدیک شدن در دولتنشانه . بنابراین در این دورانایران بود دولتشان بر انزوا

بینانه نسبت به ایران در واقع شروعی جدید با نیات خوش نرانی اوباما در قاهرهسخدور از ذهن بود.  میان طرفین هنوز همروابط 

شرط خواهیم بدون پیشوگو وجود خواهد داشت و ما میمسایل زیادی بین دو کشور برای گفت" بود. او در آن سخنرانی گفت:

تفاوت در اجرای سیاست در ایاالت متحده   .(The White House archives, 2011 )".بر اساس احترام متقابل پیش برویم

هایی که داشت گردد. تبیین نوع نگاه اوباما براساس سخنرانیدر دوران اوباما به بازتعریف نگاه این کشور برای مهار ایران باز می

شد تا قدرت ایران است. چنین روندی موجب می های خود در قبالداد او درصدد همراه کردن افکار عمومی با سیاستنشان می

باراک اوباما در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود  بعدهاتغییرطلب ایران در برابر اجماعی که صورت گرفته است قرار بگیرد. 

کرد صحبت میهای مسالمت آمیز رد حل و فصل مناقشات از طریق راهدر مو و گو استفاده کرد. اواز حربه سخنرانی و گفت نیز

ا سایر کشورها حل و فصل اختالفات خود ب ما شجاعت تالش برای :خود پس از انتخابات گفترانی ندر اولین سخای که به گونه

م، بلکه لوح هستیطراتی که با آن روبرو هستیم سادهآمیز نشان خواهیم داد، نه به این دلیل که نسبت به خرا به صورت مسالمت

اوباما در حالی از شعار . (The New York Times, 2016) از بین ببرداند بدگمانی و ترس را توتعامل میبه این دلیل که 

گرایانه میان امریکا و ایران بود که از ابزارهای مختلف همانند تهدید نظامی کرد و درصدد از بین بردن نگاه واقعتغییر صحبت می

یابی ایران و از طرفی دیگر ترس در جامعه نشان دهنده این امر بود که ترس از قدرتبرد و این و تحریم در برابر ایران بهره می

های ایران از حمله نظامی امریکا همواره میان طرفین وجود داشته است. بنابراین کاربست دیپلماسی اوباما صرفا دارای نگرش

 لیبرالی نبوده است.

عنوان یک نظامی را بهقدرت هرگز استفاده از  نده برای مذاکره با ایران،کناظهارات و نیات دلگرمبنابراین  براساس نگرش موجود

عنوان و مدافع سرسخت ایران بهمخالف تسلیحاتی شدن ایران  باماه اواگرچ لیه ایران در صورت مذاکرات کنار نگذاشت.گزینه ع

برای حل  مذاکره علیه ایران، از نشستن روی میزجای استفاده از قدرت سخت ای بود، با این حال بهرهستهکشور دارای سالح غی

ی میان جدید روابطو ارتباط برقرار کرد ایران مردم ، اوباما در یک پیام ویدئویی با 2009در مارس . کردو فصل آینده صحبت می

ایسته خود را در جامعه اه شخواهد جمهوری اسالمی ایران جایگاً تأیید کرد که ایاالت متحده میقوی اوکرد.  پیشنهادرا  دو کشور

عی که عظمت واق آمیزنه از طریق ترور و اسلحه بلکه از طریق اقدامات مسالمتکه دسترسی به آن به دست آورد، جایی جهانی

استفاده از هر دو ابزار زور و دیپلماسی دربرگیرنده آن  .(Asgar, 2019:3)افتدمردم و تمدن ایران نشان خواهد داد اتفاق می

آوردند با این وجود ترس و واهمه و گو و مصالحه حرف به میان میکه از گفتالمللی در عین آنبازیگران در عرصه بیناست که 

شود همواره با هر دو ابزار در برابر یکدیگر قرار بگیرند. در نتیجه دیپلماسی هویج و معمای امنیتی حاکم بر روابط آنان موجب می

ایاالت  کند.شور هم در پی منافع خود و هم سیاست عدم اعتماد و مراقب رقیب بودن را دنبال میو چماق اوباما نشان داد این ک

المللی که داعیه دار هژمون نیز است باید درپی اثبات این امر باشد تا قدرت خود را بیش عنوان یک دولت در عرصه بینمتحده به

شد امریکا دهد. قدرتی که موجب میلماتیک خود را نشان میاز پیش نشان دهد. این نشان دادن قدرت گاهی در قالب دیپ

 های بسیار بزرگ نقش بسزایی در فرایند مذاکرات در دوران اوباما داشته باشد.عنوان یکی از قدرتبه

ایی مقامات ارشد آمریکهای مذاکرات میان مقامات دو کشور در دوران اوباما در هر دو دوره ریاست جمهوری ادامه داشت. هدور

ترین تماس دوجانبه بین دو داشتند که مهمای ای ایران گفتگوهای دوجانبههستهو ایرانی در ژنو برای مذاکرات بر سر برنامه 

در ازای  توافق موسوم به مبادله سوختسال گذشته بود. این مذاکرات منجر به توافق اولیه در مورد  30در  ایران و امریکا کشور

درصد را از کشور  4نی شده تا مقداری اورانیوم غمتعهد شد ایران  بود؛ در این توافق، تامین سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران

به  دادرا تشکیل می (LEU) درصد اورانیوم با غنای پایین ایران 80که تقریباً کیلوگرم است  1200که مجموعاً حدود  خارج کند

ای نتوانستند یک نظر واحد در باب مساله هسته دلیل نبود یک اجماع ثابت و مشخصدر داخل ایران به  .بازرسان تحویل بدهد

های در آلماتی قزاقستان با هیئت یجه ایراندرنت .را ارائه دهند درنتیجه مذاکرات شکست خورد و پیشنهاد مبادله انجام نشد
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گفت و گو با ایران اوباما بر این عقیده بود که  .دیدار کرد ایرانآمریکایی به ریاست وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه در امور 

حضور آن در ای محدود شود، بلکه باید در سایر موضوعات نگران کننده مانند نقش ایران در منطقه، به توافق هسته نباید صرفاً

 ,Borger)نیز گفت و گوهایی صورت گیرد اسرائیل و سعودی عربستان پادشاهیمسئله  سوریه، حمایت از حماس و حزب اهلل،

صف ایاالت متحده باید برای نشان دادن قدرت خود در این چنین چیزی مورد پسند دولت ایران قرار نگرفت اما با این و .)2009

ای که در دوران اوباما برخالف دوران بوش وجود نکتهکرد. ای ایران را نیز حل میموضوعات نیز بحث کرده و مساله حضور منطقه

های متحد امریکا ایر دولتگرایی و کاربست قدرت سخت و نرم در کنار یکدیگر بود. او با همکاری سداشت رعایت اصل چندجانبه

ای  برای منافع امریکا و ای همانند ایران هستهمنطقه ای ایران بکاهد. زیرا ایران دارای حوزه نفوذتالش کرد تا از قدرت منطقه

  هم پیمانانش خطرناک است.

ای و شرایط تحریمی ایران نیاز به مذاکره داشت اما که مساله هستهباوجود آنای پیش رفته بود که روند میان دو طرف به گونه 

همچون  جمهوری و سایر رویدادهای مهم و تاریخی در جهان،ت اوباما به دلیل انتخابات ریاست، دول2012تا  2010از اواسط سال 

هیچ سیاست اساسی برای رسیدگی به بحران ایران در پیش  2011 سال در پاکستان در الدن بن رگم و خاورمیانه در عربی بهار

ها در استراتژی برخی ضعف بندی نامناسب والمللی، زمانهای داخلی و بیندو سال پس از روی کار آمدن اوباما، محدودیت .نگرفت

با وجود چنین سیاستی اما د. ادن نشاگرا« گرای مترقی، در صورت امکان مترقی، در صورت لزوم عملاو را تبدیل به »عمل، کلی

از شکست پیشنهاد مبادله، بار دیگر گرد هم آمدند و موافقت کردند که روی روند  پس از دو سال ۵+1، گروه 2013یل در آور

اوباما همزمان با ریاست جمهوری حسن روحانی  دور دوم ریاست جمهوری .ازی کار کنندگام به گام با اقدامات متقابل اعتمادس

توان به مسیر دیپلماسی دوجانبه را ایجاد کرد که اکنون میپیروزی او موجی رو و مدافع قوی تعامل بود شد. یانهم که یک فرد

تاکنون  19۷9انقالب ا ایران برقرار کرد عملی که از در دوران حسن روحانی بود که اوباما یک تماس مستقیم تلفنی ب وارد شد.

 .(The guardian, 2013)تاکید کرد ،ام به گام حل خواهد شدای گکه مسئله هستهدر این تماس بر اینروحانی رخ نداده بود، 

ان و امریکا در روند پرونده با روی کار آمدن روحانی، چیزی که نشان داده شد این مورد بود که گردش ریاست جمهوری در ایر

نژاد بود به دلیل یبا دوران ریاست جمهوری احمد اول ریاست جمهوری اوباما که همزمانای بسیار نقش دارد. در دوره هسته

ایم. دانست شاهد بن بست سیاسی بودهای را قابل مذاکره نمیستهو اینکه داشتن انرژی هعدم تمایل وی برای مذاکره مستقیم 

رو داشتن در سران امریکا و ایران در نتیجه ذات تندرو یا میانه گرددتبیین کشورها از یکدیگر به سران حاکم بر آنان نیز بازمی

های متناظر روسای جمهوری وجود داشته ن طرفین به دلیل دیدگاهن تنش میاطی سالیان اخیر با یکدیگر تراز نبوده و همواره ای

تر ل موجود در روابط را به سمت مثبتاست. روی کار آمدن روحانی نیز به نوعی ترسیم کننده این تغییر بود. تغییری که سیک

  .سوق داد

و همچنین  »دولت من با حمایت هر سه قوه: نداردگونه محدودیتی هیچ به این مذاکرات وارد شد که بیان داشتروحانی در حالی 

با کاترین اشتون  ظریف وزیر امورخارجه دولت روحانی«. من از حمایت کامل برخوردارموارد شده و مردم ایران در این مذاکرات 

ادامه مذاکرات  بر نو دیدار کرد، جایی که هر دو طرف)نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیتی مشترک( در ژ

اوباما با تمجید از روحانی و توافق موقت ، 2014. در سال شد برجام منجر به توافق مشترکتوافق کردند امری که بعدها  1+۵

تاریخی که اخیراً مورد مذاکره قرار گرفته بود، اظهار داشت: »اگر ایران از این لحظه استفاده کند، نوروز امسال نه تنها آغاز یک 

بلکه فصل جدیدی در تاریخ از جمله رابطه بهتر با ایاالت متحده و مردم آمریکا که ریشه در منافع متقابل و احترام  سال جدید،

، ایران و شش قدرتی که 201۵ژوئیه  14 نهایت در تاریخ در .(The White House, 2014) ایجاد خواهد کرد. ،متقابل دارد

ای این کشور مذاکره کرده بودند )ایاالت متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و با تهران درباره برنامه هسته 2006از سال 

توانست ا میکه اوباماست در حالی این امضاء کردند را  برجام توافق نهایی شوندشناخته می ۵+1ع به عنوان آلمان( که در مجمو

او نتوانست جلوی اقداماتی مانند  البته کرد اما چنین اقدامی نکرد.تهدید به انجام آن مینیز دائماً  ها را وتو کند، کهلوایح تحریم

گونه توافقی داد هران« را بگیرد که هشدار میخواه به »رهبران جمهوری اسالمی ایرسناتور جمهوری 4۷توسط  201۵نامه مارس 

ما و روحانی باعث های متقابل اوباتالش .قلم« لغو کرد توان آن را با »ضربهاوباما حاصل شود بیهوده خواهد بود، زیرا میکه با 

های عربستان سعودی و اسرائیل از این حادثه خرسند که توافق رخ داد دولتزمانی، آمیز باشدنوعی موفقیتشد که روابط به

به طور انبوه دستگاه البی خود را در نیز و عربستان سعودی  خواست مذاکرات جهت مثبت نداشته باشدمیاسرائیل  .نبودند
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 201۵المانیتور فاش کرد که عربستان سعودی  در سال  2016گزارش سال . ای افزایش دادواشنگتن در طول دوره تعامل هسته

. (Baker, 2015)بوده ای بیش از دو برابر افزایش دادافق هستهیادی برای جلوگیری از توبودجه سنگین البی خود را تا حد ز

ند دشمنی بالفعل تواشرایط ترس هابزی حاکم بر منطقه و اینکه ایران می برخواسته ازای چنین عملکردی از سوی سران منطقه

نجام شد تا خطر رسیدن مذاکرات ا. درنتیجه تالش هایی بسیاری در دوران اوباما برای به بن بست خواستبرای آنان باشد برمی

در دوران ترامپ توانستند آن را عملی سازند. بنابراین ترس از بقا و اینکه موجودیت کشورهای البته  موضوعی که  ایران دفع شود

امر موجب  ینکه توانسته ایران را کنترل کند بسیار متفاوت بود و ا در دوران اوباما منطقه به خطر افتاده بود با نوع نگاه امریکا

 شد. ای امریکا از این کشورناخرسندی متحدان منطقه

اوباما نشان داد  ای وجود داشت؛در جریان تعامل هستهدر سطح منطقه  هایی کهبر این اساس در دوران اوباما با وجود کارشکنی

سطحی از مشروعیت را به دولت  های دولت در طول مذاکراتروابط آمریکا و ایران را تغییر دهد، لفاظیشکل که آماده است 

اوباما نسبت به ه از روسای جمهور قبلی آمریکا کمتر دیده شده بود. نگرش المللی آن بخشید کای و بینایران و نقش منطقه

ا ب برای بردن ایران به میز مذاکرهها های ایران، تالشریمدر قبال تح خواهمخالفان جمهوری ضع تندرواایران، مخالفت او با مو

اوباما  .پیش بردبه سمت مطلوبی را در نهایت روابط دوجانبه  ایههای متحدان ایاالت متحده در مورد ایران هستتوجه به نگرانی

ایفا و روحانی نقش بسیار مهمی در تغییر روایت از »شیطان بزرگ« و »محور شرارت« به سمت امضاکنندگان توافق مورد بحث 

ایران و ایاالت متحده بر سر مسائل مربوط به تروریسم، حقوق بشر،  توان دریافت کهروابط دو کشور میبا نگاهی به  کردند.

ها دارای منافع مشترک در عین حال، آن. اما تسلیحات کشتار جمعی، درگیری اسرائیل و فلسطین و منطقه اختالفات جدی دارند

های برجسته آمریکایی مانند تروریستی هستند و حتی استراتژیستی هازه با داعش، القاعده و سایر گروهبسیاری مانند مبار

متحدان طبیعی که با وجود آنکه  .(NBC News, 2014)اند کشور را متحدان طبیعی توصیف کردههنری کیسینجر این دو 

درآوردن آن دارای اشتراک  های متفاوتی از جهان دارند اما در کانون مرکزی بقا، امنیت، افزایش قدرت و به نمایشباورها و تلقی

 هستند. 

طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت زیرا توافق جا ختم نشد برنامه جامع اقدامات مشترک بهای اما بدیندر باب مساله هسته

یاری با این حال، بس جمهوری ایاالت متحده به اجرا در آمد.اباتی ریاست، همان سال مبارزات انتخ2016در ژانویه  کهبود  یناقص

ار اند که از یک رویارویی بالقوه فاجعه بدیپلماسی چندجانبه استقبال کرده عنوان نمونه ستودنیبه 201۵از ناظران از پیمان 

مجدد میان طرفین  این رویارویی ممکن بود ور که از رفتارهای واشنگتن پیدا بودطهمان اما جدید در خاورمیانه جلوگیری کرد.

 مورد انتقاد قراربرجام را خواه دونالد ترامپ، نامزد جمهوری .زگشت در رفتارهای ترامپ آشکار شدنمونه عینی این با د؛ کهبازگرد

های لغو شده را مجدد بازگرداند و از توافق برجام تجدید نظر کند و بسیاری از تحریمها ین امر موجب شد او در مورد تحریما .داد

گذراند مجدد روی کار آمدن ترامپ در زمانی که روحانی دور دوم ریاست جمهوری خود را می خارج شد.به صورت یکجانبه 

نشان دهنده تراز نبودن دوران ریاست جمهوری در امریکا و ایران بود. روی کار آمدن ترامپ از جناح جمهوری خواه متضاد با 

 مورد برجام خود را به صورت مشخص نشان داد. گرا در ایران بود امری که دراعتدالنگاه روحانی با نگرش 

 در دوره دونالد ترامپ در قبال ایران خارجی آمریکا سیاست -4

سایه ترس  به همین دلیل شود هموارهموجب می گیریو میزان عقالنیت آنان در تصمیم و شاخص شرور بودن متفاوت اشخاص

و جنگ وجود داشته باشد. رفتاری که در دنیای یک رئالیست حاکم است حاکی از یک شرایط ترس از دیگری و آسیبی است 

سیاست خود را مبتنی  خواهکه ممکن است بر پیکره فرد دیگر وارد آید. براین اساس دونالد ترامپ برخواسته از حزب جمهوری

وی که شخصیتی اقتصادی و زا درست نبوده است. عنوان یک قدرت چالشبرای مهار ایران به امر گذاشت که حربه اوبامااین  بر

سبک و سیاق متفاوتی از اوباما را در پیش خواهد گرفت. در دوره  داشت نشان داد با ورود به کاخ سفیدبازیگری جسور و دیوانه 

یر روش در کاخ سفید به صورت عینی باید قابل لمس باشد. د شود و  این تغیاو نباید همانند دوران اوباما با دشمنان برخور

 درنتیجه یکی از این مناطق و کشورهایی که باید در رابطه با آن تجدید نظر صورت گیرد خاورمیانه و ایران است.

های در سیاست خارجی خود سخن به میان آورده است که دولت غرب آسیا و کشورهایشاهمیتی دونالد ترامپ درحالی از بی

واقعیت این  .اندقائل بوده  و کشورهایش ای برای این منطقهویژه متحده در دکترین سیاست خارجی خود جایگاه ایالتسابق 

متحده،  التمتحده در خاورمیانه، راهبردی است که همه دولت مردان ایا التاست که منافع ملی، اهداف و استراتژی دراز مدت ایا
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 التخیز، به ضرر منافع ایاتوجه به این منطقه حساس و بحران اند و عدمدوره گذشته همواره آن را دنبال کرده چنداز  الخصبا

و در مورد جای  کردانه سیاست مشخصی را دنبال نمیطور کلی ترامپ در خاورمیبه بود.امنیت ملی این کشور  الفمتحده و برخ

نظامی دولت گذشته را دنبال  . هر اندازه در مورد یمن سیاست خصمانه وادترتیب دهای متضادی را استجای این منطقه، سی

د. رکان به بهانه حقوق بشر حمایت میهای ایرو از تحریم بوداوت فتبی العربستان کام د، در مورد نقض حقوق بشر دررکمی

، اما با نقشی که روسیه نبودام عیار ون سوریه و عراق حاضر به ورود نظامی و آغاز یک جنگ تمچهایی دولت ترامپ در بحران

در  شتو قصد ندا بودای نقش در مبارزه با تروریسم فید خواهان ایفس خدر خاورمیانه درمبارزه با تروریسم بر عهده دارد، کا

ی از جویگاه اقتصادی دونالد ترامپ و بهرهن. خود را در این منطقه از دست بدهد الیحاشیه قرار گرفته و در نتیجه، دست با

)جهانگیری و همکاران، ها شده بیشتر این درگیرچور شدن هربه شعله خص خاورمیانه منجرالها و ستیز در مناطق مختلف باالشچ

1398 :8-11.) 
 کند.ای بود تا بتواند رفتار ایران در منطقه را مهار در مورد ایران رویکرد اوباما دستیابی به توافقی با ایران در مورد مسائل هسته

با این حال،  روها را قدرتمند کند و به تدریج ایران رویکرد خود را تغییر دهد.همچنین این امید وجود داشت که این توافق میانه

رغم تهدیدهای مکرر دونالد ترامپ مبنی بر هدف علی .ایران رفتار خود را تغییر نداد و این روایتی بود که ترامپ اذعان داشت

در واقع، چنین  ه صورت نظامی، دولت او مانند پیشینیانش، به رویکرد ثابت خود برای مقابله با ایران ادامه داد.قرار دادن ایران ب

به سناریوی بدتری نسبت به حمله به  ای شود که ممکن بودیک جنگ منطقه توانست منجر بهتهدیدهایی برای رژیم ایران می

ای ایران را تسریع بخشد و خطر رویارویی و جنگ های هستهفعالیت بودتبدیل شود. این اقدام ممکن  2003عراق در سال 

پرهزینه با ایران را افزایش دهد. در همین راستا، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با هشدار به دونالد ترامپ در خصوص اتخاذ 

ها و جنگ با ایران مادر ان مادر همه صلحآمریکا باید بداند که صلح با ایر": ه بودهای خصمانه علیه تهران، تصریح کردسیاست

هایی اما جنگ روانی و میدانی میان ایران و امریکا با روی کار با وجود چنین لفاظی. ."(Reuters, 2018) ها استهمه جنگ

دوران بوش نشان داد گرای امریکا و بازگشتن تا حدودی به امدن ترامپ میان ایران و امریکا بسیار افزایش یافت. نگرش یکجانبه

 های سختی را برخواهد داشت.سیاست خارجی ترامپ همانند دوران اوباما متکی به سایرین نیست و در جهت تضعیف ایران گام
که همگی حکایت از تغییری بنیادین در  نیاز استکمی و کیفی بسیاری  هایدادهجهت تحلیل رفتار ترامپ در قبال ایران 

ور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی میان ایاالت متحده آمریکا و جمهوری اسالمی ایران دارد. در این خصوص های مختلفی از امجنبه

ها ترین آنها را مورد تایید قرار داد که از مهمتوان مورد بررسی قرار داده و از حیث تجربی نیز آنموارد متعددی را نیز می

بعد از خروج از برجام  بررسی رفتار ترامپ در خصوص ایرانو  ی و دفاعی آمریکاتوان به جایگاه ویژه ایران در اسناد راهبرد ملمی

 .اشاره نمود

 جایگاه ویژه ایران در اسناد راهبرد ملی آمریکا -4-1

های برجسته بودن نام ایران و ضرورت مقابله با قدرت و نفوذ این کشور در منطقه خاورمیانه، همواره در اسناد راهبردی دولت

خورد. اما آنچه که بسیار مهم است این است که ایران در اسناد راهبردی متحده در دو دهه گذشته به چشم میاالتمختلف ای

در سند راهبرد امنیت ملی  .تری نسبت به گذشته داردامنیتی، دفاعی و ملی آمریکا در دوران ترامپ جایگاه به مراتب پررنگ

سازی تهدید ایران است. ترامپ تالش نموده است ت ترامپ در خاورمیانه، برجستهراهبرد اصلی دول ،201۷متحده در سال ایاالت

تروریستی در خاورمیانه را  هایتهدید اسرائیل را کمرنگ و تهدید ایران را برساخته و سپس پررنگ کند. او فعالیت همه سازمان

که )دهد. بر لزوم وحدت کشورهای عربی و اسرائیل، ضد تروریسم و حامی دولتی آن مستقیم و غیرمستقیم به ایران نسبت می

کند و حتی نهایی نشدن صلح اعراب و اسرائیل، طی چند دهه اخیر را ناشی از حمایت ایران تأکید می( ها ایران استآن تعبیربه 

در غرب آسیا  (یفی که واشنگتن از مشکل داردالبته با تعر)هیچ مشکلی  به شکلی کهکند. حماس و مانند آن معرفی می از

ر نام ایران در کنا 201۷تواند به رفع آن کمک کند. هدف از اصرار بر اینکه بارها در سند نیست، به جز اینکه تضعیف ایران می

استراتژی سال عنوان یگر که بهدر سندی د. ای ایران در افکار عمومی جهان استبمب هسته موهومشمالی بیاید، حفظ خطر کره

بار بدان اکتبر منتشر گردید، آنچه که بیش از پیش و به شکلی خاص و ویژه برای نخستین 13دونالد ترامپ، در تاریخ  201۷

پرداخته شده است، راهبرد آمریکا در قبال ایران است. پیش از این، راهبردهای آمریکا درباره ایران، در خالل راهبردهای امنیت 

در این است که اسرائیل شد. نکته قابل توجه ها و مسئوالن حکومتی آمریکا یافت میا مواضع و اظهارات مقامملی، دفاع ملی ی
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حکومت ایران، یک سیاست ثابت "در این راهبرد آمده است: . در تدوین این راهبرد بر علیه ایران داشته است پررنگی نیز نقش

های دیگر، از طریق زور و خرابکاری المللی و بسیاری از حکومتعیف نظام بینرا برای گسترش یک ایدئولوژی انقالبی، با هدف تض

خواند. رفتار می "شیطان بزرگ"دنبال کرده است. دشمن اصلی و مرکز اعتراضاتش همواره ایاالت متحده آمریکا بوده که آن را 

 "ناکترین تهدیدها علیه منافع و ثبات منطقه استغیرمسئوالنه رژیم ایران و به ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی، یکی از خطر

ای پیش رود که ایران در کانون آن قرار بدین ترتیب دشمن پروری باید به گونه 201۷براساس سند  (.129: 1396منش، )نیک

دید ترامپ براین از ی ضعف و نابودی بکشانند. بنابگیرد و ایاالت متحده و شخص ترامپ تالش کنند تا این دشمن را تا لبه

ط خواهانه اوباما که نمود عینی آن دیپلماسی بود باید در قبال ایران کنار گذاشته شود و از ابزار دیگر برای تسلسیاست آرمان

  .یافتن بر ایران استفاده شود

توان ذیل پنج شاخص نیز هفده بار به کلمه ایران اشاره شده است، که آن را می 2018در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 

ای، تروریسم و حمالت سایبری تقسیم کرد. در این سند نیز بیشترین توجه به نقش ثباتی، تهدید موشکی، برنامه هستهبی

 6نیز منتشر گردید،  2018ژانویه  19در آمریکا که  در سند استراتژی دفاع ملی. بوده استکنندگی ایران در منطقه ثباتبی

ترین چالش شمالی یاد شده که حامی تروریسم است؛ مروج خشونت و مهمدر کنار کره «رژیمی یاغی« مرتبه از ایران به عنوان

ر های کشتابرای ثبات در خاورمیانه است؛ درصدد دستیابی به موقعیت هژمونی در منطقه است؛ و در پی تولید و توسعه سالح

نیز منتشر گردید و در حقیقت  2018در سومین سند استراتژی ملی مقابله با تروریسم آمریکا که در اکتبر سال . جمعی است

ترین دولت حامی نقشه راه دولت آمریکا در مبارزه با تروریسم است، اتهاماتی را نیز متوجه ایران نموده و ادعا شده که ایران مهم

جمهور آمریکا از نماید. در این سند نیز رئیسساسی را متوجه آمریکا و سایر کشورهای جهان میتروریسم است که تهدیدهای ا

کند و وعده داده است که با آن مقابله خواهد کرد. در این سند دولت ترامپ عنوان شبکه تروریستی جهانی یاد می تهدید ایران به

گرا، تروریسم مورد حمایت ایران و دیگر اشکال تروریسم افراطی بندی تروریسم در سه بخش تروریسم افراطی اسالمبه تقسیم

از نکات مورد تمایز در این سند در مقایسه با اسناد پیشین، تأکید بسیار بر (. 11-10: 1399)خداوردی و چراتی، پرداخته است

عنوان بانک جهانی سند از ایران بهنماید ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم معرفی نماید. در این ایران است که تالش می

ای ایران را نیز تروریست ترین متحدان منطقهالمللی یاد شده است و در راستای تهدید انگاری ایران، اصلیبرای تروریسم بین

دیگر نکته . منزله نفوذ تروریستی و خرابکارانه دانسته است قلمداد نموده و نفوذ این کشور در منطقه و کشورهای غرب آسیا را به

) به زعم  ای ایران برای تداوم اقدامات تروریستیعنوان بازوی منطقه مهم در این سند، معرفی نیروی قدس سپاه پاسداران، به

های موردحمایت ایران در بحرین، عراق، سوریه اهلل و دیگر گروهاست که آن را ابزار تأمین، تجهیز و آموزش نیروهای حزب امریکا(

 .نموده استو یمن، معرفی 

 (2۰1۸می  ۸ای ) خروج از توافق هسته -4-2

دولت ترامپ نگرانی عمیقی در مورد برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( داشت مبنی بر اینکه این توافق منافع ایاالت متحده را 

او اظهار داشت که این توافق به کند و ایران به نوعی از این توافق سود بسیاری برده است. شود تامین نمیطور که ارائه میآن

کند. های بالستیک ایران را محدود نمیدهد و توسعه موشکهایش در سطح منطقه میایران منابع بیشتری برای انجام فعالیت

کند، اما فقط برای پنج به تصویب رسید، انتقال تسلیحات به ایران یا از ایران را ممنوع می 201۵که در ژوئیه  2231قطعنامه 

ای توسط ایران تنها تا هشت های بالستیک با قابلیت حمل کالهک هستهسال و شامل محدودیت داوطلبانه برای توسعه موشک

خروج ایاالت متحده از برجام را اعالم کرد. ترامپ اعالم کرد که »توافق با ایران یا  2018مه  8سال است. از این رو ترامپ در 

    شودوی افزود: بنابراین امروز اعالم می کنم که آمریکا از توافق هسته ای ایران خارج می ود«.باید دوباره مذاکره شود یا فسخ ش

.(The White House, 2018) کرد که چرا شامل برنامه موشکی بالستیک ایران یا حمایت از این توافق انتقاد می ترامپ

می  21به همین ترتیب، در . شودد، رئیس جمهور سوریه نمیهایی مانند حزب اهلل لبنان و کمک آن به بشار استهران از گروه

 ها را اعالم کرد.، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه، استراتژی ایاالت متحده برای فشار بر ایران از طریق اعمال مجدد تحریم2018

های حامی جلوگیری از تأمین مالی گروههای ایران در منطقه،  ما به همکاری با متحدان برای مقابله با فعالیت "او بیان کرد: 

های تسلیحاتی پیشرفته توسط ایران که به زعم آنان صلح و ثبات را تهدید ها و دیگر سامانهایران و رسیدگی به تکثیر موشک

نه  –ای ندارد ما همچنین تضمین خواهیم کرد که ایران هیچ راهی برای دستیابی به سالح هسته کنند، ادامه خواهیم داد.می
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های بالستیک و کروز ایران افزاید که این قرارداد دارای »نقص مهلک« است و به توسعه مستمر موشکاکنون، نه هرگز. او می

های ایاالت همچنین پمپئو، از اقدام ترامپ دفاع کرد و تاکید کرد که کاهش تحریم (Pompeo, 2018) . ."کندرسیدگی نمی

های دهد تا برنامهها این امکان را میکرده و به آن سپاه پاسداران انقالب اسالمی را پربارتر ه ویژهمتحده تحت این توافق، ایران و ب

خود را با شدت بیشتری در افغانستان، غزه، عراق، لبنان، سوریه، یمن و جاهای دیگر دنبال کنند. در مقابل، پمپئو مدعی است 

های اقتصادی، ، اعمال مجدد تحریم2018ای در ماه مه یکا از توافق هستهکه سیاست »فشار حداکثری« ترامپ از جمله خروج آمر

ایران را  -2کند ای بهتری ایجاد میتوافق هسته -1تهدیدات نظامی معتبر و تالش برای افشای فساد و نقض حقوق در ایران 

 .(Batmanghelid, 2018)اندازدهای ایران در سراسر خاورمیانه را عقب میفعالیت -3کند و  منزوی می

تغییراتی هایی است، تغییر داد. ها و ضعفبدیهی است که دولت ترامپ سیاست خود بدلیل اینکه معتقد بود برجام دارای کاستی

ای بسیار دور است. او برای آنکه قدرت ایران را در سطح بسیاری بینانه او نوعی نگه داشتن دشمن در فاصلهکه در نگرش واقع

گیرد. کند و سایر موضوعات مورد مناقشه را نادیده میای رسیدگی میفقط به مسائل هسته اعالم داشت که برجامتضعیف کند 

های حامی خود  های ایران، از جمله حمایت این کشور از گروهگوید: »توافق هیچ محدودیتی برای فعالیتطور که ترامپ میهمان

( تا آن را مجبور به 2( بر اقتصاد ایران فشار آوررد )1یر رفتار، به دنبال سیاستی بود )بنابراین، دولت ترامپ از طریق تغی ندارد«.

های نظامی خود در سطح ( مانع از دریافت بودجه جدید ایران شود که برای تقویت قابلیت3مذاکره مجدد در مورد برجام کند و )

های امریکا برای مهار نفوذ ایران و تضعیف برنامه ب تالشتوان در چارچواین اقدامات را می در منطقه منطقه استفاده کند.

های داخلی های بالستیک آن تفسیر کرد و در سطح داخل کشور نیز به ایجاد مشکالت اقتصادی با هدف بسیج ناآرامیموشک

ان را محکوم کرد ای ایر. به همین دالیل ترامپ توافق هسته.(Katzman, 2020: 23)برای تغییر رژیم در ایران در نظر گرفت

وی از متحدان . های تاریخ آمریکا بوده و بسیار ضعیف مذاکره شده استنامهو اعالم کرد که این توافق یکی از »بدترین« توافق

با این حال، ترامپ شروع به دنبال  اروپایی خواست تا با شرایط بهتری مذاکره کنند، زیرا ایران از دیدگاه او به توافق پایبند نیست.

این نگرش توسط متحدان واشنگتن در خاورمیانه،  ردن یک کمپین چندجانبه فشار دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی بر تهران کرد.ک

 ها مورد حمایت واقع شد.خواه در کنگره، همراه با بسیاری از دموکراتی عربی خلیج فارس، اکثریت جمهوریاسرائیل و کشورها

با این حال،  ای ایران بردارد.ی برای مهار هژمونی و نفوذ منطقههای بیشترایاالت متحده باید گامترامپ متقاعد شده بود که 

شود کردند که خصومت و سوء ظن متقابل بین آمریکا و ایران باعث تشدید و اصطکاک بیشتر بین دو طرف میبرخی استدالل می

 .شودو بنابراین اجتناب از ایران یا حتی مهار آن دشوار می

عمدتاً توسط جان بولتون و مایک پمپئو هدایت اعمال کرده بود  هایی کهو رفتارها و تحریمسیاست خصمانه ترامپ علیه ایران 

طور که در گزارش سرویس تحقیقات کنگره اشاره شد، شوند. همانعنوان تندروهای ضد ایران شناخته میشد که هر دو بهمی

های آوری برای برنامه موشکگیرانه یا الزامهای سختی ایران را کاهش داد، اما محدودیتابرجام تهدید بالقوه برنامه هسته

مسلماً، دولت ترامپ  یا نقض حقوق بشر در نگاه آنان نداشته است. های نظامی متعارف؛برنامه ای آن،بالستیک ایران، نفوذ منطقه

تر بازگرداندن ی مهار قدرت ایران را کنار بگذارد و به هدف جامعمتعهد است که هدف سنتی در سیاست ایاالت متحده آمریکا، یعن

ای نشینی نفوذ فزاینده منطقهبه عبارت دیگر، ترامپ به دنبال کنترل و عقب قدرت ایران به مرزهای سرزمینی خود روی آورد.

توانست توسط کنگره تصویب نشود و از این رو میای رفت، توافق هستهنوعی، با معکوس شدن سیاست اوباما انتظار میبه ایران بود.

توسط رئیس جمهور بعدی لغو شود. عالوه بر این، مقامات سیاسی در دولت ترامپ به صراحت نگرانی خود را نسبت به سیاست 

ش دستاوردهای ها علیه ایران ابراز کردند که باعث افزایویژه پس از لغو تحریمای ایران و افزایش نفوذ آن در منطقه بهمنطقه

همچنین معتقدند  .گیردهای آن مورد سوء استفاده قرار میشود که برای افزایش قدرت و تقویت اهرماقتصادی این کشور می

توان در حضورهای این را می کند.ایران همچنان دشمن واشنگتن است و علیه منافع آمریکا و متحدانش در منطقه عمل می

توان از طریق توافق از این رو نمی ریه و همچنین تهدیدهای مداوم علیه اسرائیل مشاهده کرد.نیابتی آن در یمن، عراق، سو

ها را مجدداً ای خارج شد و تحریمهایی جلوگیری کرد و به همین دلیل دولت ترامپ از توافق هستهای از چنین سیاستهسته

قابل توجه است که برخی از مقامات . لیه ایران هدایت کردها را به رعایت این اقدامات عاعمال کرد و سایر کشورها و شرکت

رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق آمریکا، مخالفت خود را با استفاده از نیروی نظامی برای توقف برنامه  سیاست آمریکا همانند

همزمان،  .کندتر میو مخفی ترخرد و برنامه را عمیقها زمان میای ایران تشریح کرد، زیرا بمباران ایران تنها برای آنهسته
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انتظار اینکه حاکمیت "ای بر رفتار ایران نخواهد داشت. وی اظهار داشت: کنندهای تأثیر تعدیلگیتس معتقد بود که توافق هسته

نخواهد کنم این اتفاق ای رفتار خود را در منطقه تعدیل کند، اشتباه است. او با صراحت گفت: فکر میایران در نتیجه توافق هسته

 (Nuruzzaman, 2020: 12). "افتاد

توان آن را در ها و مطالب متفاوتی در واشنگتن ارائه شده است که میای ایران بحثای و حضور منطقهدر باب مسئله هسته

الملل مشاهده کرد. اینکه روش اوباما برای مقابله با ایران و گفتارهای افراد شاخص در امریکا و متفکران بزرگ عرصه روابط بین

در باب  گرفت هنوز هم از مباحث دارای اهمیترساز است یا آنکه باید از روش ضربتی ترامپ بهره رو به رو شدن با مسئله آن کا

ای جز نشستن چاره"که ایاالت متحده  تاکید داشت است او سرابرت گیتایران است. یکی از افراد موجود در بدنه سیاسی امریکا 

جیمز متیس، فرد دیگری به نام در همین راستا،  ای ندارد.ه برنامه هستهبرای گفتگو و مذاکره درباره توسع "هابر سر میز با ایرانی

ها با ایران، وزیر دفاع سابق آمریکا نسبت به تشدید تنش نظامی آمریکا در قبال ایران هشدار داد و در رابطه با افزایش تنش

جان بولتون به شدت برای رویارویی با رژیم  مانند افرادیاظهارات متیس در حالی مطرح شد که  دیپلماسی را بر زور ترجیح داد.

کرد،  ترامپ را عالوه بر این، بن رودز که در دولت اوباما به عنوان معاون مشاور امنیت ملی خدمت می تهران فشار آورده بودند.

»همه چیز بدتر شده است... ای اوباما با ایران، گفت: رودز، یکی از معماران اصلی توافق هسته ها با ایران متهم کرد.به تشدید تنش

ای بدین دلیل حمایت بینی بود. اوباما از توافق هستهای و خطر جنگ را بدتر کرده است و این کامالً قابل پیشترامپ تهدید هسته

 .(Asghar, 2019: 9) داد«.ای ایران میهایی بر برنامه هستههای آمریکا را در ازای محدودیتکرد که تحریم

محققی به نام متیو کرونیگ ایم. برای نمونه هایی در رابطه با بحث ایران بودهها و بحثالملل نیز شاهد تحلیلدر عرصه روابط بین

ایستند با این تصور که او از کسانی که در برابر جنگ می ای در فارن افرز نوشت و در آن خواستار اقدام علیه ایران شد.مقاله

ای توانند خطر واقعی را که ایران مجهز به سالح هستهبه گفته وی، مخالفان نمی کند.انتقاد می "اری استدرمان بدتر از بیم"

ریزی است که یک حمله نظامی خوب برنامهاز این رو، وی معتقد  کند، برآورد کنند.برای منافع آمریکا در خاورمیانه ایجاد می

کند بنابراین، او تأکید می. ه و جهان را از یک تهدید بسیار واقعی در امان نگه داردتواند منطقای ایران میشده علیه برنامه هسته

در مقابل، والت استدالل . .(Albarasneh & Khatib, 2019: 14) توان به حداقل رساندکه خطرات هرگونه اقدام نظامی را می

کند و در صورت عدم انجام اقدام نظامی، تهدیدی آورد میعملی را بیش از حد برگوید کرونیگ عواقب بیمتقابلی ارائه کرد که می

کند که ایران احتماالً به زودی از آستانه عبور خواهد که کرونیگ فرض میدر حالی کشد.رو به رشد در مسیر را به تصویر می

عالوه بر این، برآوردهای اطالعات  ای داشته و هنوز سالحی ندارد.ها برنامه هستهکند که ایران برای دههکرد، اما والت استدالل می

به این نتیجه رسیدند که هیچ مدرک قطعی مبنی بر اینکه ایران به دنبال بمب واقعی است  2011و  200۷های ملی در سال

های ایاالت متحده میان باب اجرای سیاست در مورد مسئله ایران نقطه اشتراکی در براین اساس .(Walt, 2011)وجود ندارد

. هر یک ایران را قدرتی که باید مهار شوند در نظر گرفته بودند اما در اینکه از چه روشی ترامپ و اوباما وجود نداشت سران دولت

سب قدرت است و باید اوباما و ترامپ هر یک با این باور که دنیای سیاست عرصه رقابت و ک باید استفاده کرد اتفاق نظر نداشتند.

یابی دشمن شد به گزینش سیاسی دست زدند. بنابراین اختالف نظر در میان سیاسیون ای عمل کرد که مانع قدرتبه گونه

دهد که در اجرای سیاست در دوران ترامپ شاهد چرخشی المللی برای نوع رفتار با ایران نشان میپردازان بینآمریکا و نظریه

 ایم. اختالفی که موجب ایجاد تغییرات اساسی در بسیاری از مسائل شد.ان اوباما بودهاساسی به نسبت دور

 گیرینتیجه

اری قرار گرفته بود شاید در ر درستی از همکروابط متخاصم آمریکا و ایران در مسیهای موجود در پژوهش، مبتنی بر داده

 19۷9حتی یک رهبر ایاالت متحده پس از انقالب  از اوباما پیش  داریم کهترین شرایط خود قرار نداشت اما باید بیان آلایده

الف ارتباط با ایران نداشتند. البته چنین وضعیتی در ایران نیز برقرار بود و کسانی در داخل مخ دوستانهراری روابط سعی در برق

و کشور در مواجهه با فرصت طالیی برای هر د ریاست جمهوری روحانی بودند. در دوران اوباما و روحانیبا امریکا تا پیش از 

ها زمان زیادی را برای رسیدن رغم این واقعیت که آنعلی به وجود آمده بود تا آنان گامی رو به جلو داشته باشند.رو رهبری میانه

موجب  ولت این کشورم و دهای ایران برای مردلغو شده و سپس تحریم موجود در دولت ترامپ توافق .به برجام صرف کرده بودند

ماند و این امر نشان ، ایران اعالم کرد برجام باقی میرغم اینکه ترامپ خروج خود را از برجام اعالم کردعلی لیو .مشکالتی شد

 منبع قابل اعتمادی برای مذاکره نیست، زیرادهد که ایاالت متحده این موضوع نشان می. به توافق بود دهنده تعهدات ایران
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عالوه بر شخصیت موجود در ن رفتار عجیب ترامپ در قبال ایرا .را حتی در توافق چندجانبه حفظ کند تواند سخنان خودنمی

دونالد ترامپ . بودندبیشتر ضد ایران و آشکارا طرفدار اسرائیل  که در اطراف او بودندبه این دلیل بود که مشاورهای این فرد 

درنتیجه در نحوه رفتار خود  حدان اصلی ایاالت متحده آمریکا مانند عربستان سعودی داشتروابط خوبی با اسرائیل و دیگر مت

ای که وجود دارد . درنتیجه نکتهکرداین توافق را به دلیل اینکه به نفع ایران بود لغو او . گرفتاین موضوع را همیشه در نظر می

توسط کشورهای این خالء  باید این نکته را در نظر داشته باشد که این است که هرچند ایاالت متحده از برجام خارج شده است اما

ضعیت جنگ سرد در آمریکا وتوان حتی ادعا داشت که می وهای در حال ظهور مانند چین پر خواهد شد دیگر، به ویژه قدرت

  مجدد بروز خواهد کرد.
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