
 

 

 یامربوط به برنامه هسته هاییمتحر ینظر یمبنا

 ترامپ و اوباما یهادولت یپلماسید یسه: مقایرانا
 ۹1/05/۹3۱7 تاریخ پذیرش: 42/03/۹3۱7 تاریخ دریافت:

 عبداله قنبرلو

  چکیده
 یبدرا  یمتفداوت  هدای یده  انگ یمکنندگاا  تردر  وضع ،المللینروابط ب یعمل یدر فضا

از موارد جالب  یکی یکادولت آمر یبرجام یاستدر س ییرابهار دارنگ. تغ یناستفاد  از ا

تفداو    رینظ یمتاست که نقطه عه یناست. سؤال مقاله حاضر ا ینهزم ینتوجه در ا

کشور  ینبا وجود تعهگ ا یرا دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ا یمیترر یپلماسیدر د

 یاسدت س کده  یحدال  اسدت کده در   ینمقاله ا یهبه تعهگا  برجام چه بود  است؟ فرض

 المللدی ینب یبه هنجارها یرا ا یمتعهگساز یه بر انگ بیشتر مبتنیدولت اوباما  یمیترر

 هدای یتفارغ از مرگود یکامنافع آمر یحگاکثر یشبرددولت ترامپ پ یاصل یه بود، انگ

 یمگ و بدرا آکار یتوافق ،دولت اوباما یمنظر، برجام برا یناست. از ا المللیینب یحقوق

 اراییواقع نظریهبر دو  یبه لراظ نظر یهشگ  است. فرض یمگ تلقآناکار ،دولت ترامپ

بده نردو    یهفرض یناست. ا یملل متکالیندر روابط ب یمدربار  کارکرد ترر یبرالیسمو ل

 خواهگ شگ. یمعتبر بررس یهابر داد  یهو با تک یینیتب -یلیترل

 المللدی، ینبد  یقواعگ و هنجارها ،اراییواقع یبرالیسم،ل یم،منطق ترر: واژگان کلیدی

 .یرا در قبال ا یکاآمر یاستبرجام، س ی،منافع مل

                                                                                                   
 یو مطالعا  فرهنگ یدر پژوهشگا  علوم انسان المللینارو  روابط ب یاردانش ghanbarloo1979@gmail.com 
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 مقدمه
ای بدا مشدکیتی مواجده شدگ کده از      ها پس از توافق هسدته ایرا  در موضوع رفع ترریمدولت 

ای و همچندین عطدش شدگیگ بده     هدای ییرهسدته  به استفاد  حدگاکثری از تردریم  وجود تمایل 

بازاردانگ  یا منع انتفاع ایرا  از مهایای برجام توسط دولدت آمریکدا حکایدت داشدت. بدارا       

منتقدگانش خصوصداد در حده     دست به توافقی زد که از نگا   های پایانی دولتشدر سال اوباما

از  یشدگ  برجدام، اروهد   یینهدا  هدای نهدیدب بده   مدا  . در به چالش کشیگ  شگ خوا جمهوری

اعیم کردنگ که  یرا خطا  به مسئوال  دولت ا یامیکشور در پ ینا خوا یاذارا  جمهورقانو 

 أییدگ اوباما مستلهم ت یت جمهوریاستگاوم پس از دورا  ر یبرا یرا با ا یاهراونه توافق هسته

هدای ایدرا  را در   کاخ سفیگ را ملهم کرد تعلیدق تردریم   ،در عمل نیه کنگر  کنگر  خواهگ بود.

 های زمانی مرگود و پس از احراز دقیق التهام ایرا  به برجام مورد تمگیگ قرار دهگ.دور 

ای المللدی اسدترد   این موارد، دولت آمریکا تن به تعهگاتی داد که از پشتیبانی بین با وجود

ریهی لت بعگی با جگیت برای خروج از آ  برنامهکرد دوبرخوردار بود و کمتر کسی تصور می

مدورد  المللی انرژی اتمی مکرراد پایبندگی ایدرا  بده برجدام را     با اینکه آژانس بینکنگ. در عمل، 

های مختلف ایرا  را در معرض تردریم  به بهانه بود ، دولت ترامپ شگیگاد مایل قرار داد تأییگ 

نهایتداد، ریدیس    ای ایدرا  را بازارداندگ.  های هسدته عالیتهای مرتبط با فترریم قرار داد  و حتی

هدای  مشدکل داشدته و خواسدته   از اسدا    یاتوافدق هسدته  جمهور آمریکا با این استگالل کده  

افدهود کده    و از برجام را اعدیم کدرد   یکاخروج آمر کشورش در مورد ایرا  را برآورد  نکرد ،

 .کرد گرا امضا خواه یرا ا یهعل هایمترر یگتریناعمال شگ یبرا یی الزمفرما  اجرا

. بدر ایدن مبندا،    اصلی این مقاله است مسئلهاینکه چرا برجام با چنین سرنوشتی مواجه شگ، 

یمدی دو دولدت   ترر یپلماسدی دنقطه عهیمت نظری تفاو  در سؤال مقاله حاضر این است که 

؟ در ه بدود  اسدت  چد  برجدام تعهگا  کشور به  ینتعهگ ا با وجود ترامپ و اوباما در قبال ایرا 

بدر انگیده     بیشدتر دولت اوبامدا  ترریمی  که سیاست حالی درپاسخ، فرضیه مقاله این است که 

 دولدت ترامدپ   انگیده  اصدلی  ، المللی مبتندی بدود  متعهگسازی ایرا  به قواعگ و هنجارهای بین

 للدی المینبد  های حقدوقی ها و مرگودیتچارچو فارغ از  یکاآمرملی منافع حگاکثری  پیشبرد

سیاسدت   چدو   آمدگ بدود   کار یبدرای دولدت اوبامدا سیاسدت     برجامپذیرش  است. از این منظر،



 66  ...  یامربوط به برنامه هسته هاییمتحر ینظر یمبنا

کدرد، امدا بدرای دولدت ترامدپ بدا ایدن        المللی هماهنگ مدی ای ایرا  را با هنجارهای بینهسته

به لرداظ   یه مقالهفرض مگ تلقی شگ.آاستگالل که فاقگ منفعت قابل توجه برای آمریکاست، ناکار

الملل متکدی  روابط بیندر  یمتررابهار کارکرد  دربار  و لیبرالیسم اراییواقع نظریهو دبر  ینظر

و بدا تکیده بدر معتبرتدرین     تبییندی   -بده نردو ترلیلدی    مذکور مسئلههای شود ریشهتیش میاست. 

   های موجود بررسی شود.داد 

 

 المللیهای بینتحریمو منطق  کارکردالف. 
 بدود   ها معمدول ییرنظامی است که استفاد  از آ  در روابط میا  دولت فشارترریم نوعی ابهار 

الزم اسدت، بده سدلیقه و     هدا و علیه کگام دولت هایی، در چه سطریاینکه چه ترریماما  است.

ترجیرا  خاص سیاستمگارا  بستگی داشته است. شدناخت چیسدتی و مبندای نظدری تردریم      

 جاد کنگ.تری در این زمینه ایتوانگ فهم روشنمی

 

 هاماهیت تحریم. 1
بگو  توسل بده جندگ کده توسدط یدب یدا        ولیهستنگ، تنبیهی المللی اقگاماتی های بینترریم

شدونگ. هدگ  از ایدن    های هدگ  اتخدام مدی   ها علیه یب یا اروهی از دولتاروهی از دولت

شود. ترریم اقدگامی  های هگ  اعیم میاقگاما  معموالد ایجاد تغییر در برخی رفتارهای دولت

گ، بگو  اینکه به برخورد توانگ نشانه ایجاد یا تشگیگ تخاصم باشقهرآمیه است که اعمال آ  می

در زما  ترریم هنوز دیپلماسی پایا  نیافته، امدا وارد فضدایی    هرچنگ. شودنظامی حتمی منجر 

از  .ها اشکال مختلفدی دارندگ  . ترریمشودییردوستانه شگ  و ممکن است نهایتاد به جنگ منتهی 

ری کده حتدی در صدور     طو بهتر است، تسلیراتی آ  بیش از بقیه رایج -میا  آنها نوع نظامی

هدا  ها معموالد از اعطای برخی سدی  ها نیه جریا  دارد. دولتوجود فضای دوستانه میا  دولت

کننگ. ترریم تسدلیراتی  های تسلیراتی ممتاز حتی به دوستا  خویش نیه امتناع مییا تکنولوژی

یدت تولیدگ   تی مشاهگ  شگ ، ممکدن اسدت بده صدور  ممنوع    پیهایی مثل ا چنانکه در پیما 

اینکده   بود  تکنولدوژی آنهدا باشدگ. تردریم تسدلیراتی بدا      ها با وجود در دستر بعضی سی 
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ها آثار ملموسی در نتیجه جنگ ایجاد کندگ، امدا در شدرایط عدادی اثدر      توانگ در زما  جنگمی

 کنگ.  مخربی ایجاد نمی

نا  خدویش از  هدا معمدوالد بده منظدور تغییدر رفتدار رقبدا یدا دشدم         در شرایط عادی، دولت

کننگ. بر این اسا ، تمرکده بردپ پدژوهش حاضدر نیده روی      های اقتصادی استفاد  میترریم

هدای اقتصدادی در رفدا  ملدی، تردریم      ترریم اقتصادی است. با توجه به نقش اساسی شاخص

ی را توانگ آثار مخر  ملموسی در اقتصاد ملی به بدار آورد  و حتدی ثبدا  سیاسد    اقتصادی می

توانگ انگیه  دولدت هدگ  را بدرای تدأمین     رو، ترریم اقتصادی میقرار دهگ. از اینترت تأثیر 

شدود  ف ترریم اقتصادی رایج است که افته مییار ترریب کنگ. در تعرخواسته دولت ترریم

کنندگ   تردریم  یهااین چیهی است که دولت«. به منظور تغییر رفتار دولت هگ »اقگامی است 

یدگ از ایدن نکتده یافدل شدگ کده       کنندگ. امدا نبا  های اعینی خویش بر آ  تأکیگ مدی در سیاست

کننگ  باشگ. ایدن احتمدال وجدود دارد کده     کرد  ترریم به این هگ  ممکن است امرا مرگود

یدر  چیندی بدرای تغی  کننگ  از تغییر رفتار فراتر رفته و عمید به ندوعی مقگمده  انگیه  واقعی ترریم

 رژیم تبگیل شود.

بین ترریم اقتصادی و جنگ اقتصادی همسانی مفهومی زیادی وجود دارد. جنگ اقتصادی 

ای از مجموعده  از چنانکه در فرهنگ انگلیسی آکسفورد آمگ ، نوعی استراتژی اقتصادی متشکل

بی بده  معموالد به نیت دستیا ، امااش تضعیف اقتصاد دولت دیگر استاقگاما  است که اثر اولیه

ایرد. در دور  جنگ نظامی بدین  تری که جنبه سیاسی و امنیتی دارنگ، صور  میاهگا  بنیادی

های جنگ اقتصدادی مثدل مراصدر  اقتصدادی یدا      دو یا چنگ کشور، ممکن است آنها از تکنیب

کنندگ   های اقتصادی طر  مقابل بده مثابده مکمدل جندگ نظدامی و تسدهیل      تخریب زیرساخت

اما هر جنگ اقتصادی ضرورتاد توأم با جنگ نظامی نیست و ممکن اسدت   ،ننگپیروزی استفاد  ک

به عنوا  جایگهین آ  مورد استفاد  قرار ایرد. زمانی کده دو دولدت از نظدر توانمندگی نظدامی      

آمیه اطمینا  خاطر های خشونتسطح نسبتاد برابری دارنگ یا اینکه به دالیلی در مورد کارایی را 

آمیده  استفاد  از ابهارهدای ییرخشدونت   انگیه که اقتصاد قگرتمنگتری دارد، وجود نگارد، طرفی 

. در جهدا  امدروز، ضدمن اینکده     کندگ را پیگا میتر ههینهجنگ اقتصادی به عنوا  جایگهین کم
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تمایل به استفاد  از جنگ اقتصادی آرام به عنوا  جایگهین جنگ نظامی بیشتر شدگ ، ابهارهدای   

 (. Rosenberg et al, April 2016ت )تر شگ  اسآ  نیه متنوع

رسگ تردریم اقتصدادی ندوعی ندهاع بدا اسدتفاد  از ابهارهدای        با چنین توضیری، به نظر می

تخریدب مسدتقیم امکاندا  اقتصدادی      ماننگآمیه های خشونتاقتصادی است که در آ  از روش

زد  به با ضربهشود. منتقگا  جنگ اقتصادی برآننگ که این نوع جنگ دولت هگ  خودداری می

 کنگ.  آثار ضگاخیقی و ضگانسانی ایجاد می ،زنگای جمعیت ییرنظامی

هدای  های اقتصادی نیه همدوار  مطدر  بدود  اسدت. تردریم     چنین انتقادی در مورد ترریم

که مسدتقیماد بده آ  وارد    اذارنگ: خساراتیاقتصادی از دو وجه بر تصمیم کشور هگ  تأثیر می

کنندگ.  یح یا ضمنی که به موازا  آ  خسارا  متوجه کشور هدگ  مدی  و تهگیگا  صر کننگمی

ضمنی در به تمکین واداشتن کشور مخاطب بسیار مهدم اسدت. بندابراین،     حتینقش تهگیگا  

شدونگ، شدانس موفقیدت    هایی که در اعمال ترریم از نقش تهگیگکنندگای آ  یافدل مدی   دولت

سبت به تهگیگ صوری با آسدیب ترریمدی   با آسیب ترریمی کمتر ن کمتری دارنگ. تهگیگ جگی

کننگ  برای بیشتر کارایی بهتری دارد. مهم است این پیام با دقت و ظرافت منتقل شود که ترریم

شونگ  مصمم است و در این را  بدرای اسدتفاد  از فشدارهای    ایجاد تغییر در رفتار کشور ترریم

المللی قگرتمنگتری کننگ  بتوانگ بسیج بینبیشتر و مؤثرتر آمادای دارد. در این راستا، اار ترریم

 (. Lacy and Niou, 2004: 26-27) ایجاد کنگ، شانس باالتری برای موفقیت دارد

 هدا رفتار دولدت  مرر  اصلیانگ که های اقتصادی به لراظ نظری بر این اصل متکیترریم

هدای اوندااو  بده    میا  اهینهانگ. آنها از منافع ملی آنهاست و این منافع قابل مراسبهاهگا  و 

در عدین   آورنگ که بیشترین منفعت را برایشا  به دنبال داشدته باشدگ.  ای روی میانتخا  اهینه

هدا را  تنیگ  شگ  و دولدت ها درهممتکی است که منافع ملی دولت حال، ترریم بر این مفروض

پدذیرتر  ر برابر تردریم آسدیب  تر باشگ، طبیعتاد د. دولتی که وابستهوابسته کرد  است به همگیگر

هدای دیگدر از رفتدار یدا     هایی در پی بازداشتن دولت یا برخی دولدت است. اار دولت یا دولت

آ  رفتدار یدا سیاسدت را     ،کنندگ بدا اسدتفاد  از ابدهار تردریم     سیاست خاصی باشنگ، تیش مدی 

ریم اثدر  هدای تردت ترد   های طدر  ترریم بر اهینه ،ییرعقینی جلو  دهنگ. در چنین شرایطی

هدا  دارد. تردریم کننگاا  وامیهای ترریماذارد و آنها را به هماهنگی و همکاری با خواستهمی



 69تابستان  08 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   08

شدونگ. بدا   تشگیگ مدی  ،به این معنی که در صور  عگم تأثیراذاری  معموالد شکل پلکانی دارنگ

ای نقطده رود بداالخر  در  یابدگ و انتظدار مدی   شگ  افهایش میهای رفتار منعتشگیگ ترریم، زیا 

  اثراذار باشگ. 

ادذاری  شدود کده ارزش  البته در عمل، قضیه به این سادای نیست. مشکل از آنجا ناشی می

شا  تابع منطق ثابت و جهانشمولی نیست. مراسبه اینکه یب دولت ترت چه ها بر منافعدولت

خدود  نیست. ممکن اسدت نفدس   آسانی ها به تمکین واداشته خواهگ شگ، امر از ترریم یسطر

شود، دولت هگ  تردریم را  ترریم با توجه به اینکه اقگامی ییردوستانه و ترقیرکننگ  تلقی می

 بار قلمدگاد ارا  را اقگامی ملتتمکین در برابر ترریم   چو بر ادامه رویه خویش مصرتر نمایگ

تدر از  ممکن است خسارا  معنوی ناشدی از تمکدین در برابدر تردریم بسدیار سدنگین       کنگ.می

خسارا  مادی ترریم برآورد شود. به ایدن خداطر اسدت کده تشدگیگ تردریم تدا مدرز ایجداد          

 شود.پذیر میورشکستگی و فروپاشی سیاسی توجیه

داد  بده  سدو  ترریم به مثابه اقگامی ییرنظامی برای بازداشتن از رفتار خاصدی یدا    هرچنگ

الملل دارد، اما از سگ  بیستم و خصوصداد دور   انجام رفتاری خاص قگمت زیادی در روابط بین

پس از جنگ سرد اهمیت بیشتری یافته است. استفاد  استرد  از ابهار ترریم اقتصادی یکدی از  

هدی از  یندگ ارو آالملل در دور  پس از جنگ سرد بود  که در این فرهای مهم روابط بینویژای

اندگ. دولدت آمریکدا تردت عنداوین      در رأ  آنها ایاال  مترگ  نقش پیشرو داشدته و ها دولت

ای و اسدترش هسدته     بشدر، قاچدا  مدواد مخدگر، تروریسدم     مختلفی از جملده نقدح حقدو   

های اقتصادی قرار داد  است. در صورتی کده امکدا  تفداهم    کشورهای خاصی را هگ  ترریم

بدا  اسدت.   ها به صور  یکجانبه کدرد  واشنگتن اقگام به وضع ترریمالمللی وجود نگاشته، بین

منطق اقتصادی شایگ به این نتیجه رسیگ که چو  ترریم در عصر وابستگی متقابل اقتصادی بده  

کنگ، پس ییرعقینی است. اما ترریم یب منطق سیاسی دارد که صور  شمشیر دولبه عمل می

بیدا    ۹«مرنت اقتصادی در ازای منفعت سیاسدی »فاد  از توا  آ  را استترین عبار  میدر ساد 

 (.Elliott, 2005: 3-4کرد )

                                                                                                   
1. Economic pain into political gain 
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 گراییواقعرهیافت لیبرالیسم و دو تحریم در مبنای . 2
هدای  برای در  مفهوم منفعت سیاسی، بایگ فراتر از مراسبا  اقتصادی مردح رفدت. ترلیدل   

الملدل  های مختلف در روابط بدین نظریه.   استمختلفی دربار  مبنای سیاسی ترریم عرضه شگ

الملدل دارندگ، در مدورد تردریم ترلیدل ارایده       بسته به فهمی که از چیستی و منطق روابط بدین 

الملل یعنی لیبرالیسدم  های روابط بیننظریهکلیگی جریا  اصلی  نظریهدهنگ. در اینجا، به دو می

م ابدهاری ضدروری در روابدط    پذیرندگ کده تردری   . هر دوی آنها میشوداشار  می اراییواقعو 

ها نگاهی تجویهی به موضوع تردریم داشدته و آ  را بده    الملل است. اما در حالی که لیبرالبین

هدا تردریم را   داننگ، ریالیستالمللی میمثابه ابهاری بازدارنگ  و قانونی علیه ناقضا  مقررا  بین

هدا از آ  در چدارچو  سیاسدت    داننگ که دولدت الملل میهای عادی روابط بینیکی از واقعیت

الملدل  پردازا  لیبرال روابدط بدین  نظریهکننگ. قگر  برای پیگیری منافع ملی خویش استفاد  می

جمعدی و بدا هدگ  مندع تخطدی از      داننگ که به صدور  دسدته  ترریم را ابهاری اریهناپذیر می

 رود.  کار میالمللی بههنجارها و قوانین بین

های و هنجارهای مشتر  به توافدق رسدیگ  و بده    ها بر سر ارزشدر جها  کنونی که دولت

انگ، طبیعتداد الزم اسدت سدازوکارهایی بدرای تنبیده      المللی حرکت کرد سمت تشکیل جامعه بین

که در درو  کشدورها ابهارهدا و اسدتانگاردهایی بدرای      طور. هما شودخاطیا  احتمالی تعریف 

المللدی نیده وجدود چندین ابهارهدا و      رد، در عرصه بینتنبیه ناقضا  هنجارها و قوانین وجود دا

الزم است موانع بازدارنگ  مرکمی در برابر ناقضا  صلح  به ویژ   استانگاردهایی ضروری است

المللی وجدود داشدته باشدگ. تشدکیل جامعده ملدل و سدپس سدازما  ملدل متردگ           و امنیت بین

هایی تشکیل شدگنگ  از پایا  جنگ هایی در این مسیر بودنگ. این دو سازما ، درست پسحرکت

المللدی  کده ایدتی  بدین    -هدای پیدروز  که آیازکننگاا  جنگ در آنها شکست خورد  و طدر  

نظدر داشدتنگ.   برای جلوایری از تکرار جنگ مشابه دیگدر اتفدا    -ای ایجاد کرد  بودنگاسترد 

جود داشت مبندی  های پیروز اجماع باالیی ودهگ، بین دولتچنانکه فردریب هافمن توضیح می

هدای دارای رفتدار بدگ و    هایی که رفتار خو  و درست دارندگ بدا ملدت   بر اینکه بایگ میا  ملت

هایی که سدهاوارش هسدتنگ، اسدتفاد  کدرد     تمایه قایل شگ و از ابهار ترریم علیه ملت ،نادرست

(Hoffman, 1967: 144 .) 
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کنگ، سدازما  ملدل   ایری میمیمها تصالمللی که امروز  در مورد ترریمترین مرجع بینمهم

ها در منطق لیبرالیستی نه تنها برای حفاظت از استقرار مقررا  و هنجارهای مترگ است. ترریم

رونگ، بلکه خود نیه در چدارچو  همدا  مقدررا  و هنجارهدا تعریدف و      المللی به کار میبین

شدرایط مشدروعیت    هدای یکگسدتی در مدورد   تجدویه  ،شونگ. متفکرا  لیبرال در عملاعمال می

جمعدی و توسدعه   ایری دستهترریم نگارنگ. آنها در مورد اینکه بر کگام یب از دو اصل تصمیم

نظر نگارنگ. تخلف هم ممکن است دربار  قوانین و المللی ارجریت بگهنگ، اتفا هنجارهای بین

البته ایدن دو ضدرورتاد در تعدارض بدا همدگیگر نیسدتنگ. هنجارهدا         .صور  ایرد هم هنجارها

و برخی دیگدر   انگتری دارنگ، به نروی که برخی از آنها به صور  قانو  درآمگ بنگی عامدسته

ها تأکیگ دارندگ کده تردریم اقتصدادی فقدط در برابدر       فاقگ صور  قانونی هستنگ. برخی لیبرال

مرورانده  انگ. این رویکرد قدانو  المللی را نقح کرد ین بینهایی قابل اعمال است که قواندولت

 ,Schrijverهای اخیر نیه طرفگار داشته است )که در نیمه اول سگ  بیستم پررنگ بود، در دهه

1994 .) 

المللی مشابه حقدو  داخلدی تصدور    ضرور  ترریم، حقو  بین مسئلهدر چنین نگاهی به 

شود. در مقابل، ای تضمین اجرای قوانین مصو  استفاد  میشود که در آ  از ابهار ترریم برمی

ابهار ترریم نه فقط در برابر نقدح قدوانین، بلکده     ،رویکرد پرطرفگاری وجود دارد که طبق آ 

الملدل  رود. بدر اسدا  ایدن نگدا ، حقدو  بدین      المللی به کار مدی تخطی از کلیه هنجارهای بین

. نظدم  شودایش مرگود به ناقضا  قوانین صریح هتر از آ  است که مجازا تر و ناقصضعیف

المللی نیازمنگ رعایت استانگاردهایی است کده بسدیاری از آنهدا بده حالدت قدانو        و امنیت بین

انگ. ترت چنین شرایطی، ترریم ابهاری است که برای تضمین رعایت کلیده  المللی درنیامگ بین

 ,Doxeyایدرد ) ورد اسدتفاد  قدرار مدی   ها مد المللی توسط دولتهنجارها و استانگاردهای بین

الملدل قابدل قبدول اسدت، امدا      و ضعف حقو  بین حاینکه نق ارایا ، با(. از منظر قانو 1987

امکدا  دارد بده رفتارهدای       چدو  چنین تجویه موسعی از ترریم نیده موجدب نگراندی اسدت    

یت ببخشدگ.  های بدهر  مشدروع  ها خصوصاد قگر جویانه و یکجانبه بعضی دولتسوءاستفاد 

 بنابراین، در استفاد  از ابهار ترریم بایستی بسیار احتیاط کرد.  
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المللدی  منتقگا ، این نگرانی را در  کرد  و به همین خاطر بدر مروریدت هنجارهدای بدین    

( بیا  کرد ، ترریم اادر بدرای حفاظدت از مندافع     ۹۱17تأکیگ دارنگ. چنانکه ماراار  داکسی )

اش مشدروع اسدت. ممکدن اسدت حفد       ، حتی در شکل یکجانبهالملل صور  ایردجامعه بین

الملدل  ارفتن برخدی مقدررا  حقدو  بدین    الملل ترت برخی شرایط به نادیگ منافع جامعه بین

المللی را نقدح  هایی که استانگاردهای بینبیانجامگ. ترریم مجازاتی است بازدارنگ  علیه دولت

ا در صدورتی مجداز اسدت کده بدرای حفاظدت از آ        کننگ. البته امکا  اعمال یکجانبه آ  تنهمی

کنندگ   استانگاردها صور  ایرد. بگیهی است که تهگیگ یا اعمال ترریم با انگیه  مندافع تردریم  

مندافع جامعده    الملل تشخیص انگیده  در واقعیت سیاست بینچنگ که   هرفاقگ مشروعیت است

 ارایانده واقدع کته فو  مدا را بده منطدق    ن ها آسا  نیست.الملل از انگیه  منافع سیاسی دولتبین

بینی مفرطی به روابدط  ها خوشبرآننگ که لیبرال ارایا واقعکنگ. های اقتصادی نهدیب میترریم

کنندگ، قانونمندگ و   ها تصور مدی آنگونه که لیبرال در عمل المللروابط بین   چو الملل دارنگبین

 مگنی نیست. 

از نظدر   داننگ.کننگ  میالملل را نیه امرا توصیف روابط بینآنها استفاد  از واژ  جامعه برای 

ناخوا  ممکن است برای تأمین مندافع ملدی   ها خوا ترریم اقتصادی ابهاری است که دولت آنها،

منافع ملی و در رأ  آنها قگر  و امنیت ملی راهنمای اصلی چو  استفاد  کننگ.  از آ  خویش

صور  اقتضا استفاد  خواهگ شگ، هرچنگ که انطبدا    هاست، ترریم درسیاست خارجی دولت

 دهدگ. ی احتمالی ترریم را کاهش میهاههینه بخشی به آ یتالمللی یا مشروعبا هنجارهای بین

هدا معمدوالد   کنگ که همده دولدت  استگالل می هاسیاست میا  ملتهانس جی. مورانتا در کتا  

این بده   چو کننگ، الملل را رعایت میبینبگو  وجود اجبار عینی ایلب اصول و قواعگ حقو  

کنگ رعایت و اجدرای احکدام   آیگ که دولتی احسا  میهایی پیش میموقعیت امانفع آنهاست. 

اذارد. در چندین مدواردی، چنانکده آ     الملل بر جایگا  نسبی قگرتش تأثیر منفی میحقو  بین

رد. به نظدر مورانتدا، در طدول تداریخ     اذادولت شرایط را مهیا ببینگ، تعهگا  خود را زیر پا می

ترین تیشی است کده بدرای رفدع نقدایص اجدرای      جمعی استرد الملل، امنیت دستهحقو  بین

الملدل  در عمل به نتیجه ایگآلی که خواست حقو  بدین  هرچنگ، الملل صور  ارفتهحقو  بین

 بود ، منجر نشگ  است.  
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ایی شورای امنیت سدازما  ملدل بدر اسدا      های این قضیه، مکانیسم اجراز بارزترین نمونه

م اجرایی فصدل  هکارافتاد  مطلو  مکانیفصل هفتم منشور ملل مترگ است. منشور به منظور به

هدای جهدا    موافقت هر پنج عضو دایمی شدورا را کده ترکیبدی از قگرتمندگترین دولدت      ،هفتم

ضدروری   ی خداطی هدا های اساسی شورا از جملده تردریم دولدت   ایریباشنگ، برای تصمیممی

دانسته است. اما در عمل، موافقت یا مخالفت اعضای دایمی با اقدگاما  اجرایدی علیده دولدت     

بدرخی    (.274-2۱0: ۹37۱دیگر در اصل به روابط قگر  میا  آنها بسدتگی دارد )مورانتدا،   

رشدکنانه  مثابه ابهاری برای تنبیه رفتارهدای ییرقدانونی و هنجا  ها که ترریم اقتصادی را بهیبرالل

برآننگ که ترریم یب ابهار سیاست خارجی در چارچو  منافع ملی است.  ارایا واقعداننگ، می

المللدی  نگارد، صدربت از حقدو  و هنجارهدای بدین     وجود ایاقتگار فایقهدر آ  در جهانی که 

هدای  المللی نیه در چدارچو  مندافع ملدی دولدت    های بینکننگ  است. تصمیما  سازما امرا 

ادرا  اصدلی و خودیدار صدرنه     ها در مقدام کدنش  گ. دولتبیاها ترقق میکننگ  سازما یتگاه

الملل ممکن است در شرایطی منافع خویش را از طریق اعمال ترریم علیده دولتدی   سیاست بین

 دیگر پیش ببرنگ، بگو  اینکه با مانعی مواجه شونگ. 

تدر نیده احتمدال دارد از ابدهار     کوچبهای ترریم صرفاد ابهار اقویا علیه ضعفا نیست. دولت

هدای مختلفدی از   گ  اخیدر نمونده  تر اسدتفاد  کنندگ. در تداریخ سد    های بهر ترریم علیه قگر 

اندگ. تردریم نفتدی    دنبدال داشدته  ها اتفا  افتاد  که در برخی موارد آثار جگی بهاونه ترریماین

جالب توجه در این زمینده اسدت.   ای نمونه ۹۱73اعرا  علیه حامیا  قگرتمنگ اسراییل در سال 

هایی که اقتصاد قگرتمنگ یا مهیت اقتصادی خاصی دارنگ، توانمنگی بیشتری بدرای  طبیعتاد دولت

هایی که منافع خود را در مقایس جهانی تعریدف کدرد  و بده    اعمال کاراتر ترریم دارنگ. قگر 

بیشدتری بدرای اسدتفاد  از    اندگ، اسدتعگاد   امنیتی جها  درایر شگ  -تبع آ  در منازعا  سیاسی

پذیرش این  های اقتصادی خویش به صور  سی  سیاسی علیه مخالفا  خود دارنگ.توانمنگی

تواننگ در چارچو  لوازم کشورداری خویش از ترریم علیه مخالفدا   ها میاصل که همه دولت

الملدل،  ینروابدط بد   ارایدی واقع نظریهنیست. در  همیشگی آ استفاد  کننگ، به معنی سودمنگی 

انگیشگ. بر اسا  عقینیت است که به حگاکثرسازی منافع خویش می یار خردمنگدولت کنش

 .شودسازی قگر  و امنیت در برابر رقبا تنظیم بیشینه راستایدر  بایگ، هر تصمیم ارایانهواقع
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ر  ، اار ترریم اقتصادی اثر ضگامنیتی به دنبال داشته یا موجب تنهل موقعیت قدگ بنابراین 

شود. تردت شدرایط مختلفدی امکدا  دارد تردریم      ار شود، ییرعقینی قلمگاد میدولت ترریم

حتدی   اقتصادی اثر بومرنگی ایجاد کرد  و نهایتاد به عندوا  تصدمیم ییرعقیندی ارزیدابی شدود.     

ممکدن اسدت   حسا  از تردریم علیده مخالفدا     در صور  استفاد  بی همهای قگرتمنگ دولت

شگ  خویش را در برابر رقبای ثالپ فراهم کننگ. همچنین، در صورتی تریفناخواسته زمینه ضع

تر از ترریم برای اعمال فشار بر دولتی دیگر بدا اقتصداد ضدعیف ولدی     که دولتی با اقتصاد قوی

توانمنگی نظامی باال استفاد  کنگ، خود را از مجاری مختلف در معدرض اثدر بدومرنگی تردریم     

مثابده یدب جدایگهین یدا     ترریم به هرچنگ(. Schepp and Schmergal, 2014دهگ )قرار می

مکمل اقگام نظامی نقش مهمی در تأمین منافع ملی دارد، اما عمید تصمیم به استفاد  از آ  علیه 

ها فقط در صورتی مفیگ و عقینی خواهگ بود که بر مراسبا  جدامع و  یب یا اروهی از دولت

 صریح در مورد نتایج آ  متکی باشگ. 

در مدورد علدل و    ارایدی واقدع هدای لیبرالیسدم و   ظریهنهای متفاوتی که در بر اسا  منطق

شدود.  هدای متفداوتی در مدورد پایدا  آ  ایجداد مدی      های اعمال ترریم ارایه شگ ، ترلیلانگیه 

ها را هدگایت آنهدا بده تمکدین در برابدر      ها انگیه  اصلی ترمیل ترریم علیه برخی دولتلیبرال

تیجه، ترریم تا زمانی ادامه خواهگ یافت که هدگ   داننگ. در نالمللی میقوانین و هنجارهای بین

تردریم را در چدارچو  مندافع ملدی      ارایدا  واقدع . اما با توجده بده اینکده    شودمذکور حاصل 

دانندگ.  کننگ، پایا  ترریم را نیه در ارو ترقق هما  منافع میکننگ  تئوریه  میهای ترریمدولت

ق مصگا  منافع ملی مشکل است. حتی امکا  شود که فهم دقیپیچیگای قضیه از آنجا ناشی می

تغییر چیستی منافع در طول زما  نیه وجود دارد. احتمال دارد انگیده  توقدف سیاسدت خداص     

های بالستیب توسط دولت هگ  با اذشت زمدا  بده انگیده  تغییدر رژیدم      توسعه موشب ماننگ

تر دولدت هدگ ،   هدای بیشد  . در نتیجه، با توقف آ  سیاست خاص و حتی همکاریشودتبگیل 

 شود. ار متوقف نمیفشارهای دولت ترریم

ها مایلنگ پیش از توسل به چار  نهدایی یعندی عملیدا  نظدامی علیده دولدت هدگ ،        دولت

ای اسدت کده   های استراتژیب آ  را تضعیف و فرسود  کننگ. ترریم اقتصدادی اهینده  توانمنگی

http://www.spiegel.de/international/business/german-economy-hit-by-us-eu-sanctions-on-russia-a-982075.html
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ا، ترریم همدا  هدگ  عملیدا  نظدامی را     توانگ در این را  مورد استفاد  قرار ایرد. در اینجمی

 (. Damrosch, 1993: 300تر )با ابهارهای مییم ولیکنگ، دنبال می

 

 ایران ایهسته هایرفتار آمریکا در قضیه رفع تحریمب. 
اسدتفاد  از   ،در دیپلماسی دولت آمریکا در قبال جمهوری اسیمی ایرا  طی چهار دهه اذشدته 

هدای  فعالیدت چنگ طی یب و نیم دهه اخیدر  ته  هرابهار ترریم ترت عناوین مختلف رواج داش

های های حاکم بر آمریکا طی دههدولت .ها عمل کرد  استمثابه مبنای اصلی ترریمبه ایهسته

اخیر با وجود اختیفا  در مورد نرو  برخورد با ایرا ، در مدورد ضدرور  مرگودسدازی یدا     

 انگ. عقیگ  بود مهار ایرا  هم

 

 های ایران تحریم مسئلهبرجام و . 1
تدگوین و بده اجدرا     40۹3تا  4002ای ایرا  که عمگتاد از سال های مرتبط با برنامه هستهترریم

  ملدل،  های شورای امنیت سدازما بنگی هستنگ: ترریمدرآمگنگ، در سه بخش اساسی قابل طبقه

هدا اساسداد بدا ایدن     این تردریم های یکجانبه اترادیه اروپا. و ترریم اهای یکجانبه آمریکترریم

صدلح و امنیدت    ،ایاستگالل وضع شگنگ که ایرا  از طریق تیش برای ساخت تسلیرا  هسته

 آمریکدا تدرین آنهدا از طدر     تدرین و مخدر   سنگین .المللی را مورد تهگیگ قرار داد  استبین

   در موارد زیر خیصه کرد:تواکه اهم آنها را می ترمیل شگنگ

های پاالیشی به ایرا  با مرگودیت مواجده شدگ و کشدورها    . صادرا  بنهین و فرآورد الف

هدای  ملهم شگنگ از هراونه کمب فنی یا تجهیهاتی به این کشور جهت تأمین بنهین و فدرآورد  

 پاالیشی مورد نیاز خویش خودداری کننگ 

ای مواجه شدگنگ. قدرار شدگ    سابقههای بیهای انرژی و پتروشیمی ایرا  با ترریم. بخشب

هدای اندرژی و   هدای مدورد نیداز بخدش    کلیه اشخاصی که به تهیه کاالها، خگما  و تکنولدوژی 

پتروشیمی ایرا  کمب کرد  یا به نرو دیگری مثل خگما  حمل و نقل و بازاریابی در خدگمت  
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های اقتصاد ایرا  قرار بگیرنگ، در معرض مجازا  قرار ایرندگ. حتدی   حف  یا توسعه این بخش

   شگاذاری مشتر  با ایرا  برای توسعه منابع نفتی در خارج از این کشور نیه ممنوع سرمایه

سازی ایرا  هگ  ترریم قرار ارفتنگ. هراونه کمب بده  رانی و کشتیهای کشتی. فعالیتج

  ای ممنوع شگگ قراردادهای بیمهیاین بخش از جمله انعقاد یا تمگ

های نفتی یا مرصوال  پتروشیمی از ایدرا   و فرآورد  . واردا  نفت خام، میعانا  اازید

. کشورهای واردکنندگ  نفدت   شگهای آمریکایی یا ییرآمریکایی به شگ  مرگود توسط شرکت

یدها  واردا  را بده   ه متوانستنگ به واردا  نفت از این کشور ادامه دهنگ کایرا  در صورتی می

 ای کاهش داد  باشنگ یحظهنرو قابل م

. نهادهای مالی خارجی از ارایه خگمت یا کمب به اشخاصدی کده بده نردوی در خدگمت      ه

حمایدت از  »و « هدای کشدتار جمعدی   توسعه سدی  »های موسوم به ایرا  برای پیشبرد سیاست

یدن اختیدار را پیدگا کدرد کده چندین       داری آمریکدا ا ایرنگ، منع شگنگ. خهانده قرار می« تروریسم

 نهادهایی را ترت مجازا  قرار دهگ 

هدای خصوصدی ایدن کشدور بده بهانده       . بخش مالی ایرا  از جمله بانب مرکهی و باندب و

شویانه ایرا  نه تنهدا از دسترسدی بده شدبکه مدالی      های مالی ییرمجاز و پولشراکت در فعالیت

. شدگ ا نهادهای مالی ییرآمریکایی نیه شگیگاد مرگود شا  بآمریکا مرروم شگنگ، بلکه ارتباطا 

اری ارتباطا  تج ،. این ترریمشگهای ایرانی ممنوع رسانی مالی به بانبهمچنین، خگما  پیام

 کرد  ایرا  را نیه مشکل و مرگود 

هدای  . کل دارایی دولت و نهادهای مالی ایرا  در آمریکا بلوکه شدگنگ. نده تنهدا تدراکنش    ز

ا بده امدوال   های مدالی ایدرا  در آمریکدا متوقدف شدگ، بلکده دسترسدی ایدن نهادهد         دالری نهاد

  شگهای خارجی موجودنگ، با مانع مواجه ای که به صور  دالری در بانبشگ بلوکه

کننگ  تسدهیل  توانگ توجیه. مالکیت دولت ایرا  بر درآمگهای ناشی از صادرا  نفت نمیح

انتقال درآمگهای پولی نفت از طریق شبکه بانکی به ایدرا  شدود. بندابراین، چندین درآمدگهایی      

ها از طریق این درآمگها و یا مبادلده نفدت بدا دیگدر     شونگ. حتی تسویه بگهیییرقابل انتقال می

. تأمین اسکنا  دالر یا فلها  ارانبها برای دولدت ایدرا  نیده    شگیه مرگود و مشروط کاالها ن
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نوعی نقح ترریم قلمگاد شگ. در این راستا، خریگ و فروش و یدا کمدب بده تجدار  فلدها       

 ارانبها با ایرا  ممنوع اعیم شگ 

های مدورد  و تکنولوژی ایرا  شامل تأمین کاالها، خگما  . کمب به صنایع خودروسازیط

 نیاز این صنایع یا تسهیل نقل و انتقاال  مالی آنها هگ  ترریم قرار ارفت 

های آمریکدایی  . با ترریم واحگ پولی ایرا ، داد و ستگ به ریال برای شهرونگا  و شرکتی

کدرد    ر معامی  مهم از ریال ایرا  استفاد انه دییرممکن شگ. قرار شگ اتباع آمریکایی که عامگ

 ، مجازا  شونگ   های ریالی در خارج از ایرا  اقگام کننگیا به حف  حسا 

های ای برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ناقح یا دورزننگ  ترریمایرانه. تگابیر سختک

ای نفتدی ایدرا    هو حمل و نقل نفت و فرآورد  ایرا  خصوصاد تسهیل مبادال  مالی، فروش

ریکا این اختیار را یافت که از روابط تجداری ایدن اشدخاص بدا     دولت آم اتخام شگ. از جمله

ها از قدوانین  های شرکتاتباع ایاال  مترگ  جلوایری کنگ. قرار شگ در صور  تخطی شعبه

 ,Samore et al, 2015: 10-11های مادر در معرض مجازا  قرار ایرندگ ) ترریم، شرکت

30-36.) 

های یربی شکل ارفت، تمایل به ادامده  ی قگر ای که از سوسابقههای کمبا وجود ترریم

 5+۹ای بدین ایدرا  و ادرو     در مدذاکرا  هسدته   مسیر ترریم همچنا  باال بود  است. اشایش

ای ایدرا   های هسدته ای که به نام فعالیتکننگ های فلجسبب شگ رونگ استرش و تعمیق ترریم

کده نتیجده    5+۹های ارو  و دولت ای ایرا برجام یا توافق هسته .شودجریا  داشت، متوقف 

 40۹5ژوییه  ۹2های معاهگ  بود، در ها مذاکر  طوالنی و سخت بین تیم مذاکرا  طر مگ 

( به اجرا درآمگ. این معاهگ  ۹3۱2دی  47) 40۹2ژانویه  ۹7به امضا رسیگ و چنگ ما  بعگ، از 

نی مواجه شگ. ایرا  و ای در سطح جهاای ایرا ، با استقبال استرد ضمن توقف بررا  هسته

های بهر  پس از نهدیب به یب و نیم دهه مناقشه باالخر  بر سر چارچو  همکاری قگر 

های بدهر  حاضدر شدگنگ    به توافق رسیگ  و اجرای آ  را آیاز کردنگ. قگر  یاالطرافجامع

یدت  هدای شدورای امن  ای را رفدع کنندگ. تردریم   های مرتبط با برنامه هستهتقریباد کلیه ترریم

 سازما  ملل در حالی کنار رفتنگ که ایرا  حاضر به اجرای مفاد آنها نشگ  بود. 
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 های اوباما و ترامپدر دوره هارفع تحریم مسائل. 2
بخدش  ها بروز کرد که از ابتگای اجرای برجام در دولت اوباما مشکیتی در موضوع رفع ترریم

هدای  . در هفتده تهرا  و واشنگتن داشدت  ای در روابطعمگ  آ  ریشه در بقای مسایل ییرهسته

ی یا مرتبط با ایرا  را بده  نایرا یهاها ترریم اشخاص و شرکتآیازین اجرای برجام، آمریکایی

ها در حدالی انجدام   این حرکتهای موشکی آیاز کردنگ. ای از جمله فعالیتهای ییرهستهبهانه

هدا در نقدل و   های بدانکی، بده بقدای مردگودیت    رفع ترریم با وجودد که مقاما  ایرا  شگمی

رییس باندب مرکدهی    ۹3۱5المللی کشور معترض بودنگ. در اواخر فروردین انتقاال  پولی بین

شرکت در اجی  بانب جهانی از بقای موانع بانکی علیه  برایایرا  طی سفر به ایاال  مترگ  

که سده مدا  پدس از     کردبا تلویهیو  بلومبر  اظهار مصاحبه  دراهلل سیف ایرا  انتقاد کرد. ولی

اش را در میلیارد دالر دارایی ضدبط شدگ    ۹00شگ  برجام هنوز ایرا  امکا  دستیابی به اجرایی

هدای سدنگین   شدگ  بدا جریمده   های اروپایی کماکا  نگرا  مواجهخارج از کشور نگارد و بانب

ه ایرا  به طور کامل به تعهگاتش پایبنگ بود ، اعیم کرد که در حالی ک ویدولت آمریکا هستنگ. 

ای شکست خواهگ کامل نگارد و اار این رونگ ادامه یابگ، توافق هسته التهامآمریکا به تعهگاتش 

 خورد.  

داری آمریکا خواست تا از طریدق  های خارجی در وزار  خهانهسیف از دفتر کنترل دارایی

نگرانی خارج کرد  و فضدای مناسدبی بدرای اجدرای     های اروپایی را از بانب ،یب اعیم رسمی

در واکنش، مقاما  آمریکایی اعیم کردنگ که کشورشا  بده  ر(.Seif, 2016برجام فراهم سازد )

خاطر مشکیتی فراتر از برجام است. بدارا   مانگ  بههای باقیپایبنگ است و مرگودیتتعهگش 

اعتماد و اطمینا  برای از سرایری فعالیدت   اوباما در توجیه وضع موجود استگالل کرد که ایجاد

تدوا  ییرطبیعدی   بر است و وجدود چندین تردیدگهایی را نمدی    ها در ایرا  فراینگی زما شرکت

برخدی رفتارهدای آ  موجدب     چدو  دانست. به عیو  اینکه مشکل اصلی از سوی ایرا  است، 

ها اطمینا  دهدگ کده   به شرکتشود. ایرا  بایگ ها میسلب اعتماد یا ایجاد تردیگ در بین شرکت

دهدگ،  خاطر همکاری با ایرا  را افهایش میآمیهی که ریسب زیا  بهبه دنبال رفتارهای ترریب

 نیست.  
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از ایدرا  خواسدت    و های ایرا  را مستلهم رعایت رو  برجام دانسدت اوباما ترقق خواسته

تگ مبنی بر اینکه به انجام ها بفرسهایی به جامعه جهانی و شرکتبرای حف  رو  برجام سیگنال

همدوار   »کنگ. وی تصریح کرد: ، اقگام نمیسازدمردد میها را آمیهی که شرکتاقگاما  ترریب

توانم قول بگهم ایرا  از این فرصت و این پنجر  برای بازاشدت بده جامعده    ام که من نمیافته

مدا  دولدت اوبامدا در    (. ایلدب مقا Obama, April 1, 2016« )الملل استفاد  خواهگ کردبین

هایشا  تأکیگ داشتنگ که ترقق کامل مهایای اقتصادی برجام برای ایرا  مستلهم این ایریموضع

هایی خارج از این توافق را از جمله توقدف حمایدت   است که ایرا  میحظا  آمریکا در حیطه

روزهدای  اوبامدا در آخدرین    اهلل لبنا  و مرگودسدازی برنامده موشدکی رعایدت کندگ.     از حه 

پس از آنکه اجاز  داد تصمیم کنگر  مبنی بر تمگیگ قدانو  دامداتو یدا     ،حضورش در کاخ سفیگ

ایسا بگو  امضای وی به قانو  تبگیل شود، فرما  وضع اضطراری در مورد ایدرا  را بده مدگ     

جا  کری، وزیدر خارجده دولدت اوبامدا نیده در آخدرین       همچنین، یب سال دیگر تمگیگ کرد. 

یادداشت خگاحافظی از دولت بده نکدا  جدالبی پیرامدو  ایدرا        درر در کابینه روزهای حضو

 اشار  کرد.  

ای ایرا  به نتیجده رسدیگ ، وقدت آ     های هستهوی اعیم کرد حال که پروژ  کنترل فعالیت

ریح های موشکی این کشور ادامه یابگ. کری تصکرد  برنامهمرگود برایاست که فشار بر ایرا  

ز تروریسدم،  راندگ  ایدرا  در مسدایل برنامده موشدکی، حمایدت ا      بایگ به فشار و عقبما »کرد: 

وی به دولدت   .«دهیمزدایانه در امور همسایگانش ادامه و مگاخله ثبا  بشرتوجهی به حقو بی

 بدرای هدا را  ایراندی  ،ایزد  توافق هستهجای تیش برای برهمیه کرد که بهتوصآمریکا منتخب 

 (.Kerry, January 5, 2017های موشکی ترت فشار قرار دهدگ ) بلنگپروازی نشانگ  ازعقب

بردای ایرا  از منافع برجدام نبدود. در اولدین سدال اجدرای      مشکی  مذکور به معنای عگم بهر 

هدا  زد  بخدش زیدادی از تردریم   حاکی از آ  بود که ایرا  در کندار برجام، رونگ کلی تروال  

های قابل توجهی پیش روی ایرا  قرار ارفته است. فضای ایشموفق عمل کرد  و در نتیجه اش

های پدیش رو  تری با دنیای خارج داشته باشگ و از فرصتبرجام باعپ شگ ایرا  مناسبا  آسا 

به نرو مطلو  استفاد  کنگ. اوضاع به نروی تغییر یافت که ایرا  توانسدت مجدگداد بده قدگر      

رشگ اقتصادی خویش را با شتا  بیشدتری طدی کندگ.    نفتی فعال در اوپب تبگیل شود و فراینگ 
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تدر شدگنگ،   این دستاوردها برای سیاستمگارا  ضگایرانی آمریکا که در دولت پس از اوباما فعدال 

 بسیار ناخوشاینگ بود. 

پایا  ریاسدت جمهدوری    از های عمگ  بر سر برجام پسسازیمشکی  و مانعرو، این از

از دورا  انتخابا  سرسدختانه   ترامپترامپ آشکار شگنگ.  لگدونا اوباما و آیاز به کار دولت

آمریکدا را از آ    ،با برجام مخالفت کرد  و اعیم کرد  بود که در صور  رسیگ  بده قدگر   

 ,Lorberداندگ ) توافدق مدذکور را مغدایر بدا مندافع آمریکدا مدی          چدو  خارج خواهگ کدرد 

November 16, 2016    وی در عمل نیه پس از آیاز دورا  ریاسدت جمهدوری فشدارهای .)

ایرا  در معرض امواج ترریمی جگیدگ بدا   ای را آیاز کرد. ایرا  و توافق هسته علیهفرسایشی 

هدای  ایرانده تردریم  ای اسدت. مرحلده اول، اجدرای دقیدق و سدخت     یب استراتژی سه مرحلده 

هدای توافدق از کندار آنهدا     داشتنگ، امدا طدر   ای است که در زما  انعقاد برجام وجود ییرهسته

ای جگیدگ اسدت کده نمدود عمدگ  آ  در      های ییرهسدته اذشتنگ. دوم، تگوین و ترمیل ترریم

ای و در عین های هستهو مرحله سوم، بازاردانگ  ترریم مشاهگ  شگ ۹های قانو  کاتساترریم

ضع موجود به آ  اقدگام  حال استرش آنهاست که دولت آمریکا هشگار داد در صور  تگاوم و

خواهگ کرد. دولت ترامپ چنین وانمود کرد که نارضایتی دیگدرا  از جملده متردگا  اروپدایی     

آمریکا برایش اهمیت حیاتی نگارد و در صور  صیحگیگ به صور  یکجانبه از برجام خارج 

 اردانگ. را مجگداد بازمی هاشگ  و ترریم

ایدرا  در   مرگود نشینیها به عقبترریم هرچنگکه اساساد بر آ  بود   رییس جمهور آمریکا

ای ایرا  کمب کرد، اما دولت اوباما توافق خوبی امضا نکرد. آمریکدا در ازای رفدع   برنامه هسته

کرد. بر این اسدا ،  طلب می در چارچو  منافع آمریکا از ایرا  چیههای بیشتری بایگها ترریم

دلیلی بر ادامه تعهگ آمریکا به  ،عگم همکاری ایرا  خود توافق نیاز به اصی  دارد و در صور 

ترامپ تیش برای اصی  اساسی توافق بود. اما بده مدوازا    اولیه برجام وجود نگارد. سیاست 

هدای  وی با همکاری نماینگاا  و سناتورهای کنگر  بده اعمدال مدوج جگیدگی از تردریم      ،آ 

جود ابراز نارضدایتی کدرد تدا جدایی کده در      ترامپ به کرا  از توافق مو ای اقگام کرد.ییرهسته

( آ  را مایده شدرم   40۹7اولین سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازما  ملل )سدپتامبر  

                                                                                                   
1. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) 
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که برجام به نفع آمریکا تنظدیم نشدگ    بود آمریکا دانست. استگالل اصلی وی و همفکرانش این 

 است.  

 40۹7در قبال ایرا  در اکتبدر   رییس جمهور آمریکا طی سخنانی در تبیین استراتژی آمریکا

ضمن تأکیگ بر اینکه ایرا  طی چهار دهه اذشته هموار  با خصومت در قبال آمریکا ظاهر شگ  

ام، توافدق  که بارها افتههمچنا »اش ادامه داد ، اعیم کرد: و پس از برجام نیه به رویه همیشگی

ها وارد شگ  اسدت.  نآ هریکا تاکنو  بترین معامیتی است که آمطرفهایرا  یکی از بگترین و یب

هدای تجداری   ها توافقتفکری که این توافق را ایجاد کرد ، هما  تفکری است که مسؤول سال

ها شغل را در کشور ما به نفع کشورهای دیگر قربانی کدرد  اسدت. مدا    وحشتنا  بود  و میلیو 

ترامدپ   .«کنندگ آمریکا را نمایندگای مدی  نافع کننگاانی داریم که با قگر  بیشتر منیاز به مذاکر 

دولت اوباما را مورد انتقاد قرار داد که چرا درست در زمانی که نظام سیاسدی ایدرا  در آسدتانه    

کرد  ایرا  به نقح توافق افت کده  مها نجاتش داد. وی با متهفروپاشی بود، با برداشتن ترریم

نخواهگ کرد. ترامپ همچنین اعیم کرد کده در  توانگ پایبنگی ایرا  به توافق را تأییگ کنگ و نمی

های جگیدگ، بدرای اصدی  اساسدی برجدام      هماهنگی با کنگر  ضمن تیش برای وضع ترریم

 (.Trump, October 13, 2017تیش خواهگ کرد )

از هر فرصتی برای اعمال فشار و ترریم بر ایرا  اسدتفاد  کدرد. بدرای     جگیگ آمریکادولت 

دنبال اعتراضا  پراکنگ  که و در آستانه دو سالگی برجام، به ۹3۱2دی ما  نمونه، این دولت در 

عدیو  بدر   کده در آ    در چنگ شهر ایرا  اتفا  افتداد، لیسدت ترریمدی جگیدگی معرفدی کدرد      

های موشکی و تسلیراتی، نقح حقو  بشر نیه به عندوا  زمینده تردریم جگیدگ معرفدی      برنامه

و شرکت مرتبط با ایرا  از جمله رییس قدو  قضداییه در   اردیگ. در این چارچو ، چهارد  فرد 

ها قرار ارفتنگ. ترریم فو  در حالی اتفا  افتاد که دولت ترامدپ خدود را آمداد     لیست ترریم

کرد. رییس جمهور آمریکا چندگ  ای میهای هستهروز  ترریم ۹40اعیم موضع در مورد تعلیق 

هدا  گ موافقت خود با تعلیق چهار ما  ترریمها، ضمن هشگاری جگیساعت پس از اعیم ترریم

، کنگها موافقت میاین آخرین بار است که آمریکا با تعلیق ترریم ، اما تصریح کردرا اعیم کرد

 .جگی در برجام صور  ایرداصیحا  مگر اینکه 
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ایدرا  موافقدت کندگ هدر سدایتی کده       ، اوالد اینکه عبار  بودنگ ازوی مورد نظر اصیحا   

ثانیداد،    المللی برای راستی آزمایی برجدام نیداز دارندگ، فدوراد قابدل دسترسدی شدود       بین بارزسا 

ای ایدرا  بدرای همیشده تردت     های هسدته مرگودیت چنگساله تعهگا  برداشته شگ  و فعالیت

های موشکی ایرا  نیه بده برجدام اضدافه    مرگودیت در فعالیت ثالثاد،  مراقبت و کنترل قرار ایرد

ای قابدل تجهیده بده کیهدب هسدته      های بالسدتیب موشب آزمایشکه توسعه و شود، به نروی 

های سنگین را برقدرار کندگ. از   مثابه نقح برجام تلقی شگ  و آمریکا بتوانگ به سرعت ترریمبه

ای این اطمینا  برای آمریکا فراهم شود که ایرا  حتی به ساخت سی  هسدته  بایگ ،نگا  ترامپ

شود. کاخ سفیگ در عین حال مسدؤولیت اصدلی پیشدبرد اصدیحا  در توافدق      نهدیب هم نمی

های خبری بده نقدل از کداخ سدفیگ اعدیم      ها انگاخت. رسانهای ایرا  را بر دوش اروپاییهسته

اش خواهدگ بدود، نده    ای با مترگا  اروپدایی بر سر توافق هسته کردنگ که مذاکرا  آینگ  آمریکا

(. در مجموع، رفتار آمریکا به سدمتی سدو  یافدت کده     Holland, January 12, 2018ایرا  )

 .  کردبرداری ایرا  از منافع آ  را مشکل میامکا  بهر  ،حتی با وجود برجام

ایرا  را متعهگ به مفاد توافق متعهدگ   ،المللی انرژی اتمیطبق توافق، تا زمانی که آژانس بین

تواننگ مانع انتفاع ایرا  از منافع برجام شونگ. مقاما  آمریکا های مقابل نمیکنگ، طر اعیم می

نگ که تهگیگا  مکرر مبنی بر خروج از توافق یا ترمیل اصیحاتی که واضدح اسدت   ابود  آاا 

کنگ. در حدالی کده ایدرا  از    فق مذکور را مشکل میدهگ، انتفاع ایرا  از تواتن نمی ه آنهاایرا  ب

کوتاهی دولت اوباما در موضوع استفاد  از منافع توافق اله داشت، رفتار دولت اخیر به نردوی  

ها کدش و  در نهایت، پس از مگ که اویا کل برجام در مسیر اشتباهی شکل ارفته است.  بود 

این کشدور از برجدام قطعدی شدگ. ریدیس      قو  و تهگیگا  دولت ترامپ، نهایتاد اهینه خروج 

از برجام را اعیم کدرد   یکارسماد خروج آمر( ۱7 یبهشتارد ۹۱) 40۹1 یم 1در جمهور آمریکا 

خارج شدونگ.   یرا در ا یتاز فعال چنگ ما ها و تجار فرصت داد ظر  مگ  شرکت یو به تمام

پیشدبرد   از جملده  ا یدر اهدای  ای به بعضی سیاسدت وی در توجیه خروج کشور از توافق هسته

اشار  کرد  و ادعا کرد که  نظامی در منطقهی شبههاکشور از ارو  ینا یتو حما یبرنامه موشک

ها نگذاشته، بلکه حتی جلوی دسترسی ایرا  به بمدب  برجام نه تنها تأثیری بر مهار این سیاست

 ای را نیه نگرفته است.  هسته
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را بازاردانگ، بلکده اعدیم    یار موضوع هستهکشورش د یکجانبه هاییمنه تنها ترر ترامپ

مدا  »وی در ایدن بدار  تصدریح کدرد:      به آنها اضافه خواهنگ شگ. یهن یگتریجگ هاییمکرد ترر

باالترین سطح ترریم اقتصادی را برقدرار خدواهیم کدرد. هدر ملتدی کده بده ایدرا  در پیگیدری          

 ,Trump« )ای کمب کنگ، ممکن است قویاد هگ  ترریم آمریکدا قدرار ایدرد   تسلیرا  هسته

May 8, 2018سدط سدرا    ای از جملده تو های منفی استرد (. تصمیم دولت آمریکا با واکنش

 یدگ کأت مجدگداد  ،دولت اوباما مواجه شگ. مترگا  نهدیب واشنگتن در اروپا با تقبیح این تصدمیم 

 قابل پذیرش نخواهگ بود. لغو یکجانبه آ جانبه است و چنگ یتوافق ایتوافق هستهکه  نگکرد

 

 تحریم در منطق سیاست خارجی دولت اوباما و ترامپج. 
در مدورد   ارایدی واقدع  نظریده مقدوم   دور  ترامدپ رخ داد، ی که در موضوع برجام طی مشکیت

هدای  ملدی قدگر    چدارچو  مندافع  فقط و فقط را هاست که اساساد وضع و رفع ترریم ترریم

. یکدی از  ی قدرار ایدرد  المللبین و هنجارهای حقو  حتی اار در مغایر  با  دانگکننگ  میوضع

های اوباما و ترامپ در سیاست خارجی همین موضوع بود  مشی دولتهای اساسی خطتفاو 

است. دو رییس جمهور به منطق استفاد  از ابدهار تردریم در سیاسدت خدارجی نگدا  مشدابهی       

ارایی لیبرال سازاار اسدت،  المللخارجی دولت اوباما که بیشتر با بیندر منطق سیاست نگارنگ. 

از یب نقش مشروع رهبری در جها  برخوردار است، امدا ایفدای چندین نقشدی      هرچنگا آمریک

ایری خیرخواهانده  جهت بایگاری همرا  باشگ. بالعکس، رهبری آمریکا در جها  نبایگ با سلطه

هدای  المللی باشگ. آمریکا ضمن اینکه نیازمنگ همکاری دولتداشته و توأم با جلب رضایت بین

المللی قگرتمنگ نیه نیاز اساسی دارد. این نهادها که به وجود نهادهای بین مترگ و شریب است،

المللی متقابل هستنگ، ابهارهای مهمی برای حل مرصول وابستگی متقابل و نیاز به همکاری بین

 المللی و در عین حال پیشبرد منافع آمریکا هستنگ. مشکی  بین

المللی همکاری کرد  و از تقویدت نقدش   دهای بینها و نهابا سازما  بایگبنابراین، واشنگتن 

آنها در جها  حمایت کنگ. اقگاما  انفرادی و یکجانبه اهینه مناسبی برای پیشدبرد مندافع ملدی    

 (.۹74-۹1۹: ۹317آمریکا از جمله تگاوم نقش هژمونی جهانی ایدن کشدور نیسدت )کاالهدا ،     

برای قواعدگ و  ، آمریکابرای پیشبرد منافع بود که ضمن تیش  ی لیبرالاراالمللاوباما بیندولت 
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بدر ایدن بداور بدود      رییس جمهور پیشین آمریکدا . زیادی قایل بوداهمیت  یالمللبین هنجارهای

المللدی اسدت،   ای به دنبال نقح قواعگ و هنجارهای بدین های هستهتیایرا  از طریق فعال چو 

توسط ایرا  شود. طبق این منطق،  یاین تخطاز طریق ابهار ترریم مانع  بایگجامعه جهانی پس 

ای ایرا  ترت کنتدرل درآمدگ  و را    های هستهاار جامعه جهانی به این نتیجه برسگ که فعالیت

 بدر آ  حرکت به سمت ساخت سی  بسته شگ ، دلیلی برای ادامه ترریم وجود ندگارد. اوبامدا   

ایدل بدود الگدوی برجدام را بده      محتی . وی کنگبهتر تأمین میرا این مسیر منافع آمریکا  که بود

مشدی  ایرا  را بدا خدط   ،مسایل جاری دیگر بین تهرا  و واشنگتن تسری دهگ تا از طریق تعامل

 . کنگآمریکا هماهنگ 

نده فقدط بده نفدع هدر دو       یرا باور داشت که بهبود روابط با ا یکاآمر یشینرییس جمهور پ

ترامدپ نشدا  داد  کده حقدو  و     دولدت  امدا عملکدرد    است. یبلکه به نفع جامعه جهان ،طر 

عیو  بر خروج از برجام کده بدا قطعنامده     .نگارنگ چنگانی برایش اهمیت یالمللهنجارهای بین

شورای امنیت مغایر  دارد، اقگاما  دیگدری مثدل خدروج از توافدق اقلیمدی پداریس، انتقدال        

ی نیده صدور    المقگ  و آیاز جنگ تجاری با شرکای تجدار آویو به بیتسفار  آمریکا از تل

منطدق سیاسدت    دهگ.اعتنایی آشکار دولت جگیگ به قواعگ و هنجارها را نشا  میکه بی  ارفته

جویی یکجانبه توصیف کرد که قبید در سیاسدت  توا  با عبار  برتریخارجی این دولت را می

 اری است کده خارجی دولت بوش پسر نیه ملمو  بود. از این زاویه، ایاال  مترگ  تنها کنش

هدای دیگدر   توانگ رهبری جها  را بر عهگ  ایرد و در این را  نیاز اساسی به همکاری دولتمی

المللدی نیده نیسدت و    حتی مترگانش نگارد. این نقش همچنین قابل وااذاری به نهادهدای بدین  

المللدی ممکدن   الملل مرگود و مشروط است. نهادهای بدین تعهگ آمریکا به حقو  بین ،بنابراین

گمت هژمونی آمریکا قرار ارفتده و بده رهبدری آ  کمدب کنندگ، امدا جدایگهین آ         است در خ

 را بر عهگ  ایرد، نه بالعکس.المللی نیستنگ. اساساد این آمریکاست که بایگ مگیریت نهادهای بین

در  که  حتی ممکن است بعضی مواقع وجود این نهادها برای رهبری آمریکا خطرنا  باشگ

المللدی هراده نبایدگ    زد  یا نقح آنها تردیگ کنگ. نهادهای بدین در دورآ  صور  آمریکا نبایگ 

: ۹317دانگ، بازدارنگ )کاالها ، آمریکا را از اقگاماتی که در راستای پیشبرد منافعش ضروری می

خاطر نقش آ  در اسدتقرار قواعدگ و هنجارهدای    جذابیت ترریم نه به دولت ترامپبرای  (.27
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به عبار  دیگر، با ورود ترامپ به کداخ   آمریکاست. خود پیشبرد منافع خاطرالمللی، بلکه بهبین

 ارایدی واقدع نقطه عهیمت نظری سیاست ترریمی آمریکا در قبال ایرا  از لیبرالیسدم بده    ،سفیگ

کدرد،  خود را مایل به تغییر رفتدار ایدرا  معرفدی مدی    که ترامپ برخی  اوباما تغییر جهت داد. 

الملل معاصر شدگیگاد نفدی   کرد   سیاستی که در حقو  بینآشکارا از تغییر نظام سیاسی حمایت 

. بر همین اسا ، معتقگ است که دولت پیشین با رفع ترریم و نجا  حکومت ایرا  شگ  است

ایدرا  بده    مسدئله از  بود در عین حال مایل  به منافع آمریکا ضربه زد. ترامپ ،از خطر فروپاشی

دهگ کده حاضدر اسدت در    کاالی قابل داد و ستگ استفاد  کنگ. عملکرد وی نشا  مییب عنوا  

، فشدارها علیده ایدرا  را    کنگدریافت می ای ایرا رقبا و دشمنا  منطقهازای منافعی که از طریق 

  .دهگافهایش بگو  مرگودیت 

هدای  از طریق پدذیرش واقعیدت   بازسازی روابط با ایرا مریکا، مشی دولت کنونی آدر خط

این . برعکس، هایش استمنافع آ  کمتر از زیا  چو  چنگانی نگارد اهمیت موجود این کشور 

  که بر شگ  خصدومت بدین دو کشدور افدهود      بود دنبال ترریب ایرا  به رفتارهایی به دولت

و نظام سیاسی ایدرا  را در تنگندای    شگ  ایستهکننگ  ههای فلجموجب تسهیل بازاشت ترریم

ای ایرا  میدل داشدته و از   دولت ترامپ شگیگاد به تضعیف قگر  منطقه .شگیگ امنیتی قرار دهگ

کننگ  توسدط  های فلجترریم تغییر رژیم در این کشور حمایت کرد  است. بر این اسا ، توقف

رسدگ. البتده ایدن    منافع آمریکا بده نظدر مدی    مخالفدولت اوباما برای وی اقگامی ییرعقینی و 

بده   هرچندگ کننگ  قابل حل اسدت،  های فلجاز برجام و بازاشت ترریممشکل با خروج آمریکا 

الملل و حقو  بین المللی آسیب زد  و نارضایتی مترگا  را به دنبال داشته باشگ.هنجارهای بین

ای دارد و ایدن نکتده را   یدت حاشدیه  المللی آمریکا در خط مشدی دولدت ترامدپ اهم   اعتبار بین

ویدژ   المللدی بده  هدای بدین  توا  در اقگاما  مختلف این رییس جمهور شامل ترقیر سازما می

سازما  ملل مترگ و سازما  جهانی تجار  مشاهگ  کرد. البته این دولت مصمم بود  از موازین 

 استفاد  کنگ.  المللی برای ترریم ایرا المللی برای ایجاد بسیج بینحقوقی بین

 هدای یاسدت و س یموشدک  یهدا برنامده  یسدم، از ترور یدت حمااتهاما  مکرر به ایرا  نظیر 

شکن از ایدرا  و ایجداد   ضگ صلح و قانو  ایساز همگی با هگ  ترویج چهر ثبا ی بیامنطقه

ایدن  المللی در شونگ. اما مقررا  و هنجارهای بینعلیه آ  انجام می یالمللی قگرتمنگجبهه بین
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قدرار ایدرد. در ییدر ایدن     « اول آمریکدا »نگا  تا حگی مهم است که در خگمت پیشبرد سیاست 

رسدگ حتدی در صدور     این منطق، بده نظدر نمدی    بر اسا گ بود. نصور ، قابل احترام نخواه

امکا  بازاشت آمریکدا بده برجدام     ،ای ایرا های هستههای بیشتر در فعالیتپذیرش مرگودیت

 فراهم شود.

 

 گیریجهنتی
دو مکتدب لیبرالیسدم و   اساسدی بدین   منداظر    ،المللدر روابط بینترریم نظری  مبنایدر مورد 

ای به ایدن موضدوع   الملل نگا  نسبتاد ساد پردازا  لیبرال روابط بیننظریه. وجود دارد اراییواقع

الملل به منظور بینجامعه اعضای ترریم ابهاری اریهناپذیر است که از سوی  ،آ طبق  که دارنگ

طور که در درو  کشدورها طبدق   رود. هما کار میالمللی بههنجارها و قوانین بین منع تخطی از

المللدی نیده   بینی شگ ، در جامعده بدین  پیشو هنجارها  هایی برای ناقضا  قوانینقانو  مجازا 

قدرار   هنجارهایگ تهگنقح یا وجود چنین ابهارها و مقرراتی ضروری است. دولتی که در مسیر 

های حامی نظدم  یا حگاقل توسط دولت به صور  جمعی المللاز سوی جامعه بین بایگ ،ارفته

 نگدا  تردریم اقتصدادی از    . در مقابدل، مجازا  شودو با هگ  بازدارنگای  مؤثردر حگ جاری 

 ها ممکن است به صور  یکجانبه یا چنگجانبده بدرای تدأمین   ابهاری است که دولت اراییواقع

هدا مایلندگ   دولت استفاد  کننگ. البته المللیو نه حف  قواعگ و هنجارهای بین منافع ملی خویش

هنجارها توجیه کدرد  و  قوانین و ویژ  در شکل چنگجانبه آ  را به نام دفاع از ها بهوضع ترریم

 پشت الفاظ حقوقی و اخیقی پنها  کننگ.  را انگیه  واقعی خویش یعنی هما  منافع ملی

شدگ   ها قرار ارفتده، قدوانین تعریدف   مکن است دولتی که هگ  ترریم اروهی از دولتم

هدایی اسدت کده    دولدت  خدود  المللی را هم تهگیگ کرد  باشگ، اما ریشه اصلی ترریم منافعبین

های سدازما  ملدل را نبایدگ بده مثابده      بنابراین، ترریم کننگ.ها را کاراردانی و هگایت میترریم

هایی از هر دو توا  نشانهدر جها  واقعی، می الملل قلمگاد کرد.حف  جامعه بین ابهارهایی برای

شدواهگ موجدود   ، ای ایدرا  موضوع توافدق هسدته   دررا پیگا کرد.  اراییواقعمنطق لیبرالیستی و 

در حالی که سیاست دولت اوباما در موضوع ترریم ایرا  با منطق لیبرالیسدتی   دهگ کهنشا  می

مشی دولت ترامپ که نهایتاد به خروج ایدن کشدور از   خطدر  ها هماهنگی بیشتری داشته،ترریم
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برای دولت اوباما پدذیرش   ها اویایی بیشتری دارد.ترریم ارایی ازواقعتبیین  برجام منجر شگ،

های مدرتبط بدا آ  متوقدف    ای توسط ایرا  کافی بود تا تقریباد کلیه ترریمهای هستهمرگودیت

که منطبق با مندافع   بود ای اساساد به این خاطر مطرود ، توافق هستهترامپ برای دولتاما  شونگ.

 دولت آمریکا نیست. حگاکثری 

ط تسدل   چه بیشدتر مردگود کدرد    توافقی است که قگر  ایرا  را هر مطلو  دولت ترامپ

رو، ای آمریکا را جلدب کندگ. از ایدن   قهو رضایت خاطر مترگا  منطآمریکا بر منطقه را تسهیل 

هدای سدنگین   برجام را به شکست کشانگ  و ترریم کردمختلف تیش  هایروشاین دولت به 

 میدل شدگیگی بده   اوبامدا  در سیاسدت خدارجی دولدت    بازارداندگ.  با شگتی بیشدتر اذشدته   را 

 داد.اهمیت می یالمللبین و نهادهای که قویاد به حف  حقو  وجود داشت رالیی لیباراالمللبین

و منافع آمریکا  ارایی مرح در سیاست خارجی دولت اوباما نیستالبته این به معنی چنگجانبه

شدگ. امدا مروریدت بدا اصدول و      در دور  وی نیه بعضاد فراتر از مرزهای لیبرالیستی تعریف می

ایدرا    که چو  وجود داشتاین باور  رال بود. در چارچو  چنین سیاستی،المللی لیبقواعگ بین

 جهدانی جامعه اقگام کرد ، المللی هنجارهای بینقواعگ و ای به نقح های هستهاز طریق فعالت

 المللدی را بده تمکدین در برابدر هنجارهدای بدین      ایدرا   ،تردریم  تنبیهدی  از ابهاربا استفاد   بایگ

ای ایدرا   های هسدته به این نتیجه برسگ که فعالیت جهانیار جامعه ا. طبق این منطق، بازاردانگ

بسته شدگ ،   ایاستفاد  نظامی از تکنولوژی هستهبه سمت  این کشور و را  حرکت متوقف شگ 

 .  قابل توقف استترریم 

داد کده  امدا عملکدرد ترامدپ نشدا      ای را پذیرفت. توافق هسته ،اوباما با تکیه بر این منطق

خداطر  هجذابیت تردریم نده بد    از این نظر،. ای داردحاشیه برایش اهمیت یالمللبین هنجارهای

که عمگتاد بدا اعمدال سدلطه بدر      خاطر پیشبرد منافع آمریکاستهالملل، بلکه ببین حقو استقرار 

انگ، گ المللی به صور  مطلق کنار اذاشته نششود. البته هنجارها و قوانین بینجها  تعریف می

تواننگ به مثابه ابهاری برای تسهیل سلطه آمریکدا  شا  عمگتاد از این حیپ است که میاما اهمیت

هدا مندوط بده تغییدرا      کننگ. از این منظر، بازاشت آمریکا به برجام یا رفع مجگد تردریم عمل 

آزاد  ای است. در ییر این صدور ، آمریکدا  های ایرا  فراتر از موضوع هستهاساسی در سیاست

فشارهای ترریمی بر ایرا  را حتی به ههینه فروپاشی اجتماعی و تغییر  ،است بگو  مرگودیت
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رژیم در این کشور ادامه دهگ. بنابراین، دیپلماسی ایرا  برای رفع ترریم نیاز بده بدازبینی طبدق    

 شرایط جگیگ دارد.
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