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 چکیده  

در دوران ریاست جمهوری جرج آمریکا  متحدهایاالتای ایران یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی مواجهه با پرونده هسته

بووده و هودا اصولی     هاآنرو نیز درصدد مقایسۀ رویکرد بوش و باراک اوباما بوده است. با عنایت به این موضوع، پژوهش پیش

هایی با هم داشت و برمبنوای  ای ایران چه تفاوتهاست که رویکرد بوش و اوباما نسبت به پروندة هستهنوشتار پاسخ به این پرسش

های تحقیو،، عملکورد جورج بووش و کابینوۀ او کوه       مبنای دادهالملل قابل توصیف و تحلیل است؟ برهای روابط بینکدام رهیافت

با تأکیود بور    هاآنچوب رهیافت رئالیسم تهاجمی قابل تحلیل است. زیرا بود، در چار کارینو محافظههای از آموزه متأثر شدتبه

ای ایران و همکاری نکردن با دیگور کنگوگران درگیور در ایون     هسته تأسیساتاستثناگرایی آمریکا، تهدید مداوم مبنی بر حمله به 

از سووی دیگور، بواراک اوباموا بوا       گرفته بودنود.  شیدر پای ایران تهگرایانه را در قبال پرونده هسماجرا، عملکردی عمدتاً یکجانبه

گیری از قدرت نرم و ظرفیوت  های نهادگرایی نئولیبرال، خواستار همکاری، تعامل، ایفای نقش دیپلماسی، بهرهگیری از مؤلفهبهره

محوور، اجمواع    گرایوی آمریکوا  المللی در سیاست خارجی بود. بنوابراین او توانسوت بوا ات واا سیاسوت چندجانبوه      بین هایسازمان

و ایوران بعود از    5+1سیاسوی و اقتاوادی را در مقابلوه بوا ایوران کسو  کورده و گوروه          تأثیرگواار های بوزر  و نهادهوای   قدرت

 مااکراتی طوالنی به تواف، رسیدند.   
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Abstract 

Addressing Iran’s nuclear case was a major constituent of the foreign policy of the United 

States of America in the administrations of both George W. Bush and Barack Obama. 

Therefore, this research attempts to draw a comparison between these administrations with 

the ultimate goal to answering this question; what were the differences between the Bush 

and Obama approaches to Iran's nuclear case and which international relations approaches 

provide the best analysis of the Bush-Obama approach to Iran's nuclear case? According to 

the research data, the performance of George W. Bush and his cabinet which was strongly 

influenced by Neo-conservatism beliefs could be analyzed within the framework of 

offensive realism approach. Bush administration had primarily adopted a unilateral 

approach to Iran’s nuclear program via emphasis on American exceptionalism, making 

constant threats to attack Iran’s nuclear installations and not cooperating with other powers 

involved in the case. On the other hand, Barack Obama, with using the Neoliberalism's 

facts, demanding of cooperation, interaction, attention to the role of diplomacy, the using of 

soft power and the capacity of international organizations in foreign policy. Thus, he 

managed to gain the consensus of major powers and influential economic and political 

institutions against Iran trough adopting the policy of U.S. driven multilateralism which 

culminated in an agreement between Iran and 5+1 countries after prolonged negotiations. 

 
Keywords: America, Offensive realism, Neoliberalism, Iran's Nuclear File, Sanction, 

United Nations. 
 

 مقدمه 

رفت های دنیا تبدیل شد، انتظار میای ایران به خبر اول رسانه، برنامه هسته2002آگوست  14زمانی که در  

له نگان دهند. زیرا بعد از انقالب اسوالمی،  ئدر قبال این مس بوش، واکنگی س ت ۀکاران کابینکه نومحافظه

سپتامبر نیز فرصتی مناسو  بورای کابینوۀ    11اند و فضای بعد از ایران و آمریکا همواره با هم در ت اصم بوده

نگان دهند.  متحدهایاالتبوش ایجاد کرده بود تا منویات قلدرمآبانه و تهاجمی خویش را نسبت به م الفان 
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له نگوان داد و چوالش میوان جمهووری اسوالمی      ئاساس دولت جرج بوش واکنگی فوری به این مس نیمبر ه

توری یافوت و ایون چوالش در دوران ریاسوت      ایران و آمریکا دربوارة ایون موضووع، هور روز ابعواد گسوترده      

 جمهوری باراک اوباما نیز ادامه داشت. 

ر دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ جمهوری واه ای ایران حتی دبا توجه به اینکه موضوع پرونده هسته

، بنوابراین ایون نوشوتار    باشود یمو المللوی کماکوان محور     نیز به عنوان یکی از موضوعات مهم در عرصۀ بین

درصدد واکاوی و مقایسۀ رویکرد سیاست خارجی جرج بووش جمهوری وواه و بواراک اوباموا دمووکرات      

کنویم کوه پرونوده    ها آغواز موی  همین دلیل پژوهش را با این پرسش ای ایران است. بههسته ةنسبت به پروند

لۀ ئای ایران در دوران ریاست جمهوری جرج بوش و باراک اوباما چه مسیری را طی کورد؟ چورا مسو   هسته

کاران و بوش به نتیجوۀ محلووبی نرسوید؟ اوباموا بوا رسویدن بوه        ای ایران در دوران زمامداری نومحافظههسته

ی در قبال این موضوع ات اا کرد؟ کدام رهیافوت بهتورین تحلیول را از رویکورد بووش و      قدرت، چه سیاست

ها، فرضیۀ تحقی، باور دارد که جرج دهد؟ برمبنای این پرسشای ایران ارائه میاوباما نسبت به پرونده هسته

کدام بوه  کا محور هرگرایی آمریجانبهگرایانه و باراک اوباما در قال  چندبوش با رویکردی عمدتاً یکجانبه

و   ای ایران بهره گرفتندهای رئالیسم تهاجمی و نهادگرایی نئولیبرال نسبت به پرونده هستهترتی  از رهیافت

ای بور مبنوای   ها نسبت به پرونده هسوته شناخت وجوه م تلف سیاست خارجی جمهوری واهان و دموکرات

 پایر است.های فوق امکانهای رهیافتمؤلفه

ای، پو  از  هکتاب انو  ةبا استفاده از روش تحقی، تبیینی و گردآوری منابع به شیوها، به این پرسش با عنایت

و مقایسوۀ رویکورد سیاسوت خوارجی     و چارچوب نظوری پوژوهش، بوه بررسوی      ، پیگینۀ پژوهشبیان مقدمه

 .شودته میپرداخهای ماکور ای ایران بر مبنای رهیافتبوش و اوباما در قبال پرونده هسته هایدولت

 پیشینۀ پژوهش 

ای ایران تألیف شده مگاهده گردید عمدة تحقیقاتی که در ارتباط با پرونده هستهپژوهش  ۀررسی پیگیندر ب

گردد. بورهمین اسواس و بوا    اشاره می هاآنهایی از این موضوع پرداخته است که در زیر به برخی از به جنبه

برگیرندة مقایسه سیاست خارجی جرج بوش و باراک اوباموا  توجه به فقدان تحقیقی مستقل و خاص که در

های رئالیسم تهاجمی و نهادگرایی نئولیبرال باشد، این نوشتار ای ایران از منظر رهیافتدر قبال پرونده هسته

ای است عنوان مقاله ،«ای ایران؛ نولیبرالیسم در برابر نورئالیسمکگمکش بر سر پرونده هسته» تألیف گردید.

به قلم قدرت احمدیان و سعیده السادات احمدی در اطالعات اقتاادی و سیاسی به چاپ رسیده اسوت.  که 

آمریکا در سیاست خارجی همواره از دریچه رئالیسوم و   ویژهبهمؤلفان مقاله معتقدند که کگورهای غربی و 

ان نه بوه عنووان یو     نگرند و در سوی دیگر جمهوری اسالمی ایرها میها و کگمکشنئورئالیسم به بحران
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هوای  امر مبنوایی و اسوتراتژی ، بلکوه بوه عنووان یو  موضووع تواکتیکی و بور حسو  ضورورت از مؤلفوه            

. در نقود ایون   (Ahmadian & Ahmadi, 2012) گیردای خود بهره مینئولیبرالیسم برای دفاع از برنامه هسته

 ریتوأث از سیاسوت خوارجی آمریکوا     هایینبهنئورئالیسم یا رئالیسم ساختاری بر ج اگرچهمقاله باید نوشت که 

المللی انرژی اتمی و شوورای  المللی مانند سازمان بینای ایران، نهادهای بینگاارد، ولی در پرونده هستهمی

عمول کردنود و راهبورد جمهووری      تأثیرگواارتر امنیت سازمان ملل در چارچوب نهادگرایی نئولیبرال بسیار 

ای نهادگرایی نئولیبرال چندان سن یتی نداشت. گوودرز افت وار جهرموی و علوی     هاسالمی ایران نیز با مؤلفه

 پوایری نظوارت ای جمهووری اسوالمی ایوران و    دیپلماسی هسته»عنوان ای را با مقاله 1395حاجیانی در سال 

در فالنامۀ سیاست جهانی منتگر کردند. این مقاله اصل نظارت شورای امنیت سوازمان ملول   « شورای امنیت

ای ایران را به عنوان شیوه و راهکوار مناسو    مبسوط بررسی کرده و دیپلماسی هسته طوربهاین پرونده را بر 

 Eftekhar)الملل جهت به چالش طلبیدن تامیمات شورای امنیت محر  کورده اسوت   حقوق و روابط بین

Jahromi & Hajiani, 2016)بوه جایگواه گوروه     لیف شده و کمترمقاله با محوریت موازین حقوقی تأ . این

 ای غفلت کرده  است. ای پرداخته و از تحلیل تحوالت پرونده هستهدر پرونده هسته 1+5

 توان به موارد ایل اشاره کرد: های صورت گرفته  به زبان فارسی در باب این موضوع میاز دیگر پژوهش

 

 عنوان اثر مؤلفان

 اسالمی ایران       پروتکل الحاقی و راهبرد جمهوری  حسین موسویانسید 

 و نظرها روندها؛ 2ای ایران پرونده هسته پژوهمحمودرضا گلگن

 ای ایرانتأثیر سیاست تحریم بر مااکرات هسته نژادعباس مالی

 یجمعدستهای بر اساس نظریۀ امنیت های هستهنقش انگلستان در ایجاد چالش احمد بردبار و غالمرضا خواجه سروی 

 

بوه  بررسوی سویر ایون      هوای آمریکوا  ای ایران؛ محاسوبه گوام  شحرنج هستهدر کتابی با عنوان  رابرت لیتواک

ای ایران در زمان جرج بوش . او در این اثر به توصیف روند پرونده هستهپردازدیمموضوع از ابتدا تا برجام 

ونده اختااص دارد. نیات آن بر این پر ریتأثپردازد و فال دوم به شرایط داخلی ایران و و باراک اوباما می

ای عناوین فاول سوم و چهارم است. از دیدگاه لیتوواک موضووع   ای و دیپلماسی هستههسته یهاییتواناو 

تواکنون اداموه    ای جایگزینی برای تداوم تقابل ایران و آمریکاست که از زمان انقالب اسوالمی پرونده هسته

خواهد هنوز ی  دولت انقالبی و م الف با است که آیا میرو ایران هنوز تامیم نگرفته اینداشته است. از

گستردة اقتاوادی،   یهامیتحرباقی بماند یا مانند بازیگران دیگر عمل کند. او همچنین  متحدهایاالتسلحۀ 
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گرایانوه بواراک اوباموا را از عوامول اصولی ترییور رونود پرونوده         انت اب حسن روحانی و رویکرد چندجانبه

. ایون کتواب   (Litwak, 2014) انسته است که مجال تواف، میان طرفین را امکان پایر ساختای ایران دهسته

دکتورین  »عمدتاً جنبه توصیفی دارد و از توجه به مبانی نظری غفلت کرده است. کومودا سیمپسون در مقاله 

مورد ایران و نیوز بوه   در  ویژهبهو راهبرد بوش  کارینو محافظهبه تگریح پیوند  «ای ایرانبوش و برنامه هسته

ای ایون  ای ایران و افزایش تهدیدات پرداخته است. نویسنده که از دیدگاه م الف برناموۀ هسوته  برنامه هسته

بعد از دو جنگ افرانستان و عراق همچنان به درگیوری در   متحدهایاالتمقاله را تألیف کرده، باور دارد که 

کنود کوه بوا    ای ایران نیست. مؤلف تأکید میبرنامه هسته این کگورها مگرول است و قادر به محدود کردن

کاران و اعتقاد به مأموریت جهانی بورای گسوترش دموکراسوی    نومحافظه ةهای هگدار دهندوجود س نرانی

ای ایوران نگوان دهنووده   له هسوته ئدولوت بووش در حول مسو    خاورمیانوه، ناکوامی   ویوژه بوه در سراسور جهوان و   

 .(Simpson, 2009) است متحدهایاالتهای قدرت واقعی ل و محدودیتالملهای سیاست بینپیچیدگی

 چارچوب نظری پژوهش

هوای  ای ایوران در چوارچوب رهیافوت   در این پژوهش، سیاست خارجی بوش و اوباما در قبال پرونده هسته 

روند پرونده رئالیسم تهاجمی و نهادگرایی نئولیبرال تحلیل خواهد شد. لاا الزم است که قبل از پرداختن به 

  .این دو رهیافت به طور اجمالی تگریح شود یهامؤلفهای ایران، مفهوم و هسته
 رئالیسم تهاجمی 

الملل دارای چند شاخه است. اولین نحلۀ این مکتو  بوا عنووان واقعگرایوی     مکت  واقعگرایی در روابط بین

شوود. نحلوۀ دوم   شوناخته موی   هاملتسیاست میان و کتاب مگهورش  1کالسی  و با نام هان  جی مورگنتا

الملل نیز هست، رئالیسم ساختاری است و با کنث والتز گره خورده اسوت. او  که پرنفواترین در روابط بین

الملول در تعیوین رفتوار سیاسوت خوارجی      بر سواختار آنارشوی  نظوام بوین     الملل،سیاست بینبا انتگار کتاب 

از مکت  واقعگرایی ظهور یافت که به رئالیسم تهاجمی  شاخه جدیدی 1990انگگت نهاد. در دهۀ  هادولت

و جوان   ،3، رابورت گیلپوین  2تووان بوه فریود زکریوا    مگهور شد. از متفکران شاخص واقعگرایی تهواجمی موی  

بوه  « بوزر   یهوا قودرت توراژدی سیاسوت   »اشاره کرد. در بین این افراد، مرشایمر با انتگار کتاب  4مرشایمر

 کم  کرد.تهاجمیهای واقعگرایی ترویج ایده

________________________________________________________________ 

1 - Hans Joachim Morgenthau 
2 - Fareed Zakaria 
3 - Robert Gilpin 
4 - John Mearsheimer 
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بوازیگران کلیودی در    هوا دولوت ، ازهموه اولکنود:  این نظریوه پونج فرضویۀ اصولی دربواره جهوان ارائوه موی         

مگکلی داشته باشند،  هادولتوجود ندارد. اگر  هاآنالملل هستند و هیچ بازیگری فراتر از های بینسیاست

رو آن را سیسوتم  انند از آن کم  ب واهند. ازایون نهایی نیست که بتو 1«لویاتان»در این سیستم هیچ داور یا 

. آنارشوی در نظوام   (Mearsheimer, n.d) نامنود کوه در تضواد بوا نظوام سلسوله مراتبوی اسوت        آنارشی  می

های الملل به این معناست که هیچ  قدرت فائقه و قهری سلسله مراتبی وجود ندارد که بتواند محدودیتبین

 .Mearsheimer, 2001, p.30)) را تضمین کند هادولترفتار 

هوای تهواجمی   دارای توانایی هادولتشوند. همه ها و نیات مربوط میفرضیۀ دوم و سوم به ترتی  به قابلیت

هوای نظوامی بوه    بیش از دیگوران از ایون قابلیوت برخوردارنود. توانوایی      هادولتنظامی هستند، گرچه برخی 

تواند ارزیابی و شمرده شود. اما نیات ابع مادی تگکیل شده و میگیری هستند، زیرا از منسهولت قابل اندازه

اطمینوان حاصول کننود،     هوا دولتتوانند درباره نیات دیگر نمی هادولتمنبع متفاوتی از قدرت هستند. زیرا 

چهوارم،   .(Mearsheimer, n.d)سوت  ا یریو گانودازه رقابول یغزیرا ورای اختیار و کنترل رهبران قرار دارد و 

نیسوت ولوی    هوا دولت. اما بقا تنها هدا هاستدولتترین هدا ه بقا مهمک کندسم تهاجمی فرض میرئالی

زند، زیرا ی  دولت اگور نتوانود بوه    شود، بقا اهداا دیگر را کنار میفگار وارد می هادولتکه به هنگامی

هاجمی، بقا صرفاً بوه معنوای   تواند دیگر اهدافش را دنبال کند. در زبان رئالیسم تحیات خود ادامه دهد، نمی

گیووری دولووت اسووت و اهمیتووی اساسووی دارد     حفووی یکپووارچگی ارضووی و اسووتقالل فرآینوود تاوومیم     

(Mearsheimer, n.d.)  پیامودهای بالفاول و    هوا آنبازیگرانی عقالنی هستند به این معنا کوه   هادولتپنجم

کننود  مول موی  أن به طور اسوتراتژی  ت هایگان را در نظر گرفته و درباره چگونگی بقایگامدت کنشطوالنی
(Mersheimer, 2001, p.31.) 
های خاص عمل کننود. در  به شیوه هادولتشوند شوند، باعث میزمانی که این مفروضات با هم تلفی، می 

هوای  های کمی وجود دارد، ممکن اسوت برخوی کگوورها از نیوت بدخواهانوه و توانوایی      جهانی که فرصت

ر باشند و از یکدیگر هراس داشته باشند. این ترس از چیزی است کوه مرشوایمر بوه    تهاجمی برخوردانظامی

ای در سیستم آنارشوی  وجوود نودارد کوه     این واقعیت که هیچ نگهبان شبانه -دیگویم 9-1-1آن مگکل 

تگو یص   هاآنهای آنان ضربه بزند، بتوانند با آن نگهبان تماس بگیرند. بر این اساس، اگر مگکلی به درب

شودن اسوت. در اینجوا منحقوی      قدرتمندتردهند که باید در پی بقای خود باشند و بهترین راه این کار نیز می

شود و احتماالً بقای آن دولوت  بسیار ساده وجود دارد. قدرت بیگتر هر دولت به نسبت رقبایش سنجیده می
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را ندارد، زیرا  متحدهایاالتبه افتد. برای مثال هیچ کگوری در نیمکرة غربی جرأت حمله کمتر به خحر می

هایی بورای  های بزر  به دنبال فرصتشود قدرتتر است. این استدالل باعث میاز همه همسایگانش قوی

دیگر از دسترسی به قدرت باشوند. هودا    هایدولتترییر توازن قدرت به نفع خودشان و همچنین ممانعت 

  (.Mersheimer, n.d) هوا قودرت بوزر  در سیسوتم    آن اسوت کوه هژموون باشوند؛ یعنوی تن      هوا دولتنهایی 

های بوزر   قدرت»کند: صورت خالصه میاین هژمونی را به  ةدربار های جان مرشایمراستینسون، دیدگاه

زیرا هر امکانی برای به  ن، دستیابی به هژمونی است، بر این باورند که بهترین راه برای اطمینان از امنیت آنا

هوای تهواجمی ماننود    بوه ایون ترتیو ، نئورئالیسوت    «. شوود وی قدرت دیگر رد موی چالش طلبیده شدن از س

مرشایمر معتقدند که بهترین استراتژی دولت برای افزایش قدرت نسبی خود در جهت دستیابی به هژمونی، 

 یهوا اسوت یسهوای بوزر    های نظامی است. با توجه به ایون امور، منحقوی اسوت کوه قودرت      تکیه بر قابلیت

را به هژمونی نزدی  کند. به باور مرشایمر، بهتورین راه بورای اطمینوان     هاآنانه را دنبال کنند تا گرایتوسعه

قدرتهای بزر  از بقای خویش، به حداکثر رساندن قدرت و پیگیری هژمونی است. دنبال کردن هژموونی  

شود. چیزی که جر میامنیتی با پتانسیل جنگ من هایرقابتهای بزر  به ای و جهانی در میان قدرتمنحقه

 (.Steinsson, 2014) شودهای بزر  نامیده میاصحالحاً تراژدی سیاست قدرت

های مگابه نظریۀ رئالیسم ساختاری کنوث والتوز هکوه برخوی آن را     نظریۀ رئالیسم تهاجمی مرشایمر با فرضیه

و  ورد آنارشی، عودم امنیوت  در م ویژهبهشود، ولی نتایج متفاوتی کنند(  شروع میرئالیسم تدافعی لحاظ می

نه به دنبال افزایش قدرت، بلکه در پی افزایش  هادولتکند بقا به دنبال دارد. برخالا والتز که استدالل می

بوه دنبوال قودرت بیگوتری      هوا آنقدرت کافی برای امنیت داشته باشوند،   هادولتبوده و زمانی که  تگانیامن

توانند به طور کامل در امنیوت باشوند و صورفاً از طریو،     هرگز نمی اهدولتنیستند، مرشایمر اعتقاد دارد که 

بنابراین هیچ حد قدرتی وجود ندارد که دولت بتوانود بوا    ؛افزایش قدرت قادرند بقای خود را تضمین کنند

ناپوایری تووازن قودرت از سووی مرشوایمر، مگوکالت کونش جمعوی اسوت.          آن قانع شود. دلیل رد اجتناب

 هوای دولوت قووی بوا    هوای دولوت های تحمیل شده از ناحیوۀ ائوتالا   از چالش هزینه هادولتکه  طورهمان

تر نگرانند، با گاشت زمان امنیت خودشان نیز در خحر است. برای مثال ظاهراً آمریکا تا زمان حمله ضعیف

یوا و  خواست به جنگ جهانی دوم وارد شود، اما زموانی کوه محوور شویحانی هآلموان، ایتال     به پرل هاربر نمی

محسووب شود و آمریکوا     متحوده ایواالت ژاپن( ایجاد و به سرعت گسترش پیدا کرد، تهدیدی جودی بورای   

ناگزیر به مداخله شد. به اعتقاد مرشایمر همانند مگکالت کنش جمعی در صحنۀ اقتاوادی، رفتوار عقالنوی    

هوای  ابتودا بوه قودرت   براساس معیارهای فردگرایانه هبرای مثال همان طور که آمریکا در جنگ جهانی دوم 

آسیایی و اروپایی اجازه داد خودشان با آلمان نازی و امپراطووری ژاپون مبوارزه کننود( بوه نتوایج ناکارآمود        



 1397 زمستانو  پاییز، 1 ، شماره7 ، سالالمللایرانی سیاست بیننامه پژوهش                                        92

توانود پیامودهای   کنود، موی  شود. بنابراین آن نوع تراژدی کوه مرشوایمر از آن صوحبت موی    جمعی منجر می

 . (Steinsson, 2014) ناکارآمد نامیده شود
 لیبرال نهادگرایی نئو

هوای آن  شود. این رهیافت و آموزهشناخته می 1«رابرت کوهن»ای است که با نام نهادگرایی نئولیبرال نظریه

ها بر اقدامات نئو معروا گردید. در حالی که نئورئالیست -در مقابل نئورئالیسم قرار گرفت و به مناظره نئو

ا عمودتاً بور موضووعات اقتاوادی و زیسوت محیحوی       ر توجهگوان امنیتی تأکید دارند، نهادگرایان نئوولیبرال  

وابستگی متقابول اقتاوادی جنبوۀ     ویژهبهکنند. کوهن و نای معتقدند که اکنون وابستگی متقابل معحوا می

هوای جهوان هسوت. جهوانی شودن نگوان دهنودة افوزایش ارتباطوات و پیوندهاسوت و ایون            در سیاستمهمی

را وادار بوه همکواری    هوا دولوت گواارد و  موی  ریتأثرفتاری مثبت بر الگوهای  هادولتوابستگی متقابل بین 

حوال آنکوه بوه اعتقواد کووهن، دیودگاه نئورئالیسوم دربواره مؤلفوه          . (Keohane and Nye, 2001) کنود می

 ,Keohane) منفعتوی دارد طور که انسان به طور طبیعی میل به قدرت و خوود همکاری، بدبینانه است. همان

1986, pp.  211-212).  کنند، اما بر اساس منافع خویش عمل می هادولتنهادگرایان نئولیبرال معتقدند که

نیسوت و   یاسواده کند که همکاری، کار ای نسبت به همکاری دارند. کوهن تادی، میبینانهدیدگاه خوش

 ,keohane, 1984)منود شووند   توانند از مزایای همکواری بهوره  می هادولتتواند منجر به تنش شود، اما می

161p.)بر این باور است اگر سوود محلو، ناشوی از همکواری قابول مالحظوه باشود، پو           2. دانکن اسنایدال

 .(Keohane & Martin, 1995, p.44) در همکاری داردبسیار کمی  ریتأثسود نسبی  احتماالً

وع متمرکوز  را بیگوتر بور ایون موضو     توجهگوان هوا  در خاوص سود محل، و سود نسبی باید گفت نئوولیبرال 

یابد. نهادگرایی درباره این موضوع که دولت طور کلی، ی  دولت به سود دست میکنند که چگونه بهمی

دیگر به سود دست خواهد یافت بر این باور است که سیاستگااران، سود  هایدولتچگونه و در مقایسه با 

ن، تمرکوز بور دسوتاوردهای نسوبی گموراه      گیرند. از دیدگاه نهادگرایامحل، و منافع بلند مدت را در نظر می

طور دهد که هیچ کدام از طرفین بتوانند بهکننده است، زیرا وابستگی متقابل اقتاادی به کسی تضمین نمی

. از (Whyte, 2012)برداری کنند و به لحاظ سیاسی بر دیگری برتری جویند ثری از رابحۀ اقتاادی بهرهؤم

کارانوه و  هوای محافظوه  در معرض آسوی   هاآناند م رب باشد، زیرا توسوی دیگر، دستاوردهای نسبی می

مانند واقعگرایان، نهادگرایان نیز نگران تقل  هستند،  .(Mastanduno, 1991, p.76) ناسیونالیسم قرار دارند
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اما برخالا نئورئالیسم اعتماد زیادی بوه خوود نهادهوا دارنود. نهادهوا، سواز و کارهوای همواهنگی را بورای          

 ,Keohane & Martin)بتوانند سود بالقوه ناشی از همکاری را کس  کننود   هاآنکنند تا مهیا می هادولت

1995, p.45)  توانود اطالعواتی را در اختیوار    کننود کوه موی   . وانگهی، نهادها مجموعۀ مستقلی را فوراهم موی

طوور ویوژه در   و بوه  1ۀ بوازی طور کوه در نظریو  را از فری  خوردن باز دارد. همان هاآنقرار دهد تا  هادولت

السوهم خوود بوه نهادهوا هسوتند و در      درصدد پرداخت حداکثری حو،  هادولتمعمای زندانی تگریح شده، 

دهند که از طری، آن هماهنگی و همکاری بیگتر قابل مگی و دستورکار ارائه میخط هاآنعوض نهادها به 

 .(Whyte, 2012)شوند اجراست و متعاقباً هر دو طرا نیز از آن بهره مند می

رو ایون ازالملل بوا واقعگرایوان سواختاری همسوو اسوت.      نهادگرایی نئولیبرال درباره آنارشی  بودن نظام بین

دهود  الملول را تگوکیل موی   الملل است که پایه و اساس روابوط بوین  آنارشی ویژگی و مگ اۀ فهم نظام بین

(Keohane, 1986, p.143)الملول  فورض محووری را قبوول دارنود کوه نظوام بوین       ها این پیش. همۀ نئولیبرال

الملول، حکوموت   در نظام بین»نگرند که الملل اینگونه میآنارشی  است. اکسلرود و کوهن به سیاست بین

المللی}برای مگترکی وجود ندارد که قوانین را وضع کند و طب، استانداردهای جامعه داخلی، نهادهای بین

المللی ی  نظم ایجاد شوده  در محیط بین»دارد که آرتو استاین اظهار می«. دانجام کار{ بسیار ضعیف هستن

توسط ی  قدرت مرکزی و نیز حکومت سلسلسه مراتبی وجود ندارد کوه تاومیمات آمرانوه بور کگوورها      

 هوا دولوت . نهادگرایوان نئوولیبرال بواور دارنود کوه      (Dehghani Firouzabadi, 1998, p.573)« تحمیل کند

الملل هستند. اگرچه ممکن است نئولیبرالیسم به اهمیت بوازیگران غیردولتوی   ترین کنگگران عرصۀ بینمهم

 ,Dehghani Firouzabadi)دانود  الملل میترین بازیگران روابط بینرا مهم هادولتتوجه کند، اما آشکارا 

1998, p.575).  ترین مگ اۀ نظریۀ نهادگرایی نئولیبرال، قائل بودن به هویت مسوتقل بورای نهادهوای    مهم

، هوا دولوت هوای  المللی مستقل از منابع قودرت و اولویوت  الملل است. نهادهای بینالمللی در سیاست بینبین

المللوی دارای میزانوی از اسوتقالل و خودم تواری     کنند. پ  نهادهای بوین را تعیین می هاآنپیامدهای رفتار 

المللوی  های بیندر چارچوب رهیافت نهادگرایی نئولیبرال، نهادها و رژیم .(Ghasemi, 2006, p.32)هستند 

ی در کمو   المللو بین هایسازمانعامل موثری در مدیریت ناامنی و جلوگیری از بروز جنگ هستند. نقش 

، لاا عضویت رندیپایم، باالتر از حدی است که واقعگرایان ساختاری هادولتبه حفی ثبات و امنیت میان 

از  .(Keohane, 1984, p.62)ها صرفاً برای تعقی  برخی منافع محدود و سحح پایین نیسوت  در این سازمان
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الملول، پدیودة فریو  و اغووا اسوت. ایون عامول        ترین علت ناامنی در نظام بوین نئولیبرال، مهمنظر نهادگرایان

شوود، در حوالی   می هادولتاعتمادی، ترس و نگرانی از رفتارهای احتمالی دیگر همواره باعث گسترش بی

رهیافوت   .(Abdollah khani, 2003, p.118) کوه نهادهوا امکوان کواهش فریو  و اغووا را در خوود دارنود        

پوایر  المللی را صورفًا از طریو،  سواز و کوار دسوته جمعوی امکوان       نهادگرایی نئولیبرال، امنیت در عرصۀ بین

داند و یحتمل این رهیافت برای مدیریت ناامنی بر عوامل درونی ناامنی از جملوه ادراکوات، تموایالت و    می

 کنود اطالعات تکیه دارد و از طری، اصال  و بازسازی این عوامل در راسوتای مودیریت نواامنی توالش موی     
(Abdollah khani, 2003, p.122). 

 ای ایران جرج بوش و پرونده هسته

الملل است که نقحوه شوروع آن بوه دوران    ترین موضوعات حوزة بینای ایران یکی از جنجالیپرونده هسته

مویالدی توسوط    2002اوت  14گردد. جنجال دربوارة ایون موضووع در    ریاست جمهوری جرج بوش بر می

هتل ویوالرد واشونگتن شوروع شود. علیرضوا جعفورزاده، رابوط ارشود         نمایندگان سازمان مجاهدین خل، در 

طوی نگسوتی    2002آگوسوت   14کنگره آمریکوا بوا سوازمان مجاهودین خلو، و سو نگوی ایون گوروه، در         

او در . (Ritter, 2006)ای ایران اعالم کرد سی اطالعات جدیدی از برنامۀ هستهمحبوعاتی در واشنگتن دی

نیوم در نحنز و ساخت رآکتور آب سنگین در اراک به عنوان موارد مگکوک سازی اورااین نگست بر غنی

المللوی  ای ایران به آژان  بینها، خواهان ارسال پروندة هستهتأکید نمود. دولت بوش در پاسخ به این نگانه

هوای گروهوی، محمود البرادعوی؛     ها توسوط رسوانه  گیریشد. پ  از انعکاس این اخبار و موضعانرژی اتمی

ش. از ایران بازدید و اعالم کرد آنچه که در ایران مگواهده   1381دیرکل وقت آژان  در اوایل بهمن ماه م

آمیوز اسوت. اموا برخوی از کگوورها      ای ایوران صولح  ای نبوده و برناموۀ هسوته  نموده است موضوع غیرمنتظره

گوزارش جوامعی از    1382خرداد  26ای از خود بروز دادند تا اینکه البرادعی در جویانهاظهارات تند و بهانه

کوار  تبلیرات ت ریبوی را علیوه ایوران ب   آمریکا  متحدهایاالتای ایران ارائه داد. در این میان های هستهفعالیت

شرط پروتکل الحواقی را امضوا    پایبند باشد و بدون پیش N.P.Tگرفت و اعالم نمود ایران باید به معاهدة 

 .(Gharibabadi, 2004, pp.80-82) نماید

جویانۀ خویش به ایوران را اعوالم   دولت آمریکا که پیگتر با قرار دادن ایران در محور شرارت، مواضع ستیزه

ر دولتموردان  ها ضد تهران شد. از منظو ای نیز پیگگام تحمیل فگارها و محدودیتکرده بود در پرونده هسته

کاران سرس تی که نبض سیاست خارجی بووش را در دسوت داشوتند، چنانچوه     نومحافظه ویژهبهآمریکایی، 

گگوت و  کرد، موازنۀ امنیتی منحقه خاورمیانه دچار دگرگونی میای دست پیدا میهای هستهایران به سال 

های اساسی مقامات دولت استداللشد. از یحتمل مسابقه تسلیحایی شدیدی در این حوزة پرتنش شروع می

https://theiranproject.com/blog/tag/kazem-gharibabadi/
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آمریکا این بود که جمهوری اسالمی ایران بوه عنووان یکوی از م الفوان سرسو ت اسورائیل و رونود صولح         

در ایون   متحدهایاالتای برای متحدان امنیتی ای، مگکل عمدهخاورمیانه با در اختیار داشتن تسلیحات هسته

از بوه قودرت رسویدن وی نیوز مگو ص بوود. چنانکوه         نگرش دولت بوش به ایوران حتوی قبول   منحقه است. 

ترییور  »ای نوشت میالدی با انتگار مقاله 2000کاندولیزا رای  در کمپین انت اباتی جرج بوش در اوایل سال 

شکاا در بسط نظام  صرفاًنسبت به ایران نیازمند ترییر رفتار تهران است. انگیزه ایران  متحدهایاالتسیاست 

  ,Rice) «بر بازارها و دموکراسی نیست، بلکه در پی جوایگزینی آن بوا اسوالم بنیادگراسوت    الملل مبتنی بین

2000, p. 61) این تنش در طول دوران ریاست جمهوری بوش نیز پایدار ماند و آمریکا به این نتیجه رسیده .

دیودگاه اکثور    .(Litwak, 2014, p.20)بود که برای ترییرات موورد نظور در ایوران، رژیوم بایود ترییور کنود        

توووجهی بووه سوواز وکارهووای دیپلماتیوو  و  کوواران حووامی بوووش، تگوودید تقابوول بووا ایووران و بووی  نومحافظووه

ای ایران دو راهکوار بوه دولوت    کار دربارة برنامه هستهگرایی بود. مگاوران و تحلیلگران نومحافظهجانبهچند

 جرج بوش ارائه دادند: حمله نظامی و تالش برای ترییر نظام.

بود که منازعه با ایران را در چارچوبی ایدئولوژی  و مبتنی  1«چارلز کراتهامر»کاران از این نومحافظه یکی

ای دست یابد، به منزلۀ نابودی اسرائیل است. هسته یهاسال دید. از دیدگاه او اگر ایران به بر خیر و شر می

ای ایوران  هسوته  ۀگی را بورای برنامو  کراتهامر که از مدافعان سرس ت جنوگ عوراق بوود، الگووی بازدارنود     

. با این حال، کراتهامر تنها کسی نبود که ایران را بوه عنووان کگووری    (Simpson, 2009, p.7)خواستار بود 

و  2«جاشووا موراوچیو   »کرد که با رویکردی ایدئولوژی  در پی نابودی اسورائیل اسوت. بلکوه    ترسیم می

 تأسیسوات کار موسسۀ اینترپرایز آمریکا نیوز از حملوۀ نظوامی بوه     ، از تحلیلگران نومحافظه3«نیوت گینگریچ»

کرد که جرج بوش باید ایران را بمباران کنود،  کردند. موراوچی  استدالل میای ایران جانبداری میهسته

ایوش وادار کنود، در اختیوار    زیرا او هیچ ابزار صلح آمیزی که این کگور را به دست کگیدن از برنامه هسته

کرد که منازعه با ایران صرفاً در چارچوب گستردة جنگ علیه ترور ر همین حال گینگریچ ادعا میندارد. د

مایکول  »یواد کورد.   « جنگ طوالنی مدت ضد جنا  سازش ناپایر اسالم»قابل درک است و از آن به عنوان 

موراه بوا گزینوۀ    کار معتقد بودنود ه از دیگر تحلیلگران برجسته نومحافظه 5«رائول مارک گرچت»و  4«روبین

________________________________________________________________ 

1 -  Charles Krauthammer 
2  -Joshua Muravchik 
3 - Newt Gingrich 
4 - Michael Rubin 
5 - Reuel Marc Gerecht 
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در واکونش بوه    .(Simpson, 2009, p.7)نظامی، توجهات باید به ترییر رژیوم در ایوران نیوز معحووا شوود      

ادعاهای آمریکا، غالمرضا آقازاده؛ ریی  وقت سازمان انرژی اتمی طی نگستی محبوعاتی اعوالم کورد کوه    

های مرتبط با چرخه سوخت شامل فناوریایش ایران همواره به همکاری با آژان  متعهد بوده و برنامه هسته

کند. آقوازاده تأکیود کورد کوه     آمیز از آن استفاده میهای ایمنی است و صرفاً برای ماارا صلحو تکنی 

ای نفرت دارد. اما مقامات آمریکا ایون اظهوارات را قابول قبوول     های هستهایران از گسترش و کاربرد سال 

ای ایوران  ای معمول در بیان مقامات دولت بوش در قبال پرونده هستهفهندانستند و زبان ایدئولوژی  به مؤل

تبدیل شد. چنانکه جان بولتون، سفیر آمریکا در سازمان ملل ایران را دولتی ترویستی نامید و اظهوار داشوت   

ن شهروند  ها، صدها و بلکه  هزاراها به واقعیت تبدیل شوند، نیازمند توجه ما هستند تا دهقبل از اینکه تهدید

ای دسوت پیودا   اگر ایران بوه سوال  هسوته   جرج بوش هم تأکید کرد . (Bolton, 2003) گناه نابود نگوندبی

  ,Webster)ای توسط این کگور را تحمول ن وواهیم کورد   شود و ما ساخت سال  هستهکند، خحرناک می

2003). 
گرایوی و  ریکا و براساس هژمونیو  ای ایران از سوی آمچنین مواضعی در جهت امنیتی کردن پرونده هسته

المللوی را بوه حاشویه بورده و بوا      ژئواکونومیکی بود که هنجاری بوین -گرایانه ژئوپلیتیکیبسط تفکر یکجانبه

های تهاجمی و قلدرمآبانوه خوویش در مقابول ایوران     افزاری در پی تفوق ایدههای س تگیری از مقولهبهره

گفت تا در پی محدود کوردن برناموۀ   ی و تهدید ضد ایران س ن میبود. این سیاست، همواره از گزینۀ نظام

اعتنایی به موازین حقوقی، نگان از رویکردی داشت کوه  ای این کگور باشد. استفاده از زبان زور و بیهسته

کورد و  ایران، در مسیر چارچوب رئالیسم تهواجمی حرکوت موی   ای دولت بوش در مواجهه با موضوع هسته

دانست که در مقابل هژمونی این کگور قد علم کورده اسوت. لواا کواربرد هور ابوزار و       ری میایران را بازیگ

 ثابوت  قحوع  طوربه»دانست. چنانکه جان بولتون گفت: ای برای متوقف کردن این بازیگر را جایز میوسیله

ایون عمول،   از  هوا آنین بورای بازداشوتن   کگوید، بنوابرا   ن واهود  دسوت  اشیاهسته برنامۀ از ایران که شده

نماینودة   1«کنوث بریول  »همزمان  .)Ghanbarlou, 2009, p.837( «دهیمرا افزایش می هاآنفگار بر  شدتبه

اگور ایوران   »المللوی انورژی اتموی موتهم کورد و گفوت:       آمریکا در وین، ایران را به نقض قوانین آژان  بین

ای های هستهو مقررات  همچنان فعالیت ای طوالنی با نقض قوانینآمیز دارد، چرا در پروسهاهداا مسالمت

   .(Webster, 2003)« دهد؟را ادامه می

________________________________________________________________ 

1 - Kenneth Brill 
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از عرصۀ  ای رامقامات دولت آمریکا که همواره در پی محدودیت ایران در منحقه بودند، مسیر پرونده هسته

نود. بورای   کردای را تکورار موی  امنیتی بردند و با تبلیرات شدید، خحر ایران هسوته  -حقوقی به حوزة سیاسی

ای از سوی ایران، جرج بووش بوا موتهم کوردن ایوران بورای       نمونه پ  از اعالم تکمیل چرخۀ سوخت هسته

تواننود جهوان را   ای داشوته باشوند، موی   ای گفت که اگر ایرانیهوا جنوگ افوزار هسوته    تولید جنگ افزار هسته

سال  18ران  مدعی شد به علت وقت آمریکا نیز در ی  کنف ۀبترسانند. کاندولیزا رای ، وزیر امور خارج

هوای  المللی انرژی اتمی بوه ایوران کواهش یافتوه اسوت، ایرانیوان بایود فعالیوت        پنهانکاری، اعتماد آژان  بین

 المللوی بایود اقودام کنود    ای را تعلی، کنند و به گفتگوهوا بازگردنود و در صوورت توأخیر، جامعوۀ بوین      هسته

(Golshan Pajoh, 2005, p.70). خواست به اصحال  مسئولیت ناپایری ایران را نگوان   نان میاو با این س

زموان آن رسویده کوه    »دهد. نیکالس برنز، معاون امور سیاسی وزیر خارجه آمریکا نیز در این زمینه گفوت:  

هوای مهوم آمریکوا    که به گزارش رسوانه  آمدیماین س نان هنگامی به زبان «. کگورها مسئولیت پایر باشند

ز و واشنگتن پست، دولت بوش سرگرم بررسی گزینۀ اقدام نظامی به عنووان ب گوی از   چون نیویورک تایم

 Golshan)ای بوود تر برای وادار کردن ایوران بورای دسوت کگویدن از برناموه هسوته      ی  استراتژی گسترده

Pajoh, 2005, p.72).   

 دییو تأحنز از جان  آژانو   برنامۀ غنی سازی اورنیوم در ن 2003در این میان و پ  از اینکه در اواسط سال 

 ,Litwak)دست به ابتکار دیپلماتی  زدند  -انگلستان، فرانسه و آلمان -شد، سه قدرت بزر  اتحادیه اروپا

2014, p.20).     مقامات این سه کگور اروپایی برای ممانعت از تکرار بحرانی همانند عوراق و یکوه سواالری

بلکه بتوانند در این مورد به توافقاتی برسند. به دنبال این ابتکوار،  آمریکا مااکراتی را با ایران انجام دادند تا 

ت نماینودگی ایوران بوه    أهیو  2003اکتبور   21های سه کگور اروپایی با ایران آغاز شد و سورانجام در  رایزنی

ریاست حسن روحانی و کمال خرازی با وزیران خارجه انگلسوتان، فرانسوه و آلموان توافقناموه سوعدآباد را      

گوازدهی در سوانتریفیوژهای نحنوز را در راسوتای     کردند. بر اساس ایون توافقناموه ایوران متعهود شود       امضا 

طور داوطلبانه و برای زموانی محودود تعلیو،    خود  بهای آمیز بودن فعالیت هستهآزمایی و اثبات صلحراستی

بازدیود کننود. فرانسوه و     اتموی ایوران   تأسیسوات المللی انرژی اتموی از  کند، اجازه دهد بازرسان آژان  بین

ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری نمایند. بعود  انگلستان نیز تعهد دادند از ارجاع پرونده هسته

توافقنامه بروکسل را امضا  کردنود و ایوران    2004فوریه  23از توافقنامه سعد آباد، ایران و اتحادیه اروپا در 

اقودام بوه سواخت قحعوات     ورد نیاز برای غنی سازی را متوقف نماید و متعهد شد آزمایش سانتریفیوژهای م

نووامبر   14د. ادامه مااکرات دو طرا بوه امضوای توافقناموه پواری  در     یدکی سانتریفیوژها را نیز تعلی، کن

منجر شد. در این مااکرات سیروس ناصری به عنوان نماینودة ایوران بوا سوفیران فرانسوه، انگلسوتان و        2004
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داوطلبانه کلیوه  افقی را امضا کردند که برمبنای آن ایران در راستای اعتمادسازی و به عنوان اقدامیآلمان تو

های غنی سازی را تعلی، کند و اتحادیۀ اروپا نیز مسیر عضویت ایران در سازمان تجوارت جهوانی را   فعالیت

 هموار نماید. 

مایول زیوادی داشوتند توا از تضوعیف روابوط       هوای اروپوایی ت  گر آن است که قدرتحکایت هاتوافقنامهاین 

فراآتالنتی  که در قضیۀ اشورال عوراق رد داده بوود، جلووگیری کننود و نگوان دهنود کوه بورای مقابلوه بوا            

ای، دیپلماسی سنتی و ساز و کارهای غیرنظامی نسبت به رویکردهوای  های هستههای گسترش سال چالش

آمریکا نیز به عنوان شریکی غیرمسوتقیم، در اوایول سوال     متحدهایاالتنظامی و ترییر رژیم، کارآمد هستند. 

ای پیوسوت اموا رویکورد دولوت بووش عودم تمایول شودید بورای شورکت در ایون            به مااکرات هسته 2005

  .(Litwak,  2014, p.22)مااکرات بود 

ت تلقی نگود و از  از دید آمریکا نه تنها به عنوان ی  حسن نی در تعلی، داوطلبانه غنی سازی، ویکرد ایرانر

ای جهوان نیوز رد شود و    شدت روابط خامانه نکاست، بلکه تقاضای ایران برای شناسایی در باشوگاه هسوته  

در همین راستا محمد البرادعی همکاری ایران با آژانو  را   .فگارها و اتهامات به تهران همچنان ادامه یافت

مقاموات   .از تعهودات قوانونی را تقاضوا کورد    کننده ندانست و از این کگور همکواری سوریع و فراتور    راضی

جمهوری اسالمی با مگاهده عدم ترییور در رفتوار دولتموردان آمریکوایی، اثور پوایری آژانو  از فگوارهای         

های پایان طراای و همچنین تداوم محالبات بیبهبود منازعه هسته های اروپایی درواشنگتن و انفعال طرا

ن نیت آژان  از دست دادند و عالئم ترییر رفتوار در واکونش مقاموات    مقابل، دیدگاه خود را نسبت به حس

در حالی بوه پایوان دوره اول ریاسوت جمهووری      2004سال  .ای آشکار شددر امر انرژی هسته ایران مسئول

شد که عدم پاسخ مثبت آمریکا و متحدانش به اقودامات مسواعد و هموارکننوده ایوران در     بوش نزدی  می

داد. در همین سال جورج بوش بعد ای سوق میهسته تأسیساتتهران را به بازگگایی مجدد ای، مسئله هسته

هوا و  سیاست خوارجی را در کوانون برناموه   موضوعات از پیروزی در انت ابات دوره دوم ریاست جمهوری، 

قرار داد. درحالی که روند جنگ عراق و تگکیل دولت در این کگوور طبو، انتظوارات کواد      خود اقدامات

هوای دولتموردان آمریکوایی نسوبت بوه ایوران هنووز        گیریرفت، خاومت و تقابل در موضعسفید پیش نمی

های واشنگتن ایجاد شده باشد. نکته قابل توجه این رسید که ترییری در سیاستو به نظر نمی شدمگاهده می

رئی  وقت سوازمان   1ایدننظامی روی میز، مایکل ه ۀداشتن گزینبر نگهمبنی  بوش با وجود ادعای بود که 

________________________________________________________________ 

1 - Michael Hayden 
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زیرا ایران در صورت مداخله بوه صوورت   ، واقعی نبود ۀنظامی هرگز ی  گزین ۀسیا، بعدها گفت که مداخل

 .(Abdolmaleki, 2015) ای خود را ادامه دهدتوانست برنامه هستهم فیانه می

بوات ایوران متقوارن    در دوره دوم ریاست جمهوری جرج بوش که با پیروزی محمود احمدی نوژاد در انت ا  

ها ضد تهران و ناکام گااشتن ابتکوارات دیپلماتیو    هایش را برای افزایش محدودیتبود، واشنگتن تالش

 1384سه کگور اروپایی افزایش داد. از انت اب محمود احمدی نژاد به عنوان ریی  جمهور ایران در سوال  

امنیت ارجاع شد. این تامیم بعد از آن بود که ای ایران به شورای ماه گاشته بود که پرونده هسته 9حدود 

ای ایران که پیش از های هستهبرای تعلی، فعالیت هاآنو درخواست غیرقانونی  5+1در پی بدعهدی اعضای 

ای و از سورگیری برناموۀ   این قرار بود موقتی باشد، جمهوری اسالمی ایران تامیم به لرو تعلی، مراکز هسته

ای پایوان دهود،   های هستهاز آنکه ایران تامیم گرفت به تعلی، دوساله فعالیت صلح آمیز خود گرفت. پ 

به ایران اخحار داد چنانچه غنی سازی اورانیوم  15/11/1384در المللی انرژی اتمیشورای حکام آژان  بین

 ، پرونوده 1384/ 18/12را تعلی، نکند، موضووع را بوه شوورای امنیوت گوزارش خواهود داد. پو  از آن در        

به بعد، هفوت قحعناموه علیوه ایوران      2006ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد و از سال هسته

هوایی را  های بعدی، تحوریم صادر شد که اولین قحعنامه جنبه غیراجباری و غیرالزم االجرا داشت و قحعنامه

  .(Iranian Diplomacy, 2014) علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال کرد

 نود کرد توالش  خوود  هوای گیوری موضوع  در آمریکوا،  سراندولت بوش ضد ایران، در ادامۀ روند تهاجمی

 واکونش  بوه  را جهوانی  جامعوۀ  و داده نگوان  جهان امنیت علیه جدی تهدید مثابه به را ایران هایمقاومت

 بوه  المللوی  نبوی  جامعوه  کوه  گفوت  ایبیانیه در آمریکا خارجه امور وزیر 2006 مه 31 در وادارند. جدی

 و متحده ایاالت حیاتی یابد؛ منافع دست ایهسته افزار جنگ به نباید ایران که است کرده اعالم روشنی

 پاسوداری  برای ایاالت متحده و است خحر در المللی بین جامعه در و در منحقه آن همپیمانان و دوستان

و  نیروهوایش  از دفواع  بورای  متحوده  التآورد. ایوا  خواهد عمل اقدامات الزم را به مگترک، منافع این از

اعوالم   نیوز  2006 آوریول  رایو  در  .(Mousavian, 2008, p.190) دارد راسخ عزم همپیمانانش و دوستان

کنم شورای امنیت بایود اقودامات ایوران را زیور نظور بگیورد و زموان آن فرارسویده کوه          کرد که من فکر می

 Barbash) شود و ایران باید متحمل عواق  تمرد خود باشدتری برای توقف ایران برداشته  های محکمگام

& Lynch,  2006 ).  :یهوا سوال  شوود اگور ایوران بوه     توانیم  تاور کنیم چه قدر بدتر موی ما می»او گفت 

« ای اقوودام کنوود.ای دسووت یابوود. از ایوون رو نبایوود اجووازه دهوویم ایووران بووه گسووترش تسوولیحات هسووته هسووته

(Ghanbarlou, 2009, pp.837-838). دولت بوش و عمل نکردن کگوورهای  سرانجام این مواضع تهاجمی

سازی شان در مااکرات سه گانه تهران، بروکسل و پاری ، باعث شد تا ایران برنامه غنیاروپایی به تعهدات
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ای به شورای امنیت سپرده شد. در این راسوتا، دولوت بووش عامدانوه     اورانیوم را از سر بگیرد و پرونده هسته

به عنوان زیرمجموعه سازمان ملل را کمرنگ کند و بدون اتمی  المللی انرژیکوشید تا نقش سازمان بینمی

امنیتوی تبودیل کورد.    -ای ایوران را از بعود حقووقی بوه مبحثوی سیاسوی      توجه به حقای، موجود، پرونده هسته

ارهوای دیپلماتیو  و سوازمان    بوه راهک   هاآنکاران آمریکایی در این مسئله نگان داد که عملکرد نومحافظه

در  هاسازمانها از این نهند و با انواع ترفندها و  اعمال محدودیتالمللی وقعی نمیملل و دیگر نهادهای بین

برند. در حالی که کگورهای اروپوایی مگورول   گرایانه خویش سود میراستای اهداا هژمونی  و یکجانبه

ای دفواع  آمیوز بورای حول مسوئله هسوته     هوای مسوالمت  یوز از راه مااکرات با ایران بودنود و روسویه و چوین ن   

آمریکا بر مبنای دیدگاه ثبات هژمونی  و رویکرد واقعگرایی تهواجمی از وجوود    متحدهایاالتکردند، می

ساالری گفت تا مگ ص شود که یکهای ایران س ن میهسته تأسیساتنظامی به  ۀحمل ویژهبه هانهیگزهمه 

 کاران جنگ طل  است. های نومحافظهامور، کانون سیاستو خیر و شر دیدن 

کواران و دولتموردان آمریکوایی علیوه ایوران کوه تنهوا در        براساس ایون مواضوع تنود و سرسو تانه نومحافظوه     

کواران  تووان اینگونوه تحلیول نموود کوه بوه زعوم نومحافظوه        چارچوب رئالیسم تهاجمی قابل تفسیر است می

تمی، منجر به افزایش قدرت و قابلیت تهاجمی آن کگور و حمله بوه آمریکوا و   دستیابی ایران به تسلیحات ا

متحدانش بویژه اسرائیل خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به غلبه رویکرد ایدئولوژی  محور بودن تهران 

دانستند، موبهم و غیرقابول   ایران برای آنان که خود را قدرت هژمون میدر نگاه دولتمردان آمریکایی، نیات 

. بنابراین در چارچوب رئالیسم تهاجمی هر بار یکی از اعضای کابینۀ بوش، ایران را نمودیمپیش بینی جلوه 

اگور  »تلگوراا گفوت:   در گفتگوو بوا دیلوی    2007کرد. چنانکه جان بولتون در می تهدید میبه حمله نظامی

دهیم. وی چند ماه بعد و در ای و توسل به زور است، توسل به زور را مدنظر قرار می اب بین ایران هستهانت

 شما به اما باشد، گزینه جالبی نظامی نیروی از استفاده کنمنمی فکر من»اظهار نظر مگابهی اظهار داشت: 

 فکور  مون  دارد، جریان هال گزینهحو زندگی که آنجا دارد... از وجود آلترناتیوی چه دانمنمی گویممی

 نظامی گزینۀ که کندمی اضافه قرار دهیم. وی توجه مورد را نظامی نیروی از استفاده ناگزیریم ما کنممی

گیورد   صوورت  رژیوم  ترییور  آن، با همراه و باشد ایران ایهسته تأسیسات به محدود ضربه صورت به باید

(Ghanbarlou, 2009, p.837). آمیوز آمریکوا علیوه افوزایش رونود غنوی       ضع تهاجمی و تهدیود در ادامه موا

 بوه  جهوانی  صولح  ای،هسوته  تسولیحات  به ایران تجهیز با اینکه بر تأکید سازی توسط ایران، جرج بوش با

 جلووگیری  سووم  جهوانی  جنوگ  از خواهیود می اگر امگفته من به همه »کرد:  تاریح افتاد، خواهد خحر

 جلووگیری  بیاورنود،  دسوت  بوه  را ایهسوته  تسولیحات  ساخت دانش هاآن کهاین از باید من نظر به کنید،

 جمهور رئی  معاون چنی، دی  بوش، مااحبۀ از پ  روز چند  .(Ghanbarlou, 2009, p.839)« کنید
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 از پو   ،2007اکتبر 21 در نزدی  خاور محالعات برای واشنگتن موسسه در س نرانی طی آمریکا وقت

مورد عواق  جودی   در یابد، دست ایهسته تسلیحات به ایران داد ن واهد اجازه واشنگتن اینکه بر تأکید

 در تنودرو  سیاسوتمدار  یو   عنووان  به که داد. وی هگدار اورانیوم سازی غنی توقف از ایران خودداری

 را ایوران  بوه  نظامی حمله گزینۀ هایشگیریچندبار در موضع بود مگهور آمریکا خارجی سیاست عرصۀ

 دهد، ادامه اشیفعل روال به اگر که شود فهمانده ایران رژیم به باید»کرد:  تاریح داده، قرار هاشار مورد

 در تواننود نموی  المللی بین جامعه کل و ما کگور ... است جدی عواق  تحمیل آماده المللی بین اجماع

بنگینند  ساکت د،کنمی ارضا را خود هایطلبیجاه ترینتجاوزگرانه ترور، حامی دولت ی  که شرایحی
(Ghanbarlou, 2009, p.839). 
ای، ترساندن جهان، زورگویی، تهدیود، تحوریم، تعلیو،،    طلبی هستههایی چون جاهکاربرد واژگان و عبارت

ای دردسرساز، منافع حیواتی آمریکوا و ... بوه خووبی نگوان      های هستهای، فعالیتنگرانی از  بابت ایران هسته

. ردیو گیمای ایران به کار و نئورئالیستی است که آمریکا در برخورد با پروندة هستهدهنده ادبیات رئالیستی 

ای بوه ارجواع پرونودة هسوته     15/11/1384در  هاآنقحعنامه در شورای حکام آژان  که واپسین  9تاوی  

ج ایران به شورای امنیت منجر شد و همچنین تاوی  هفت قحعنامه علیه ایوران در شوورای امنیوت، کوه پون     

قحعنامۀ آن در زمان ریاست جمهوری جرج بوش بود، نگان دهنده نهادینه شدن رویکرد امنیتوی بوه پرونوده    

( در 1696تری برای اثبات این مدعا بود. ن ستین قحعنامه شورای امنیت های ایران وارائه تاویر روشنهسته

منگوور بوود. قحعناموۀ دوم     7 فاول  40صادر شد که هدا آن اجباری کردن تعلی، برپایه مواده   1385/ 9/5

هوا بوه تاووی  رسوید.     فال هگتم منگور برای وضع برخوی تحوریم   41برپایه ماده  2/10/1385( در 1737ه

منگوور تاووی     7فاول   41نیز برپایه ماده   13/12/1386در  1803و قحعنامۀ  4/1/1386در  1747قحعنامۀ 

 & Ahmadian)نبوود   یاتوازه دربردارنوده نکتوه   به تاوی  رسید، 6/7/1387که در  1835شد. اما قحعنامۀ 

Ahmadi, 2012, p.22).  گرایوی  ای ایران، عمودتاً بور محوور یکجانبوه    در پرونده هسته متحدهایاالتمواضع

دولت جرج بوش و س ن از وجود  ویژهبهتهاجمی قرار داشت. تهدید مکرر ایران از سوی مقامات آمریکا 

بوا تهوران،    5+1ه اقدام نظامی، بیانگر آن است که با وجود مااکرات گروه ها بر روی میز از جملهمۀ گزینه

کرد و پ  از هر توافقی میان ایران و کگورهای اروپایی، خواسوته  دولت بوش مسیری جداگانه را دنبال می

کواران و  ای نرسود. در دیودگاه نومحافظوه   نمود تا روند مااکرات و توافقوات بوه نتیجوه   جدیدی را طر  می

ایران بوازیگری   هاآنینۀ تهاجمی جرج بوش، دیپلماسی و مااکره چندان طرفداری نداشت، زیرا از نظر کاب

ها در جبهۀ مقابل لیبرال دموکراسوی  ( قرار داشت و با حمایت از تروریستهاآنبود که در محور شرارت ه

 پرداخت.هما( به ایفای نقش می
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 تحریمهوا،  اعموال  و هاقحعنامه صدور ،5+1بازیگری گروه  امنیت، شورای به ایران ایهسته پرونده ارجاع

 بورای  گااشوتن  شرطپیش بر رویکرد دولت بوش در قال  رئالیسم تهاجمی علیه ایران بود و دیگری گواه

 است، آمریکا سود به قدرت توزیع آن در که ساختاری زیرا آن، ترعینی نمود غرب، سوی از گفتگوها

  بنگینند. هم روبروی همسان هایجایگاه در نابرابر درتق با کگور دو که پایردنمی
 ای ایراناوباما و پرونده هسته

ای نرسید و با تاوی  پنج قحعنامه علیه ای ایران در دولت جمهوری واه بوش به نتیجهموضوع پرونده هسته

رو اینفزوده شد. ازران اایران و عدم تمایل آمریکا برای تعامل و مااکره دربارة این موضوع، بر ابعاد این بح

ای ایران از اهوداا اصولی سیاسوت خوارجی بواراک اوباموا بوود و وی الگووی         تالش برای حل مسئله هسته

اش متعهد شد که با مااکره و دیپلماسی اجبار و تحریم را در پیش گرفت. باراک اوباما در کمپین انت اباتی

شرط مااکره کند. ایون در حوالی بوود کوه جورج      یشرهبران کگورهای مت اصم مانند ایران و کوبا بدون پ

 ,McMahon) اش رد کرده بودبوش هر نوع مااکره با محمود احمدی نژاد را به دلیل مواضع ضد اسرائیلی

شورط  نیز از مااکره مستقیم بوا ایوران بودون پویش     متحدهایاالتهنری کسینجر، وزیر خارجۀ پیگین  .(2008

نیز نگان داد دو سوم از مردم آمریکا با چنین  2008سه گالوپ در ژوئن حمایت کرد و نتایج نظرسنجی مؤس

 .(Litwak, 2014, p.25) دیدگاهی مواف، بودند

، سال نو باستانی هنوروز( را به موردم ایوران تبریو  گفوت و     2009براساس رویکرد ترییر، اوباما در مارس  

او در سو نرانی خوود  در   . (Limbert, 2015) شدخواستار تعامل صادقانه و پایدار و براساس احترام متقابل 

 1953در کودتای سرنگون کننده دولوت ماودق در    متحدهایاالتدانگگاه قاهره در ژوئن همان سال نقش 

ای عمول  هسته یهاسال را به رسمیت شناخت و اعالم کرد اگر ایران محاب، با تعهدات پیمان منع گسترش 

بوا ایون وجوود اوباموا، ایوران هماننود کوره         .(Obama, 2009)را دارد ای کند، ح، دسترسی به انورژی هسوته  

توصیف کرد که با شانه خوالی کوردن از تعهوداتش تحوت پیموان منوع گسوترش        « بیرونی»شمالی( را دولتی 

. در نگست گروه جوی  (Sanger & Shanker, 2010)کند المللی را نقض میای، قوانین بینهای هستهسال 

، اوباما، نیکوال سارکوزی، ریی  جمهور فرانسه و گووردون بوروان، ن سوت    2009تامبر و در اواخر  سپ 20

طور مگترک از کگف مرکز غنی سازی اورانیوم در سایت فردو نزدی  شهر قم خبر دادند. وزیر بریتانیا، به

آن  بر برنامه مووقتی متمرکوز شود کوه بور اسواس       5+1بعد از کگف این سایت، مااکرات بین ایران و گروه 

مقرر شد سه چهارم از اورانیوم غنی شدة ایران به روسیه و فرانسوه فرسوتاده شوود و پو  از پوردازش بورای       

های پزشوکی موورد اسوتفاده    برداری در رآکتوری در تهران به ایران منتقل شود تا برای تولید ایزوتوپبهره

 هموراه بوا چهوار    ، دولت اوباماایرانای در راستای حل مسئله هسته .(Litwak, 2014, pp.26-27)قرار گیرد 
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آلمان و با حضوور مسوئول سیاسوت خوارجی اتحادیوه اروپوا        ۀعضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضاف

سوه دور  کورد.   شورای عالی امنیت ملی آغواز وقت به ریاست سعید جلیلی دبیر  مااکراتی را با هیأت ایرانی

 -1391و فوروردین   1389 بهمون - استانبول دو دور در –1389 آار ،138  ، مهر 1387تیر -مااکره در ژنو 

 در آلماتی برگزار شود، ولوی عموالً    1391اسفند  در برداد و مسکو و ی  دور نیز در 91دو دور در خرداد 

 .(Iranian Diplomacy, 2014) ای حاصل نگدنتیجه

سازی اورانیوم را متوقف سازد و به غنیدنبال آن بود تا در پی ناکام ماندن این ابتکار دیپلماتی ، آمریکا به

ای را انت اب کرد کوه هویالری کلینتوون وزیور خارجوۀ وقوت آن را       همین منظور دولت اوباما نیز استراتژی

رویکرد دو طرفه فگار و تعامل نامید. در نتیجه اوباما رویکورد دیپلماسوی اجبوار را بورای مواجهوه بوا برناموه        

، درصودد بوود بوا    2011دولت اوباموا در نووامبر    .(Sanger & Shanker, 2010)ای ایران انت اب کرد هسته

داد، گزینوۀ  درصد از درآمد دولوت ایوران را تگوکیل موی     80هدا قرار دادن ب ش کلیدی نفت که تقریباً 

فگار بر روی این کگور را بیگتر کند. به عالوه نهادهای مالی خارجی که معامالت نفتی با ایوران را تسوهیل   

های آمریکایی تحت محودودیت قورار گرفتنود. ایون حرکوت بوا فگوار دیپلماسوی         ند از سوی بان کردمی

خریدار نفت ایران، چین، ژاپون، هنود، کوره جنووبی، ترکیوه و       هایدولتبر  متحدهایاالتکنسرت از سوی 

حادیوه  ، ات2012آفریقای جنوبی را تحری  کرد تا واردات نفت از ایران را محدود کننود. در مواه جووالی    

اروپا که تقریباً ی  پنجم از صادرات نفت ایران را به خود اختااص داده بوود، واردات، خریود و حمول و    

هدا از این فگارها کاهش درآمود نفتوی و منوزوی کوردن     . (B.B.C, 2015)نقل نفت ایران را ممنوع کرد 

 شتن در مسیر ترییر بود. هایش و گام گااالملل و نیز بازنگری تهران در سیاستبین ۀایران در جامع

ای ایران اعالم کورد:  باراک اوباما در پاسخ به انتقادات محر  شده نسبت به رویکردش دربارة پرونده هسته

افراد زیادی هستند که بسیار در ش  و تردیدند، کسانی که غالباً باعث کواهش کوارآیی کونش چندجانبوه     

المللوی ماننود سوازمان ملول یوا احتورام بوه قووانین         ای بوین کردن از طریو، نهادهو  ، کارهاآنشوند. از دید می

کنند. اوباما افزود: آنچه ما}آمریکا{ را اسوتثنا  اشتباه می هاآنکنم المللی نگانۀ ضعف است. من فکر میبین

المللی و حاکمیت قانون نیست، بلکوه تمایول موا در راسوتای     مان در نادیده گرفتن قوانین بینکند تواناییمی

مان هست. ما برمبنای منگور سازمان ملل متحد، برای رسیدن به تواف، بوا ایوران   از طری، اقدامات هاآن دییتأ

دست به اقدامی جمعی و دیپلماتی  زدیم. پنج عضو شورای امنیت سوازمان ملول متحود بوه هموراه آلموان،       

را کواهش دهود. اوباموا تأکیود      ای ایوران شان راجع به برنامه هستههایامیدوارند به توافقی برسند که نگرانی

کنویم و بورای اولوین    ای حفی میها را برای جلوگیری از دستیابی ایران به برنامه هستهکرد که ما همۀ گزینه

براساس سنت سیاسی  .(Wilner, 2014)بار طی ی  دهه، شان  واقعی برای دستیابی به توافقی برابر داریم 
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تواننود بوا هوم    موی  هوا آنکافی بوین کگوورها وجوود داشوته باشود،       خارجی نهادگرایی نئولیبرال اگر اعتماد

رسود کوه اوباموا    اوباما باب گفتگو با دولتهایی مانند ایران را باز کورد. بوه نظور موی     ازاین روهمکاری کنند. 

 ,Lynch, 2014) دانسوت نگرش منفی ایرانیان نسبت به آمریکا را ناشی از رویکرد دولت جورج بووش موی   

p.8) . 
، فضوای سیاسوی بوین تهوران و واشونگتن را بورای احیوای        2013حسن روحانی در انت ابوات ژوئون    پیروزی

شوان  روحانی و اوباما تمایل 2013مااکرات مساعد ساخت. سپ  در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 

لین گفتگوی مستقیم برای دیدار دوجانبه را نگان دادند، اما صرفاً به مکالمۀ تلفتی کوتاه اکتفا کردند. این او

بود. روحانی در جریان دیدارش از سازمان ملل بوه   1357بین رؤسای جمهور آمریکا و ایران بعد از انقالب 

ای بوا گوروه   خبرنگاران گفت: دولت جدید از این اختیار برخوردار است تا برای حل و فال مسوئله هسوته  

تووان بوه تووافقی پیگوگامانه دسوت یافوت       موی  مودت مااکره کند و اعتقاد داشت در دورة زمانی کوتاه 1+5

(Baker, 2013).      در نیویوورک   2013مجودداً در سوپتامبر     5+1سرانجام موااکرات متوقوف شوده ایوران و

شروع شد و محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا به مدت نیم ساعت با همدیگر 

توا بیسوت و هفوتم     2013والنی از مااکرات از پانزدهم ژوئن ای طگفتگو کردند. در ادامه این روند، سلسله

برگزار شد تا دو طرا به تواف، و اعالم برجام دسوت یافتنود. در طوول     5+1میان ایران و گروه  2015ژوئن 

 24ماکراتی را صورت دادنود توا اینکوه در     3و  2و  1این مااکرات دو اردوگاه مااکره کننده ابتدا در ژنو 

ه تواف، ژنو یا طر  اقدام مگترک رسیدند. ایون توافو، دسوتاورد بزرگوی بورای هور دو سووی        ب 2013نوامبر 

پو  از ژنوو، ویون     طرفین به توافقی جامع دست یابند.ماجرا بود و مقرر شد در طی ی  فرصت شش ماهه 

بوود کوه آخورین دور     5+1پایت ت اتریش برای شش دورة متوالی میزبان نگست نمایندگان ایوران و گوروه   

تورین زموان   ماهه بود، طوالنی 6که در واقع آخرین نگست در ضرب االجل  بود. این دور 6مااکرات وین 

مانودن  اداموه یافوت. در پایوان، بواقی     29/4/1393روز توا   18گفتگوها را به خود اختاواص داد و بوه مودت    

 (. 1394د هایرنا، سححی از اختالا باعث شد تا گفتگوها به مدت چهار ماه دیگر تمدید شو

با اعالم خبر بعضی اختالفات میان دو طرا، ضرب االجلی چهارماهه برای رسیدن به تووافقی جوامع تعیوین    

شد و نیویورک اولین میزبان نگست بعد از مااکرات شش ماهۀ وین بود. در ادامه گفتگوهایی بوه صوورت   

طرا در ارتباط بوا  ست مسقط دو سه جانبه میان ایران، آمریکا و اروپا در وین و مسقط برگزار شد و در نگ

 د.     کتور اراک و فردو به بحث و گفتگو نگستنآ، رهامیتحرسازی، موارد اختالفی مانند میزان و ظرفیت غنی

آمیوز بورای حول    حلوی مسوالمت  به موازات مااکرات، دولت اوباما نیز از اهمیت دیپلماسی و دستیابی به راه 

آمریکوا پایودار    متحوده ایاالتکنیم و عزم ما رو به جلو حرکت می»گفت: ای ایران س ن میموضوع هسته
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ای ایوران را حول کنود. بوه عنووان      تواند چالش ایجاد شده توسط برنامه هسوته خواهد بود. تنها دیپلماسی می

دهوم، ولوی   ای را انجوام موی  رئی  جمهور، اقدامات الزم برای جلوگیری از دستیابی ایران بوه سوال  هسوته   

برای اوباما، تنها دیپلماسوی و  . (The White House, 2013)کنم آمیز حل میرا به طور مسالمتاختالفات 

گنجیود،  گرایوی آمریکوا محوور کوه در ایول مقولوۀ نهوادگرایی نئوولیبرال موی         استفاده از راهبورد چندجانبوه  

و کار دیپلماسوی و  تواف، ایجاد کند. تأکید رئی  جمهور آمریکا بر ساز  5+1توانست بین ایران و گروه می

 گرفت.  اش بود که از سنتی لیبرالیستی نگأت میآمیز، منبعث از خاستگاه فکری او و کابینهحل مسالمتراه

در وین آغاز شد و تا سوم آار اداموه   1393 /27/8از  ،ای پ  از تواف، ژنودهمین دور از گفتگوهای هسته 

سازی و هنوز مسایلی مانند ظرفیت و میزان غنی و بوداالجل چهار ماهه یافت. این آخرین نگست در ضرب

مانده بود. در نتیجه، گفتگوها بورای  ها به عنوان مهمترین موارد اختالفی باقیهمچنین بازه زمانی لرو تحریم

چهار ماهه اول برای رسویدن بوه توافو،     ةتمدید شد بحوری که قرار شد دور (9/4/1394هفت ماه دیگر هتا 

  .(IRNA, 2016) فنی و حقوقی اختااص یابد مسائلیات، ئه ماهه دوم به حل جزس ةسیاسی و دور

بوا پیوسوتن    6/4/94ای به منظوور دسوتیابی بوه توافو، جوامع،      ترین دور از گفتگوهای هستهآخرین و پیچیده

ول سیاست خوارجی  ئمس ،ظریف و کری به جمع معاونان و کارشناسان کلید خورد. سپ  فدریکا موگرینی

امور خارجه این گروه  رایو نیز دیگر وز  5+1ای ایران و ه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوهای هستهاتحادی

ل اختالفی همچون چگونگی اجورای پروتکول الحواقی، ابعواد نظوامی      ئترین مسابه گفتگوها پیوستند تا مهم

ل نهوم تیرمواه حول و    االجو ها را قبل از ضورب لرو تحریم ةو نحو D).M.(P1 ای ایراناحتمالی موضوع هسته

تیرمواه   23های فوراوان و سوه بوار تمدیود زموان گفتگوهوا، در نهایوت        فال کنند. در این دور پ  از تالش

کمتور   29/4/94دوشنبه در روز  .طرا منتظر آن بودند تحق، یافت دویه( تواف، تاری ی که ئهچهاردهم ژو

ای ، شورای امنیت سازمان ملول قحعناموه  5+1 ای میان ایران و گروهاز ی  هفته پ  از تواف، تاری ی هسته

ی م الف از تاوی  گارانود. بور اسواس    أی مواف، و بدون رأر 15های ایران را با تازه با هدا لرو تحریم

بند اجرایی و ی  سند ضمیمه تگکیل شده اسوت، قورار شود شوورا      30 بند مقدماتی ، 12این قحعنامه که از 

های ضد ایرانوی پیگوین را لروو    در کگورهای مااکره کننده، همه قحعنامه قبل از پیمودن روال قانونی تواف،

خورشیدی بر  1390ا ت 1385ای که از سال قحعنامه 7شورای امنیت،  2231 ۀ، بر اساس قحعنامازاین روکند. 

، (2008ه 1803(، 2007ه 1747 ،(2006ه 1737 (،2006ه 1696هوای  ایران تحمیل شده بوود، شوامل قحعناموه   

________________________________________________________________ 

1 - Possible Military Dimensions 
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که خود دستاورد بزرگی بورای ایوران   ( یکجا لرو شد؛ اقدامی2010ه 1929( و  2009ه1887(، 2008ه 1835

ر از ایول فاول هفوتم    پو رفت چرا که شورای امنیت برای ن ستین بار پایرفت کگوری با دست به شمار می

 .(IRNA, 2016) منگور ملل متحد خارج شود

شود که آمریکا بیش از هر کگور دیگری م الف  ص میای، مگبا بررسی رویکرد اوباما در موضوع هسته

سازی اورانیوم توسط ایران بود و فگارهای زیادی را به صورت تهدید، تحوریم  غنی ویژهبهای و برنامه هسته

هوایی از سووی شوورای امنیوت و     المللوی و صودور قحعناموه   بوین  هایسازمانو تگوی، و با توسل به نهادها و 

یرات و تحری  افکار عمومی جهانی و نیز از طری، متحودان خوود اعموال کورد توا بوه       همچنین از طری، تبل

المللی و از جملوه سوازمان ملول نگوان     های نهادهای بینگیری اوباما از ظرفیتاهداا خود نائل گردد.  بهره

هوای  های بزر  آن است که با ظواهر کوامالً قوانونی و بوا اسوتفاده از رژیوم      دهد که اصوالً روش قدرتمی

اوباموا   .(Karimi, 2015, pp.49-51) ب گوند المللی به اهداا سیاسی خود جنبۀ حقووقی و مگوروع موی   بین

هوای قورن بیسوت و یکوم عوزمش را جوزم کورد  و در چوارچوب         تورین مناقگوه  برای حول یکوی از طووالنی   

المللی انرژی آژان  بینگیری از گرایی آمریکا محور و نهادگرایی نئولیبرال و دیپلماسی و با بهرهچندجانبه

و تهوران را   5+1اتمی و شورای امنیت سازمان ملل، فگارها بر ایران را افزایش داد تا بتواند مااکرات گروه 

ای ایران گرایی و تهدید به حمله نظامی علیه برنامۀ هستهدانستند که یکجانبهاحیا  کند. اوباما و دولت او می

بوش را در این ماجرا مگاهده کرده بودند. بر مبنای رهیافت نهوادگرایی  کارساز نیست، زیرا عملکرد دولت 

المللی بویژه شورای امنیت سازمان ملل و بین هایسازمانتوان گفت اوباما با استفاده از ظرفیت نئولیبرال می

بوه حرکوت در    هوا آنهای جهانی برای ترغیو   همچنین کاربست دیپلماسی، توانست همکاری سایر قدرت

هوای  ر فگار و تعامل با ایران را براساس منافع متقابل ناشی از همکاری جلو  نمایود و بوا اعموال تحوریم     مسی

هوای بوزر  و کگوورهای    المللی علیه ایران تگکیل داد به نحووی کوه قودرت   شدید اقتاادی، اجماعی بین

بوه   -دهود تگوکیل موی  که شریان حیاتی اقتااد ایون کگوور را   –وارد کنندگان نفت از ایران  ویژهبهصنعتی 

 پیوستند. متحدهایاالتاردوگاه 

 ای ایرانهای هستههای صادرشده شورای امنیت سازمان ملل در قبال فعالیتقطعنامه

قحعنامه 

1969 

سوازی و  هوای غنوی  ای را تاوی  و ایران را ملزم کرد که فعالیتقحعنامه 2006جوالی  31شورای امنیت در 

 کند.  فناوری اورانیوم را متوقف 

قحعنامه 

1737 

 اورانیوم، سازیغنی پایان به ایران اسالمی جمهوری کردن وادار برای 2006 دسامبر 23 در امنیت شورای

 در و شود  تعودیل  چوین  و روسیه فگار اثر بر آن بندهای از برخی البته که گااشت رأی به را قحعنامه این

 دادند. مثبت رأی آن به شورا عضو کگور 15 نهایت
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نامه قعح

تحریمی 

1747 

 از کوه  رسواند  تاووی   بوه  ایوران  علیوه  را قحعناموه  ایون  آرا اتفواق  بوه  2007 موارس  24 در امنیت شورای

 ایهسوته  انورژی  زمینوۀ  در کوه  را ایرانی هایشرکت با خود فعالیت تا شد خواسته جهان کگورهایتمامی

 مووارد  دیگور  از نیز ایران به نگینس هایسال  واردات و صادرات ممنوعیت کنند. محدود دارند، فعالیت

 بوه  داد مهلوت  روز  60 ایوران  اسوالمی  جمهووری  بوه  امنیوت  شوورای  همچنوین . بود قحعنامه این در صادره

 .دهد پایان اورانیوم سازیغنی جمله از خود، اتمی حساس هایفعالیت

قحعنامه 

تحریمی 

1803 

 و مثبوت  رأی 14 بوا  را قحعناموه  ایون  2008 سمار 3 در ،1747 قحعنامه صدور از بعد ماه 9 امنیت شورای

 و پیگونهاد  انگلستان و فرانسه توسطرسمی شکل به قحعنامه مفاد. کرد صادر ایران علیه ونزوئال ممتنع رأی

 بوا  ارتبواط  در الزم هوای اقودام  بوه  نواظر  متحود،  ملل منگور هفتم فال اساس بر قبلی هایقحعنامه همچون

 .شد  تاوی جهانی امنیت و صلح تهدید

قحعنامه 

تحریمی 

1835 

 مودیرکل  البرادعوی،  محمود  جدیود  گزارش به اشاره ضمن تاوی  شد و 2008سپتامبر  27قحعنامه در این

 خواست ایران از بود، گفته س ن ایران اورانیوم سازیغنی تعلی، عدم از کهاتمی انرژی المللیبین آژان 

 حکام شورای هایدرخواست شورا و نیز پیگین این هایتاخیری به قحعنامه هیچ و بدون کامل صورت به تا

 .  کند عمل ای خودهسته برنامۀ تعلی، در آژان 

قحعنامه 

تحریمی 

1887 

 بوه  بود شده خواسته ایران از که شد تاوی  2009 سپتامبر 24 تاریخ در مواف، رأی 15 با نیز قحعنامه این

 .کند عمل قبلی هایقحعنامه

قحعنامه 

تحریمی 

1929 

 هاتحریم آن، براساس که کرد صادر ایرانای را علیه قحعنامه 2010 ژوئن 9 در ملل سازمان امنیت شورای

 جمهووری  علیوه  پیگوین  شودة  صوادر  قحعنامۀ سه قحعنامه، این اساس شد. بر شدیدتر و فراگیرتر ایران علیه

 اعضوای  که شد گفته حال عین در. شد منظور ایران تحریم برای دیگری اقدامات آن، در و تنظیماسالمی

 ایهسته برنامۀ برابر در آمیزمسالمت حلراه ی  به رسیدن گفتگو برای به ملل سازمان امنیت شورای دائم

 . دهندمی ادامه ایران

(Bordbar &  Khajeh Sarvi, 2015, p.109) 
 

 گیرینتیجه

ای ایران ایون پرسوش بوه اهون متبوادر      ربارة نحوه مواجهه جرج بوش و باراک اوباما در قبال پرونده هستهد

شود که چرا موضوعی با ابعاد جهانی در دولت جمهوری واه بوش الینحل باقی ماند و کابینۀ دموکرات می

اجرا هور دو از موفقیوت و   به نحووی کوه طورفین درگیور در ایون مو       توانست آن را به سرانجام برساند؛ اوباما

ی  جمهوور از ایوران و   کوه دو رئو  هوا و فهموی  باید بوه کلیگوه  برای پاسخ به این پرسش  پیروزی یاد کردند.

ای داشتند رجوع کرد. در این چارچوب، جرج بوش و تیم او کوه در جنوگ علیوه طالبوان از     موضوع هسته

ننده ایران را دوشادوش کوره شومالی و عوراق از    کمند شده بودند، در اقدامی غافلگیرهای ایران بهرهکم 

های تهاجمی بوش صرفاً به این اقدام محدود نگد و او گیریهای محور شرارت معرفی کردند. موضعگزینه

http://simap.atu.ac.ir/cv/9692048/?lang=en-gb
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کردند دو گزینۀ حمله نظامی و ترییر رژیوم را  کارش ارائه میهایی که مگاوران نومحافظهدر چارچوب ایده

، جان بولتون حامی سرس ت تهاجم به ایران بود و بسیاری از کارشناسوان انتظوار   کرد. در این میاندنبال می

گرایانوۀ بازهوای کواد سوفید     داشتند که بعد از افرانستان و عراق، ایران گزینۀ بعدی سیاست خگن و نظوامی 

ناشوی از  هوای  های فراوان به عالوه خسوارت در باتالق عراق و هزینه متحدهایاالترفتن ارتش باشد. اما فرو

هوای نبورد دیگور در خاورمیانوه، مقاموات آمریکوا را از اقودام نظوامی علیوه ایوران           طوفان کاترینا و دشواری

سوازی از سووی تهوران، آمریکوا     بور ایوران و تعلیو، غنوی     متحوده ایواالت بازداشت. بعد از افزایش فگارهای 

ی بوا ایوران انجوام داد و بوا خلوف      های متعددی برای به نتیجه نرسیدن مااکرات تروئیکای اروپوای کارشکنی

سازی اورانیوم وعده، موج  بن بست گفتگوها و تگدید بحران شد. به دنبال این رویداد، ایران مجدداً غنی

را از سر گرفت، شورای امنیت پنج قحعنامه علیه ایران صادر کرد و طرفین ماجرا بیش از پیش از هم فاصوله  

 فی سردرگم ماند.ای نیز چون کالگرفتند و موضوع هسته

ای عمدتاً بر مبانی رئالیسم تهاجمی متکی بود و نفوا این رهیافت در سیاست خارجی بوش در پروندة هسته

پنداشوتند  برخی از مواضع بوش و کابینه او مگهود بود. آنان ایران را تهدیدی جدی علیه امنیت جهوانی موی  

ی، قدرت آمریکا و بقوای متحودانش را بوه چوالش     اهای ویرانگر هستهکه درصدد است با دستیابی به سال 

رسید، طور مکرر در بیانات مقامات کاد سفید و پنتاگون به گوش میبکگد. واژة ترییر رژیم یا تهاجم نیز به

رویکردهایی که در چارچوب نظریۀ رئالیسم تهواجمی قابول تفسویر اسوت. زیورا آمریکوای بووش، ایوران را         

و قدرت این کگور، منحقۀ خاورمیانه را تضعیف کرده و باید این مانع از کرد که اهداا خحری قلمداد می

های دولت بووش نسوبت بوه ایوران تجدیودنظری      کاران در سیاست، نومحافظهازاین روسر راه برداشته شود. 

اساسی کردند، زیرا با افزایش نفوا ایران، نظام توزیوع قودرت در خاورمیانوه بوه نفوع هژموون جهوانی پویش         

یکی از این ابزارها  و آمریکا از هر موضوع یا ابزار ممکن مدد گرفت تا به تضعیف ایران بپردازد. رفتنمی

تووان  المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل بود و موی تحریم و فگار بر نهادهایی مانند آژان  بین

عنا که رفتارهوای آمریکوا نسوبت بوه     تحلیل کرد. به این مچنین سیاستی را نیز برمبنای نظریۀ رئالیسم تهاجمی

المللوی انورژی   ی  پیگین آژان  بینبه عنوان مثال، محمد البرادعی رئ این نهادها، قلدرمآبانه و تحمیلی بود.

ای ایوران  اتمی ادعا کرد مقامات دولت بوش بارها وی را مورد اتهام قورار دادنود کوه در قبوال برناموۀ هسوته      

کند. چنین سو نانی بیوانگر تحوت فگوار گااشوتن آژانو  از       مماشات می مواضعی شکننده دارد و با تهران

ای برای افزایش قدرت خویش سوی آمریکا بوده و این بازیگر تعیین کننده در معادالت جهانی از هر حربه

های رئالیسم تهاجمی هم وانی دارد و دولوت  ای که با آموزه. فرضیهبردیمو تضعیف قدرت دیگران بهره 

 گرا داشت.المللی نیز رویکردی تهاجمی و ارادهر استفاده از نهادهای بینبوش حتی د



     109                            رانیا یابوش و اوباما در قبال پرونده هسته یخارج استیس سهیمقا

ای ایران گفت. اما با شروع زمامداری اوباما در کاد سفید، او از عزم راسخ برای پایان دادن به موضوع هسته

مل صادقانه های تهاجمی و زورمدارانه نبود، بلکه او بر تعاگفتمان اوباما برخالا جرج بوش، متکی بر واژه

کرد. واژگانی کوه بوا نظوام معوانی جورج بووش و       ای تأکید میو پایدار و ح، دسترسی ایران به انرژی هسته

هوای  کابینۀ او تفاوت زیادی داشت. اوباما در عمل نیوز بورخالا بووش گوام برداشوت و بوا ات واا سیاسوت        

گاه اقتاوادی ایوران یعنوی صونعت     المللی، گلوهای بینهای جهانی و اعمال تحریمهماهنگ با دیگر قدرت

گرایی، دیپلماسی و نهادگرایی به هدفش که همانوا  های چندجانبهنفت را هدا قرار داد تا براساس سیاست

ای مسویری را برگزیود کوه  منجور بوه      ای بود، دست یافوت. اوباموا در پرونوده هسوته    دستیابی به تواف،  هسته

در این المللی نیز نقش مهمییه ایران شد و نهادهای بینهای بزر  و شرکایش علهمکاری و اجماع قدرت

ی  جمهور دموکرات کوه از سونت لیبرالبسوم و نهوادگرایی نئوولیبرال برخاسوته بوود،        رئفرآیند ایفا کردند. 

هووای هووای  ای را نووه در رفتارهووای قلدرمآبانووه و خگوون، بلکووه در ات وواا سیاسووت    حوول مسووئله هسووته راه

کورد. بورای او دیپلماسوی بهتورین و     ز بازیگران دولتوی و فرادولتوی جسوتجو موی    جویانه و ائتالفی اهمکاری

المللی بوود. بوه هموین علوت در چوارچوبی دیپلماتیو ،       ترین راهبرد ممکن در حل این بحران بینهزینهکم

الملل رویکردی دو بعدی از تعامل و فگار را انت اب کرد و توانست اغل  کنگگران قابل توجه در نظام بین

دانسوت کوه همکواری و    های نهادگرایی نئو لیبورال موی  همراه کند. اوباما، برمبنای آموزه متحدهایاالترا با 

حلی قابل قبول کم  کند و در این مسویر  تواند به پیگرفت مااکرات و دستیابی به راهاجماع علیه ایران می

رسود   ن به میان آورد. اما به نظور موی  های روی میز از جمله گزینۀه نظامی نیز سگاهی از وجود همۀ گزینه

چنین مواضعی در مقایسه با سلف جمهوری واهش بسیار محدود و بورای اجبوار ایوران بوه اداموه موااکرات       

در عوراق و افرانسوتان کوه آن را ناشوی از      متحوده ایواالت استفاده شد. اوباما با درکوی صوحیح از معضوالت    

ای ایوران را از طریقوی   دانست، درصدد بود تا مسوئله هسوته  های تهاجمی و ناب ردانه جرج بوش میسیاست

گیری از نهادهایی مانند اتحادیه اروپا آمیز و با شیوة گفتگو حل کند و به هدفش نیز نائل شد. بهرهمسالمت

المللوی انورژی اتموی و شوورای امنیوت سوازمان ملول، جامعوه جهوانی،          برای تحریم نفت ایران، آژان  بوین 

هوای نهوادگرایی نئوولیبرال    مؤلفوه  ریتأثین بانکی هسوئیفت( و بان  جهانی، نگانه بارزی از ارتباطات مالی ب

الملل در سیاست خارجی اوباموا در مواجهوه بوا پرونوده     برای جل  همکاری دیگر بازیگران محر  نظام بین

ان را برعهده گرفتند و های فگار و تحریم  علیه ایرای از هزینهای ایران بود. این نهادها هر کدام گوشههسته

ای از نو ولی در فضوایی  های هستهکم  کردند تا ایران به پای میز مااکره برگردد و گفتگو 5+1به گروه 

ای متفاوت با دولت بوش شروع شود. وانگهی، در دوران اوباما، آمریکا نقگی محوری در موااکرات هسوته  

ی این شحرنج پیچیده بودنود بوه نحووی کوه قودم      ایفا کرد و محمد جواد ظریف و جان کری بازیگران اصل
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هووای دیپلماتیوو  ایووران و آمریکووا ب ووش حسوواس، هووای دو نفووره آنووان و مووااکرات دو جانبووه هیووأتزدن

ناپووایر و تاثیرگوواار در بووه نتیجووه رسوویدن مووااکرات داشووت. امووری کووه آمریکووا محووور بووودن      جوودایی

 ازد. سگرایی منتج به برجام را به اهن متبادر میچندجانبه

تووان گفوت   ای ایران میکلی در مقایسه عملکرد سیاست خارجی بوش و اوباما در قبال پرونده هسته طوربه

ها نیز در پیگبرد سیاسوت خوارجی آن دو در   فکری سیاست خارجی جمهوری واهان و دموکرات یهاگهیر

هوای منبعوث از   مؤلفوه مواجهه با پرونده مواکور تاثیرگواار بووده اسوت. جایگواه قودرت نورم، همکواری و         

قودرت محوور، قلدرمآبانوه و متوأثر از      یهوا دگاهیو دحال آنکوه   ؛نهادگرایی نئولیبرال منجر به برجام گردید

ای ایران را در زمان بوش به نتیجه نرساند بلکوه بوا موضووع    مفروضات رئالیسم تهاجمی نه تنها پروندة هسته

 ری واه نیز مواجه گگته است. خروج آمریکا از برجام در زمان دونالد ترامپ جمهو
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