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 د آمدهو ایران پدی 5+1ای چندجانبه است که با کار مشترک کشورهای برجام، موافقتنامه

سی د دیپلماالملل با کاربراست. این توافقنامه دستاورد سیاسی بسیار مهمی در عرصه روابط بین
رفت، روند تحوالت خاورمیانه را به سوی طوری که انتظار میبرای ایجاد صلح بوده است، به

ه ملتی از جامنی ثبات هدایت نماید و برای جمهوری اسالمی ایران از منظر سیاسی و ابعاد مختلف
ای آن، وتاه اجررسد چنین نیز بود و در مدت کامنیت اقتصادی، بسیار مفید باشد و البته به نظر می

ار یاست فشیری سروند مثبتی دیده شد. با خروج آمریکا توسط دونالد ترامپ از برجام و به کارگ
رسش این راین پب. بناحداکثری بر ایران، این اثرات موافقتنامه نیز تا حدود بسیار زیادی متوقف شد

ایی از منظر ایران چه پیامده اسالمی جمهوری برای برجام از آمریکا مقاله آن است که خروج
قتصادی ی و اسیاسی و امنیت اقتصادی داشته است؟ هدف مقاله آن است که تنها بر اثرات سیاس

شان آن ن این خروج تمرکز نماید. روش تحقیق آن، روش توصیفی و تحلیلی است و نتیجه کلی
تا  دهد که خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ و به کارگیری سیاست فشار حداکثری کهمی

قتصادی امنیت آغاز دوره بایدن نیز از آن کاسته نشده، موجب شده است تا تهدیدات سیاسی و ا
ای ن کشورها میادر ابعاد مختلف داخلی و خارجی علیه ایران افزایش یافته، با افزایش برخورده

های ته قدربطقه خلیج فارس صلح و ثبات در منطقه به خطر افتد و ایران در نگاه به شرق من
 پا نیز فاصله گیرد.تر شود و از اروبزرگ روسیه و چین نزدیک

 تهدید امنیت،  اقتصاد، سیاست، ایران، آمریکا، برجام،: کلیدواژگان

                                                           
 بر آن تأثیر و جامبر از آمریکا خروج» بندی با عنوانشقالملل عقیل نله دکتری روابط بیناین مقاله برگرفته از رسا 

مایی دکتر محمدرضا با راهن« ایران اسالمی جمهوری بر آن امنیتی -سیاسی پیامدهای و فارس خلیج منطقه امنیت
 دهشیری است.

 کیش، ایران.یره جزکیش، دانشگاه آزاد اسالمی،  المللبینالملل، واحد روه روابط بینگ 
 ه ورزات امورخارجه. ایمیل: الملل دانشکدنویسنده مسئول، دانشیار دانشکده روابط بینm.dehshiri@sir.ac.ir 
 الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانعضو هیأت علمی گروه روابط بین. 
 از، ایران.الملل، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیرعضو هیأت علمی گروه روابط بین 

.html128966http://www.isjq.ir/article_Article Link:   

DOI: 10.22034/ISJ.2021.275512.1414 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
m.dehshiri@sir.ac.ir
http://www.isjq.ir/article_128966.html
http://www.isjq.ir/article_128966.html


 

 

 

158    9139 زمستان(، 67) 3، شماره 71المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

 مقدمه
المللی و دستاور کاربرد دیپلماسی بین برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، یک توافقنامه مهم

های سو پنج عضو دائم شورای امنیت به عنوان قدرتالمللی است که از یکتوسط جامعه بین
های بزرگ و آلمان به عنوان قدرتی نوظهور و از سوی دیگر، ایران به عنوان یکی از قدرت

ستیابی به توافقی برای ایجاد صلح و اند. برجام، نمونه دای خاورمیانه، در آن مشارکت کردهمنطقه
آمیز بودن و ای یک کشور است تا صلحثبات در یک منطقه در موضوع حساس برنامه هسته

انحراف نیافتن این برنامه را تضیمن کند. با وجود دستاوردهای این برنامه برای جامعه جهانی و 
ن این توافق برای جلوگیری از با ادعای ناکارآمد بود 1ایران، آمریکا در دوره دونالد ترامپ

ای و نیاز به توافقی بهتر، از برجام خارج شد و سیاست حرکت ایران به سوی تولید سالح هسته
فشار حداکثری علیه ایران را برای باگرداندن این کشور به میز مذاکره جهت دستیابی به توافقی 

ترامپ ادامه یافت و از آنجا که از  بهتر، به اجرا گذارد. این روند تا پایان دوره ریاست جمهوری
شد و تبعات سیاسی و امنیتی به ویژه در منطقه المللی ناشی میگرایی آمریکا در عرصه بینیکجانبه

رفت تا راهیابی ها را در آن افزایش داد، انتظار میویژه خلیج فارس داشت که تنشخاورمیانه و به
المللی، آمریکا به گرایی در عرصه بینکا به چندجانبهبه کاخ سفید و توجه دوباره آمری 2جو بایدن

ای برجام بازگشته و موجب احیای آن شود تا تهدیدات علیه ایران به و به تبع آن علیه ثبات منطقه
کاهش یابد. با این حال، چنین تغییری توسط دولت جدید آمریکا هنوز پدید نیامده و آمریکا از 

ای که اثرات مختلف خروج آمریکا از بر جام، ه است، به گونهفشار حداکثری علیه ایران نکاست
ویژه پیامدهای سیاسی و امنیت اقتصادی در ابعاد گوناگون آن برای ایران و منطقه همچنان ادامه به

یافته است و با این وجود، اقدامات پراکنده دیپلماتیک و امیدهایی برای بازگشت آمریکا به این 
 انداز احیای آن، تیره است. توافقنامه، همچنان چشم

اهمیت بررسی این پیامدها از آن جهت است که کل منطقه خاورمیانه به امنیت ملی ایران گره 
کند خورده است و بنابراین تهدیدات سیاسی و امنیت اقتصادی علیه ایران، به منطقه نیز سرایت می

دهای از منظر امنیت ملی و منافع ملی عالوه، این پیامنماید. بهو صلح و ثبات در آن را تهدید می
 برجام از آمریکا ایران نیز دارای اهمیت بررسی است. پرسش اصلی مقاله این است که خروج

ایران چه پیامدهایی از منظر سیاسی و امنیت اقتصادی داشته است؟ فرضیه  اسالمی جمهوری برای
ز برجام توسط ترامپ و به دهنده به این پرسش عبارت است از اینکه خروج آمریکا اپاسخ

کارگیری سیاست فشار حداکثری که تا در آغاز دوره بایدن نیز از آن کاسته نشده، موجب شده 
است تا تهدیدات سیاسی و امنیت اقتصادی در ابعاد مختلف داخلی و خارجی علیه ایران افزایش 

                                                           
1. Donald Trump 
2. Joe Biden 
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های مثل چین و روسیه قدرتیافته، صلح و ثبات در منطقه به خطر افتد و ایران در نگاه به شرق به 
تر شود. روش تحقیق مقاله برای بررسی این فرضیه، روش توصیفی و تحلیلی است که طی نزدیک

آن هم وضعیت پیامدهای سیاسی و امنیت اقتصادی توضیح داده شده و هم مورد تحلیل قرار 
نیت اقتصادی خروج شود که تنها بر اثرات سیاسی و امگیرند. این بررسی با این هدف نجام میمی

 آمریکا از برجام تمرکز شود.
 

 پیشنیه -1
 برجام بالق در ایران اسالمی جمهوری روی پیش سناریوهای»دهشیری و میرکاظمی در مقاله 

در بهار و  (Dehshiri and Mirkazemi, 2020: 163-187)«آمریکا متحده ایاالت خروج از بعد
 از مریکاآ خروج قبال در ایران رویشپی ند سناریوهایخواهاند که می، اشاره کرده1399تابستان 

دهد سه های ایشان نشان میالملل را بیابند و یافتهبین روابط هاینظریه چارچوب در برجام
 برجام از تدریجی خروج: موجه کانتی، دیدگاه بر اساس برجام در سناریوی محتمل: ماندن

 اروپا بانکی و اقتصادی تعهدات ایفای و برجام هب آمریکا بازگشت: مطلوب و هابزی نگاه براساس
ریوی بینی است. آنها در نهایت سنانوکارکردگرایی، در این رابطه قابل پیش دیدگاه براساس

جود ا برای وبینند. قوت اثر آن است که دالیل مطلوبی رموجه را دارای قابلیت فعلیت بیشتری می
اله ر این مقادهای بعد از انتشااله آن است که رویددهند و ضعف مقهر یک از سناریوها ارائه می

ن است آین اثر به ا نشان داده که سناریو مدنظر آنان تحقیق نیافته است. نوآوری مقاله حاضر نسبت
 بیند. بینی را بخشی از پیامدهای سیاسی و امنیتی ناشی از خروج میهای قابل پیشکه این سناریو

رجام، دو سال پس از خروج: برخورداری آمریکا و خاورمیانه ب»در مقاله  1مارک فیتزپاتریک
در حالی که دولت ترامپ   ، بر این باور است که(Fitzpatrick, 2020: 1)«از امنیت و آرامش کمتر

های اقتصادی علیه ایران را به عنوان راهی برای صلح خروج خود از برجام و افزایش تحریم
دهد که این اشتباه بوده است. های ایران نشان میومتکند، افزایش خصخاورمیانه مطرح می

ای، به عنوان یافته خود به این امر ای، اقتصادی و صلح منطقهفیتزپاتریک با اشاره به پیامدهای هسته
اشاره دارد که خروج آمریکا از برجام یک اشتباه بزرگ در سیاست خارجی آمریکا بوده است. 

ای را بررسی کرده، اما ای، اقتصادی و صلح منطقهیامد هستهنقطه قوت مقاله آن است که سه پ
ضعف است که هر مورد را به طور عمیق بررسی نکرده است. نوآوری مقاله حاضر نسبت به این 

 اثر آن است که تالش کرده، عمق بیشتری به بررسی این پیامدها بدهد.
 در تالطم و برجام از آمریکا خروج»با عنوان  1398ای در تابستان ساجدی و ساجدی در مقاله

 از آمریکا تاثیر خروج به اندکرده ، سعی(Sajedi and Sajedi, 2019: 123-155)«ایران اقتصاد

                                                           
1. Mark Fitzpatrick 
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آنها در بررسی پیامد اقتصادی خروج، به این یافته دست  .بپردازند ایران سرمایه بازار بر برجام
 دچار ایران اقتصاد های آمریکا،تحریم سرگیری ناشی از تهدیدهای و خروج با اند کهیافته

 از سرگیری زمان از وضوح به مسأله این که است شده شدیدی هایتحول و تغییر و نابسامانی
نقطه قوت اثر آن است که به پیامدهای . شده است مشاهده ایران مالی بازارهای در هاتحریم

ضعف مقاله آن است که خالف اند، اما نقطه خروج آمریکا از برجام برای اقتصاد ایران پرداخته
اند که تنها یک بخش از اقتصاد ادعای نخست، تنها بازارهای مالی ایران را مورد بررسی قرار داده

شود. نوآوری مقاله حاضر نبست به این اثر آن است که در زمینه پیامدهای کشور را شامل می
 ست.های عمده اقتصادی را مدنظر قرار داده اامنیتی اقتصادی، شاخص

یکا حده آمرت متواکاوی عوامل مؤثر بر خروج ایاال»زمانی و نیاکویی در مقاله خود با عنوان 
 آمریکا اند که تالش، بیان کرده1398ر بهار د (Zamani and Niyakuei, 2019: 85-110)«از برجام

 تریاس اباتانتخ در شرکت زمان از ترامپ دونالد که بود ایبرنامه از برجام، خروج برای
 ورتص در مذاکرات مجدد انجام داشت. ترامپ پس از خروج، برای سر در آمریکا جمهوری

 ترامپ، خارجی یاستس دهد بنیادهایهای ایشان نشان مییافته. نمود آمادگی اعالم ایران، تمایل
 ایاالت میان شترکم انگاره و فهم ایجاد و برجام از بعد ایران از تهدیدِآمیز ماهیت ماندن ثابت

 حضور تقویت در امبرج نقش از آنها تفسیر ایران، دانستن تهدید سر بر عربستان و اسرائیل تحده،م
 پسابرجامی کنشِ خلی،دا بعد از و برجام متن در موضوع این شدن انگاشته نادیده و ایران ایمنطقه

 تایاال جخرو بر ترامپ تصمیم در اساسی متغیرهای جمله از باید را ایران اسالمی جمهوری
ا رین خروج دانست. نقطه قوت اثر آن است که تالش کرده تا عوامل مختلف ا برجام از متحده

ز عمق که ا مورد واکاوی قرار دهد و نقطه ضعف مقاله بررسی تعدد عوامل دخیل در خروج است
تالش  عمیق این بررسی کاسته است. نوآوری مقاله حاضر نبست به این اثر آن است که به طور

 بر پیامدهای سیاسی و امنیت اقتصادی ناشی از خروج متمرکز شود.کند می
 

 ی و مبانی نظریچارچوب مفهوم -2
 .راهم آیدشود، چارچوب مفهومی و مبانی نظری برای مقاله فدر این بخش از مقاله، تالش می

 ب مفهومیچارچو -1-2
ای است که در قتنامهشود، موافکه به طور مخفف برجام نامیده می 1برنامه جامع اقدم مشترک

)پنج عضو دائم  5+1های بزرگ موسوم به ای ایران میان این کشور و قدرتمورد برنامه هسته
 20در  2231المللی که با قطعنامه شورای امنیت و آلمان( به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه بین

کرد برجام یک تغییر اساسی  شورای امنیت تأیید»شورای امنیت ملل متحد همراه شد،  2015ژوئیه 
                                                           

1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
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ای ایران است. ...اجرای کامل برجام به ایجاد اطمینان در ماهیت منحصرا در بررسی مسأله هسته
سازی و ارتقا همکاری با ایران ای ایران کمک خواهد کرد ... و برای عادیآمیز برنامه هستهصلح

 . (United Nations Security Council, 2015: 1)«مفید است
ذشت گاز  مفهوم دیگر، خروج از برجام است که با آن دوره پسابرجام آغاز شده است. پس

به  2018می  8سابقه، در بیش از دو سال از اجرای برجام، دولت دونالد ترامپ در اقدامی بی
های یکجانبه پیشین آمریکا علیه ایران را جانبه از برجام خارج شد و تحریمصورت یک

شود که با . به این دوره، دوره پسابرجام گفته می(Salehi and et.al., 2019: 133)«بازگرداند
های مشه )تحریکار انداختن سازوکار ماسیاست فشار حداکثری بر ایران دنبال شد و در نهایت با به

آمدن  ی کارملل متحد( باز هم به طور یکجانبه توسط دولت ترامپ پی گرفته شد. با وجود رو
نوز براین هو بنا آمریکا با انتخاب جو بایدن، همچنان آمریکا به برجام بازنگشتهدولت جدید در 

 دوره پسابرجام ادامه یافته است.
 گرایی تهاجمیواقع مبانی نظری: -2-2

پدید آمده، این نظریه با  2الملل، توسط جان میرشایمردر روابط بین 1گرایی تهاجمینظریه واقع
به  3گراییگرایی تهاجمی بخشی از رویکرد ساختاری نوواقعیه واقعنظر امنیت نیز در پیوند است.

 المللبین نظام در هادولت که است معتقد». میرشایمر، (Pribadi, 2013: 32)الملل است روابط بین
 .ندارد حدومرزی هادولت توسط قدرت جستجوی و کنندمی عمل تهاجمی ایگونهبه

 جهت فرصت جستجوی در باید همیشه هادولت که کنندمی استدالل تهاجمی گرایان...واقع
کارگیرند. به است ممکن که هر زمانی را راهبردی چنین باید و باشند بیشتر قدرت منابع کسب
 باشد، هژمونی باید نیز آن نهایی هدف و باشند قدرت حداکثرسازی پی در باید همیشه هادولت
ها از دولت. (Khorasani Esmaeili and et.al., 2019: 118) «هاستدولت بقای راه تنها این چراکه

ها در این نظریه با توانند امنیت خود را تأمین کنند، دولتوار میومرجاین طریق در جهانی هرج
های بزرگ بیشتر در پی آن هستند، افزایش امنیت خود در سیاستی تجدیدنظرطلبانه که قدرت

ها پیوسته تهدیدگر امنیت یکدیگر هستند. دولت»د. شونموجب کاهش امنیت بازیگران دیگر می
گیرد. بنابراین در وضعیت ناپذیری در تضاد با هم قرار میبا تهدید امنیت، منافع آنها به طورسازش

طوری که منابع خود را در پیشگیری است، به ومرج روابط جهانی، منازعه میان آنان، غیرقابلهرج
 .(Shiping, 2010: 156)«گیرندکار میاین راستا به

ومرج نظام های بزرگ در پی افزایش قدرت خود در ساختار پرهرجتنها قدرتبنابراین، نه 
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کنند تا با افزودن بر قدرت خود، بر منطقه ای نیز تالش میهای منطقهالملل هستند، قدرتبین
از ساختار کل نظام  ای را که بخشینوبه خود، ساختارهای منطقهخویش مسلط باشند. آنها نیز به

دهند. این ای را به سوی اتخاذ راهبردهای مشابه سوق میهستند تحت تأثیر قرر داده و رقبای منطقه
های بزرگ حاضر در منطقه را نیز بیشتر تحریک کرده و در نهایت به بیان وضعیت، قدرت

رایی تهاجمی را گگیرد. معمای امنیت، منطق اساسی واقعشکل می 1«معمای امنیت»میرشایمر، 
 تا کوشدمی دولت یک که میزانی به که است استوار امر این بر آن دهد؛ چرا که اساسبازتاب می

 یک برای رو،این از دهد؛می کاهش را هادولت دیگر امنیت معموالً، دهد، افزایش را خود امنیت
 تضمین دیگران بقای بدون خویش، بقای برای را خود شانس تا بود خواهد سخت بسیار دولت

 .(Mearsheimer, 2014: 34) «کند
در مورد خروج آمریکا از برجام و پیامدهای سیاسی و امنیت اقتصادی آن برای ایران، نظریه 

عظمت را دوباره به آمریکا »گرایی تهاجمی از این جهت انتخاب شد که ترامپ در سیاست واقع
نوان یک قدرت بزرگ که جایگاه خود را تالش کرد به ع ) ,2015Martosko :1(2«گردانیمبرمی

بیند، برای تثبیت قدرت خود در منطقه خلیج فارس، در برجام، به در رقابت با چین در خطر می
عنوان یک معاهده ضعیف، تجدیدنظر کند و با آوردن ایران به مذاکرات جدید با سیاست 

ای خود را در منطقهتهاجمی فشار حداکثری، هژمونی خود را به نمایش گذاشته و امنیت 
ومرج افزایش دهد. آمریکا با این سیاست خواست افزایش امنیت خود، امنیت ایران را پرهرج

کاهش داد و ایران نیز به اتخاذ سیاستی تهاجمی، به عنوان پیامد خروج آمریکا از برجام، ترغیب 
 کرد.
 

 رانمنیتی آمریکا بر ایا -ارای اثر سیاسیای از اقدامات داریخچهت -3
( روابط ایران و آمریکا، از اتحاد به دشمن، تغییر وضعیت 1357/1979پس از انقالب اسالمی )

تا انقالب مؤثر بود،  1332داد. اگرچه اقدمات آمریکا در دوره اتحاد با ایران به ویژه از کودتای 
این اقدامات  اما از آنجا که دو کشور در اتحاد با یکدیگر بودند، وزن آثار منفی سیاسی و امنیتی

بر ایران، کمتر بود. اما پس از انقالب اسالمی، با حادثه سفارت آمریکا در تهران، این اقداماتی با 
ترین این اقدمات، حمایت از آثار منفی آغاز شد و به شکلی فزاینده، تداوم یافت. یکی از مهم

بسامان ایران بعد از عراق با مشاهده وضعیت نا»عراق در آغاز جنگ تحمیلی بود، به طوری که 
 «و با تحریک آمریکا، تهاجمی گسترده و غافلگیرانه را علیه ایران آغاز کرد اسالمی انقالب
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(Biglari and Araghi, 2015: 159)  و تا پایان جنگ نیز از آن حمایت کرد، حتی آمریکا هواپیمای
مانده ناو وینسنس، دستور ، فر1988ژوئیه  3در »مسافربری ایرانی را در پایان جنگ سرنگون نمود 

را بر فراز تنگه هرمز صادر کرد و باعث کشته شدن  655سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی پرواز 
، اقدامی که خالف تمامی قوانین حقوق (Lynch, 2020 A: 1)«نفر از شش کشور شد 290
لیه یک کشور ترین تهدید امنیتی و سیاسی عبود. اگر جنگ علیه یک کشور را مهم 1المللبین

 باشد، آمریکا این تهدید را به صورت غیرمستقیم برضد ایران، به انجام رسانده است.
بلکه پس از حادثه سفارت  2عیار علیه ایران حمایت کرد،ایاالت متحده نه تنها، از جنگی تمام

ل حاضر ای تا حاطور فزایندههایی را علیه ایران وضع نمود و آنها را بهخود را تهران، تحریم
ها ها و شرکتهای ایران را در بانکهای که دارایینخستین تحریم»( تداوم بخشید. 2021)

 «المللیبین اقتصادی اضطراری شرایط در اعمال قدرت»آمریکایی را مسدود کرد، مربوط به قانون 
ای دست های خود را با ادع. چند سال بعد، آمریکا تحریم(Torbat, 2005: 407-434)«بود 1981در 

های ، تحریم1990در دهه »داشتن ایران در انفجار مقر تفنگداران دریایی بیروت، افزایش داد. 
 Gov «ایران، به تحریم ایران، افزایش  یافت-های لیبییکجانبه این کشور با تغییر قانون تحریم

)1: 2014Track US, ) 3ن داماتو،با خروج لیبی از شمول آن، این قانون به قانو 1996. در سال 
میلیون دالر را در صنایع نفتی  20گذاری بیش از سرمایه 4موسوم شد که در دوره بیل کلینتون،

قانون حمایت از آزادی » 5. در دوران جورج دبلیو بوش،( ,2015Macaluso :6)ایران منع کرد 
ز های کشتار جمعی، حمایت اها آمریکا را با هدف مخالف با تکثیر سالحتحریم« ایران

 .(Iran Freedom and Support Act, 2005)«دموکراسی و تغییر رژیم ایران،  افزایش داد
های افراد مرتبط با را برای توقیف دارایی 13382، بوش فرمان اجرایی 2006یک سال بعد، در 

 ها،تحریم قانون جامع»نیز، باراک اوباما  2010در ژوئن   ای ایران صادر کرد.برنامه هسته
 ها،تحریم جامع قانون»و همچنین قانون دیگری با عنوان  6«ایران گذاریسرمایهعدم و ییپاسخگو

ا به ر ((Bureau of Public Affairs Department of State, 2011«ایران محرومیت و پذیریمسئولیت 
)مه  13574(، 2010)سپتامبر  13553های اجرایی تصویب کنگره رساند، اوباما همچنین فرمان

( صادر کرد. این قوانین و فرامین تحریمی یکجانبه، در راستای برنامه 2011)نوامبر  13590(، 2011
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 .آورد شماربه استثنا یک را گیتایران ماجرای باید البته میان این در .2
3. D’AMATO or Iran Sanction Act (ISA) 
4. William Jefferson (Bill) Clinton  
5. George W. Bush 
6. CISADA 



 

 

 

164    9139 زمستان(، 67) 3، شماره 71المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

نیز آمریکا  2011نوامبر  21ها علیه ایران را به شدت افزایش داد. در ای ایران بود و تحریمهسته
 US Department of the)متحده  ایاالت پرستیمیهن قانون  311نظام بانکی ایران را بر اساس بخش 

Treasury, 2011)   برای جلوگیری از پولشویی توسط ایران تصویب کرد. یک سال بعد نیز بخش
های خارجی را برای توقف ، شرکت2102قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی  1245

نیت های یکجانبه آمریکا، پیامدهای سیاسی و اممعامالت با ایران، زیرفشار قرار داد. این تحریم
 اقتصادی زیادی برای ایران داشت.

ای ایران، تالش کرد تا اجماعی های هسته، بر اساس فعالیت2006به عالوه آمریکا از سال 
المللی ینانس بجهانی را علیه ایران پدید آورد که از ارجاع پرونده ایران از شورای حکام آژ

، 2008تا  2006گرفت. از ن را در بریه ایراهای تحریمی شدید علشورای امنیت تا صدور قطعنامه
( در شورا 2008) 1835و  1803(، 2007) 1747(، 2006) 1737و  1696های  پنج قطعنامه با شماره

. به (Macaluso, 2015: 7)بود  (2010)1929 ترین قطعنامه، قطعنامهعلیه ایران صادر شد. اما مهم
 از که هاییتحریم ما نظر از»: نمود ماعال 2011 سال در آمریکا امورخارجه طوری که وزارت

 ایران حکومت به را سختی فشارهای تنها نه اند،شده تصویب امنیت شورای 1929 قطعنامه طریق
 با رفتاری ماهنگیه طریق از که کرده ایجاد رفتاری منشور یک ما برای بلکه اند،نموده تحمیل
. مجموعه این (US Department of State, 2014)«دهیم ادامه ایران علیه فشار به خود بتوانیم همتایان
المللی که پیامدهای شدید سیاسی و امنیتی )ابعاد مختلف از جمله های یکجانبه و بینتحریم

نامه موافقت د ایناقتصادی و نظامی( برای ایران داشت، در نهایت منجر به مذاکرات برجام و ایجا
ای آمریکا شد. با این حال، های هستهالمللی و تحریمینهای بمالمللی برای پایان دادن به تحریبین

مه شورای امنیت )قطعنا 2231المللی توسط قطعنامه های بینآمریکا حتی با از میان رفتن تحریم
وارد مکه این  های یکجانبه خود علیه ایران را، با این بیاناجرایی شدن برجام( تعدادی از تحریم

 ، نگاه داشت.ای هستندهای غیرهستهتحریم
 

 یامدهای سیاسی و امنیت اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران پ -4
ی و ای سیاسامدهخروج آمریکا از برجام برای ایران پیامدهای مختلفی داشته است، از جمله پی

ت ورد امنیمتوان به دوبخش خارجی و داخلی تقسیم کرد و در امنیتی. این پیامدهای سیاسی را می
تالش  الملل و حجم مقاله،ها امنیت در مطالعات نوین روابط بینبا توجه به متنوع شدن حوزه نیز،

 ز شود.ام تمرکز برجشده است تا تنها بر امنیت اقتصادی ایران به عنوان پیامدی از خروج آمریکا ا
 ز برجام اایران و پیامدهای سیاسی خروج آمریکا  -4-1

توان در دو بعد خارجی و داخلی مورد بررسی برجام را میپیامدهای سیاسی خروج آمریکا از 
قرار داد. از آنجا که حوزه داخلی آن با امنیت اقتصادی گره خورده است که موضوعی بیشتر 
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 شود.داخلی است، بنابراین در این بخش بر بعد خارجی آن تمرکز می
گیری عا این موض( همراه ب1397اردیبهشت  18) 2018می   8خروج آمریکا از برجام در 

ه زمان همور همطدولت آمریکا بود که راه مذاکره با ایران باز است. با این خروج، آمریکا به 
زیر واگرچه پمئو »ای خود را که با برجام لغو شده بود، بازگرداند. با این حال های هستهتحریم

دو  ، ترامپبود ان کردهخارجه وقت آمریکا برای مذاکره با ایران دوازده شرط را پس از خروج بی
و در ئپسخن گفت. پم هفته بعد از آمادگی گفتگو با ایران و به دنبال تغییر رژیم در ایران نبودن،

ا برای شرطی هستیم. اما تالش آمریک، اعالم کرد ما آماده گفتگو بدون هیچ پیش2019دوم ژوئن 
. (Wong, 2019: 1)«د یافتان در منطقه ادامه خواههای بدخیم ایرمعکوس کردن اساس فعالیت

م به برجا شدت متناقض، با این واکنش ایران همراه بود که آمریکا بایدپیامد این اظهارات به
ینکه: با بیان دوباره ا 1398جمهوری روحانی در مهر بازگردد. پس از گذاشت چند ماه رئیس

 ردیم،ک اعالم هک ارچوبیچ در زمان آمریکا با خروج از برجام اشتباه بزرگی مرتکب شد. ... هر»
 اجالس آن در ایمآماده باشد، آماده واقعی 5+1 مذاکره برای شرایط و شود برداشته ها تحریم

آن را  . اگرچه روحانی با گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران،(Rohani, 2019: 1)«کنیم شرکت
، شور نیزکبود و این  های جدید آمریکا در حال ظهورمطلوب ارزیابی کرده بود، اما آثار تحریم

 اد.ای افزایش دها علیه ایران به طوری فرایندهفشار را بر کشورهای دیگر جهت همکاری با تحریم
آگوست  6) 2ترامپ 13846فرمان اجرایی »شامل  1در چارچوب سیاست فشار حداکثری

تیر  3 /2019ئن ژو 24) 3ها علیه ایران( و دستورالعمل اجرایی اعمال تحریم1397امرداد  15 /2018
1398») (US Department of State, 2021: 1)ها در دو مرحله اعمال شد، اما ، اگرچه این تحریم

این دو دستور، دست مقامات  4عرصه وسیعی از تمامی موارد قابل تحریم علیه ایران را دربرگرفت.
ها شامل از کرد. این تحریمها بداری را برای اعمال انواع تحریمویژه در وزارت خزانهآمریکایی به

ها، تحریم صدور نفت، توقیف اموال، محدودیت سفر جلوگیری از تبادالت مالی در همه زمینه
است که  (Lynch, 2020 B: 1)های ارشد، و به عالوه اقدام به ترور سردار قاسم سلیمانی دیپلمات

تنها از ها نه. این تحریمآن را نیز باید در چارچوب همین سیاست فشار حداکثری در نظر گرفت
هایی را که این طرف آمریکا به اجر درآمد، بلکه آمریکا تهدید کرد همه کشورها و شرکت

 دهد.ها را نادیده بگیرند نیز چون گذشته مورد تعقیب و جریمه قرار میتحریم
                                                           

1. Maximum Pressure 
2. Executive Order 13846; Reimposing Certain Sanctions with Respect to Iran   
3. Executive Order Imposing Sanctions with Respect to Iran   

 مانیز جدول کنون، تا اسالمی انقالب پیروزی از پس ایران علیه آمریکا هایتحریم کامل فهرست دیدن برای. 4
 : کنید مشاهده متحده ایاالت صلح مؤسسه در را آغازگر ایران صفحه در هاتحریم

https://iranprimer.usip.org/blog/2021/mar/03/sanctions-8-timeline-sanctions 
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کرد، در چارچوب سیاست فشار حداکثری در گرایی را تعقیب میترامپ که سیاست یکجانبه
های اقتصادی، ممنوعیت تحریم»که شامل  بردپی خروج از برجام، از قدرت اجبار علیه ایران بهره 

رژیم و  گیری از ابزار انرژی، رهگیری دریایی، حمایت از مخالفانتسلیحاتی و فناوری، بهره
 شد.می (Alikhani, 2020: 67)«عملیات سایبری تهاجمی

روسیه و  های دیگر برجام، اتحادیه اروپا،الفت طرفاما از آنجا که خروج یکجانبه، با مخ
ا آن را تپا تالش کرد ارو»رو شد و چین، همراه بود با مخالفت اعضای حاضر آن در برجام روبه

ک کرد تا از شکاف میان دوسوی آتالنتیدر این میان، ایران تالش می .(BBC, 2018: 1)«نگاه دارد
ل در قبا های آمریکاایی را به دور شدن بیشتر از سیاستبه نفع خود بهره برد و کشورهای اروپ

کرد تا ایران به اجرای های آن ترغیب کند، اروپا نیز تالش میای و نپوستن به تحریمتوافق هسته
 تعهدات خود در چارچوب برجام ادامه دهد. 

تعهدات پیامد افزایش فشارهای تحریمی در سیاست فشار حداکثری و ناتوانی اروپا از اجرای 
ای خویش همراه بود، موجب شد تا برجامی خود، که با تهدیدات ایران برای افزایش توان هسته

حل ایجاد ها اقتصادی و نفتی، در مذاکرات خود به راهایران و اروپا برای جلوگیری از فشار تحریم
ایران در  و پاارو سیاسی -اقتصادی ( دست یابند، که ابزار1397)بهمن  2019در ژانویه  1اینستکس

آمد. اما حتی این ابزار نیز مورد مخالفت آمریکا قرار گرفت. در گزارش برابر آمریکا به شمار می
کشورهای اتحادیه اروپا، عیلرغم اینکه ایران »های ایران آمده است: کنگره آمریکا درباره تحریم

ترامپ، به حمایت از رغم سیاست فشار حداکثری ای خود را نقض کرده است و بهتعهدات هسته
های های اروپایی در برابر تحریمدهند. ...اتحادیه اروپا در تالش است از شرکتبرجام ادامه می

هزار دالر تجهیزات  540مجدد آمریکا محافظت کند. ...اینستکس اولین معامله خود را در حدو 
با وجود مخالفت آمریکا  .(Congressional Research Service, 2020: 44)«پزشکی انجام داده است

ها، این ابزار نیز نتوانست کارکرد زیادی داشته باشد و پیامد آن این بود تر کردن تحریمو سخت
 ایران راهبرد دیگری را در پیش گرفت.

ای در دوره پسابرجام، پس از اینکه ایران نتوانست از طریق اینستکس به در راهبرد جدید هسته
( پنج 2019می  8) 1398اردبیهشت  18جمهور روحانی از ابد، رئیسامتیازهای اقتصادی دست ی

 فروش اول، توقف»گام کاهش تعهدات برجامی را اعالم کرد و در همین سال به اجرا درآورد: 
 16) 3.67 سازیغنی از اردیبهشت(؛ دوم، عبور 18سنگین ) آب ذخایر و شدهغنی اورانیوم ذخایر

 14فردو ) در شهریور(؛ چهارم، گازدهی 13توسعه ) و قیقتح هایمحدودیت تیر(؛ سوم، لغو
. (Tasnim, 2020: 1)«دی( 15برجام ) در ایران عملیاتی هایمحدودیت تمام آبان(؛ پنجم، توقف

                                                           
1. Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) 
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( در اقدامی 1398دی  13) 2020ژانویه  3آخرین گام دارای اهمیت بسیار بود، چرا که آمریکا در 
المللی بغداد با موشک د قاسم سلیمانی را در فرودگاه بینالمللی سپهبخالف تمامی قوانین بین

داد. نخستین پاسخ و پیامد این اقدم، اجرای پهبادی ترور کرد و ایران باید پاسخی جدی به آن می
 ( بود. 1398دی  18االسد )گام پنجم و سپس حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین

: مده استپا آتعهدات برجامی، در گزارش پارلمان ارو در واکنش اروپا به این راهبرد کاهش
 منزوی برای مریکاآ فشارهای برابر در که کندمی متهم را اروپا اتحادیه عضو کشورهای ایران»

 از اروپا اتحادیه. اندادهند انجام کافی اقدامات برجام نجات برای و اندنکرده ایستادگی ایران کردن
 در ایران نقش و منطقه رد فزاینده هایتنش. است ایران سازینیغ هایفعالیت نگران خود طرف

 انندم کشورهایی در تیغیردول بازیگران از سیاسی و مالی نظامی، پشتیبانی ارائه جمله از زمینه، این
 .(European Parliament, 2020: 1)«است آن بالستیک موشکی برنامه و یمن، و سوریه لبنان، عراق،

ای خود پرداخت و ها، به توسعه توان هستهایران در واکنش به افزایش تحریمنیز  1399در سال 
ر شورای های تسلیحاتی ایران را دالبته، آمریکا هم در سیاست فشار حداکثری نتوانست تحریم

های کاهش ه و گام(. این مسأل1399مهر  27 /2020اکتبر  18امنیت بر اساس برجام، تمدید نماید )
( در 1399آذر  7) 2020نوامبر  27د تا اسرائیل احساس تهدید امنیتی کند و در تعهدات، موجب ش

له زاده، را هدف حمای ایران، محسن فخریاقدامی که مسئولیت آن را نپذیرفت، پدر برنامه هسته
 د.قرار داده و ترور نماید، امری که بر عزم ایران برای تداوم این راهبرد افزو

، ز برجامایکا اروپا نیز آمده، یکی دیگر از پیامدهای خروج آمر چنانچه در گزارش پارلمان
منطقه،  های زیادی درسیاست افزایش نفوذ ایران در منطقه بوده است. این وضعیت نیز به تنش

ای را نیز تازه ویژه در خلیج فارس میان ایران و عربستان، امارات و... منجر شده است که روابطبه
 اند.تحاد با اسرائیل آغاز کردهدر برابر ایران، در ا

های یکی دیگر از پیامدهای سیاسی خروج آمریکا ار برجام، نزدیک شدن بیشتر ایران قدرت
 یابیقدرت از بعد»برزگ روسیه و چین است تا امنیت ملی خود را افزایش دهد. ایران و روسیه، 

 منطقه در قدرت معادله تغییرات و پوتین اوراسیاگرایی دکترین تأثیر تحت کشور دو روابط پوتین،
 «است یافته ارتقا فرهنگی و اقتصادی نظامی، امنیتی، هایزمینه در غربی، جنوب آسیای

(Mohammadi & Javdani, 2020: 1). ای یت ویژهاین روابط به ویژه در مورد بحران سوریه از اهم
تواند برای نگرد که از توان آن میبرخوردار شد. ایران به روسیه به عنوان شریکی راهبردی می

کاهش فشارهای آمریکا بهره برد. یکی دیگر از این پیامدهای سیاسی، نزدیک شدن ایران به چین 
ه قدرت ، ب2030رسد تا است. ایران در سیاست نگاه به شرق خود، برای چین که به نظر می

ای قائل است. به طوری که اقتصادی اول جهان تبدیل شود و جای آمریکا را بگیرد، جایگاه ویژه
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(، دو کشور بر عزم جدی خود برای 1394به ایران )بهمن  1پینگجینجمهور شیدر سفر رئیس
یر چین، یک مس« کمربند و جاده»تنها در طرح برقراری روابط راهبردی تأکید کردند. ایران نه

بخش عنوان ایران و کشورهای نفتی خلیج فارس به»آید، بلکه این کشور به مطلوب به شمار می
 «کندبرای تداوم رشد اقتصادی خود، نگاه میکشورهای جهان، انرژی  کنندگانمهمی از تأمین

((Hedayati & Ramazanpoor, 2019: 87 افزون بر این، چین در پی ایجاد یک پایگاه در منطقه .
لیج فارس است و ایران را مناسب یافته، به طوری که یک سند همکاری میان دو کشور تنظیم خ

گذاری انجام دهد. این سند تفاهم که تنها میلیارد دالر در ایران سرمایه 400شده تا چین 
نویس آن منتشر شده است، قرار است میان ایران و چین به امضا برسد و پس از اجرایی شدن، پیش

 راهبردی میان آنها ایجاد کند. اتحادی
 پیامدهای آن بر امنیت اقتصادی ایران خروج آمریکا از برجام و -4-2

 تصاداق»ست. اوده یکی از پیامدهای مهم خروج آمریکا از برجام، اثر آن بر اقتصاد این کشور ب
 لیما ارهایباز در 1397 در وضوح به مسأله این که است شده شدیدی هایتحول دچار ایران
های بعد نیز با ر سالو د (Sajedi and Sajedi, 2019: 142-151)«شد و ... بازار بورس مشاهده  ایران

انی سابقه ریال در برابر ارزهای جهشدت بیشتری ادامه یافت، به طوری که باعث سقوط بی
لی ما دالته مباگردید. این وضعیت، دو دلیل عمده داشت: یکی اینکه آمریکا دسترسی ایران را ب

شدت کاهش داده بود و دوم، موجب کاهش های جهان به مجازات، بهاز طریق تهدید بانک
 شدید صادرات نفت ایران شد.

پس از خروج از برجام، مقامات آمریکا، شروع به وارد کردن فشار به همه کشورها برای 
سانند، سیاستی که ها علیه ایران کردند، تا صادرات نفت ایران را به صفر برهمکاری با تحریم

، که 2015توانست واقعا اجرا شود، اما توانست صدور نفت ایران را به حداقل برساند. در نمی
به  2017میلیون بشکه در روز بود، که تا  1.8توافق برجام به امضا رسید، صادرات نفت خام ایران 

به  2019بشکه و سپس در میلیون  1.8)خروج آمریکا( به  2018رسد، اما در میلیون بشکه می 2.12
هزار بشکه  500به  2020. این رقم در سال (OPEC, 2019: 1)رسد هزار بشکه در روز، می 651

البته آمارهای غیررسمی کاهشی تا  .(International Monetary Fund, 2020: 1)روز رسیده است 
ن چین، هند، کره جنوبی کنند. در این بین، برخی از کشورها همچوهزار بشکه را نیز بیان می 100

داری آمریکا اجازه گرفتند که ورود نفت خام از ایران را به تدریج کاهش و... از وزارت خزانه
ای نفت از ایران دریافت کردند، با این حال به علت دهند. این کشورها با وجود چنین اجازه

های خود بلوکه کردند و کهای مالی آمریکا، این کشورها درآمدهای نفتی ایران را در بانتحریم

                                                           
1. Shi Jin Ping 
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میلیارد دالر ایران را  9حاضر به پرداخت آنها نشدند. برای نمونه در مورد کره جنوبی که بیش از 
ایران نفتکش هانکوک چمی را در خلیج فارس »توقیف کرده است، روابط دو کشور تیره شده و 

. با (Euronews Persian, 2021: 1)« به دلیل نقض پیاپی قوانین زیست محیطی دریایی توقیف کرد
رسید امنیت انرژی جهانی تهدید شده و قیمت نفت افزایش خروج آمریکا از برجام، به نظر می

ترین صادرکننده، افزایش تولید عربستان سعودی و یابد، اما با تبدیل شده ایاالت متحده به بزرگ
 «سقوط کرد 2020دالر در  41و  2019دالر در  64به  2018دالر در  69از » 1آغاز بحران کرونا

(OPEC Oil Price Annually, 2021: 1). در سراسر جهان، به  19این وضعیت در کنار شیوع کوید
شدت روی درآمدهای نفتی ایران اثر گذارد و موجب شد تا دولت با کسری بودجه شدیدی 

سری بودجه به شدت رو شود. به طوری که نرخ برابری ریال در برابر دالر، جهت تأمین این کروبه
هزار ریال در  330هزار ریال در ژانویه برای هر دالر به رقم  140از  2020افزایش یافت و تنها در 

هزار  265میلیون دالر به بازار، با کاهش به رقم  50اکتبر افزایش یافت و سپس با ترزیق روزانه 
 .  (Rome, 2020: 1)رسید  2020ریال در دسامبر 

تبدیل کرده و  2یران به درآمد نفتی، دولت این کشور را به دولتی تحصیلدار،وابستگی بودجه ا
های های زیادی صورت گرفته تا وابستگی به این درآمد کاهش یابد، اما تحریمهرچند تالش

آمریکا با خروج از برجام موجب شد تا ایران دچار کسری بودجه شدیدی شود و در پی آن نرخ 
رسیده بوده است، به  9.1پس از امضای برجام به % 2016رخ تورم که در تورم نیز افزایش یابد. ن

شد(، که زمزمه خروج آمریکا از برجام شنیده می 2017) 9.6ترتیب این ارقام را تجربه کرد: %
 30بینی ( و پیش2020) %30.5(، 2019) 41%در پی خروج آمریکا از برجام(،  2018) %31.2

میلیارد دالر  598.8، 2012در  3. با اینکه تولید ناخالص داخلی( ,2020IMF :1) 2021درصدی در 
میلیارد دالر کاهش  384.9که برجام امضا شد به  2015المللی تا های بینبود، در اثر فشار تحریم

در سال بعد میلیارد دالر  445.3 این رقم به با رشد مثبت به 2017یافت، اما با امضای برجام تا 
 .(The World Bank, 2020: 1)رسید 

، 3.9، %2017در » 4المللی پولنرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران طبق برآورد صندوق بین
بوده و  -5برابر % 2020، در -6.5برابر % 2019، در -5.4)خروج آمریکا از برجام( برابر % 2018در 

خروج آمریکا از  . به نظر،(Rome, 2020: 1)«باشدمی 3.2، معادل %2021بینی این نرخ در پیش
موجب کاهش تولید ناخالص داخلی ایران شده است و البته شیوع کرونا هم در  2018برجام از 

                                                           
1. See: Iran Economic Monitor (2020). World Bank Group, Spring, at: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/676781543436287317/pdf/Iran-Economic-Monitor-
Weathering-Economic-Challenges.pdf 
2 . Rentier State 
3 . Gross Domestic Product (GDP) 
4. International Monetary Fund (IMF) 
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از سوی این  2021و کاهش تورم برای  3.2بینی رشد %این ارتباط مؤثر بوده است. اما پیش
ه صندوق، حاکی از آن است که ایران راهبردهایی را برای تقویت اقتصاد ملی خود در دور

 ، نتیجه آن ظهور خواهد یافت.2021گرفته است که در  ها در پیشتحریم
راهبرد اصلی ایران برای مقابله با شرایط تحریمی، اقتصاد مقاومتی است. این سیاست کالن 

کند در زمینه اقتصادی گرا نام گرفته است که طی آن تالش میزای برونتوسعه اقتصادی دورن
های جهانی نفت، قطع محصولی وابسته به قیمتد را به اقتصاد تکخودکفا شود و وابستگی خو

 آمدن و رفتن با ...که کنیم تنظیم جوری را اقتصادمان باید ما»کند. طبق نظر مقام معظم رهبری 
 یک صورت به را این ...ما. نشویم مشکل دچار اقتصاد در دشمن، هایبازیگری با و تحریم

. (Iran Supreme Leader, 2021: 1)«است مقاومتی اقتصاد ستسیا همان که کردیم ابالغ سیاست
های مالی و حضور در لیست برای نمونه در این راهبرد، ایران تالش کرده است با وجود تحریم

توانست  2020در سال »صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد.  1سیاه گروه ویژه اقدام مالی
میلیارد دالر برساند. در عین حال  30الی به بیش از صادارت غیرنفتی خود را با وجود تحریم م

 3میلیارد دالر بوده است که تراز تجاری نزدیک به منفی  33واردات غیرنفتی آن هم بیش از 
، با این حال یک پیشرفت برای (Rome, 2020: 1)«دهدمیلیارد دالر را در این بخش نشان می

دهنده نزدیک به موفقیت بودن این راهبرد شود که نشانصادرات غیرنفتی ایران محسوب می
 است.

ا مریکیکی از راهکارهای دیگری که دولت برای تأمین کسری بودجه خود پس از خروج آ
 30زار ریال به ه 10 از برجام به اجرا درآورد و آن قطع رایانه بنزین و سه برابر کردن نرخ آن از

( 2019نوامبر  15) 1398آبان  24ای در سهمیه هزار ریال برای بنزین 150هزار برای بنزین آزاد و 
 دنبال به را ایگسترده هاینارضایتی که اثر تورمی شدیدی داشت و (Tasnim, 2019: 1)بود 

طع ز محل قنست اداشت. با این حال با شیوع کرونا و آغاز منع ترددها، این ابتکار دولت، نتوا
 ودجه یاری برساند.یارانه بنزین و افزایش قمیت آن به کاهش کسری ب

در ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای دیگر، وضعیت اقتصادی در به قدرت رسیدن 
جمهور روحانی )برآیند نیروهای سیاسی ها مؤثر است. بر این اساس، دولتی اول رئیسدولت

( روی کار آمد، وعده اصلی خود را 2013)آگوست  1392رو( که در مرداد طلب و میانهاصالح
المللی اعالم کرده بود که با های بینای با غرب برای پایان دادن به تحریمسیدن به توافقی هستهر

به آن )برجام( نایل آمد  2015در آمریکا در  2جمهور دموکرات باراک اوباماوجود حضور رئیس

                                                           
1. Financial Action Task Force (FATF) 
2. Barak Obama 
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 2017ر در میلیارد دال 445.3به  2015در  384.9تنها توانست تولید ناخاص داخلی ایران را از و نه
کاهش دهد. همین  9.1به % 2016ای رقم تورم را در سابقهطوری بیبرساند، بلکه توانست به

مسائل منجر به این شد که هم مجلس دوره دهم و ه شوراها در اختیار این نیروها قرار گیرد و هم 
دهد. اما  ( بتواند دولت دوم خود را تشکیل2017)آگوست  1396روحانی برای دور دوم در مرداد 

شود، کاهش رشد خروج آمریکا از برجام که یک شکست عمده برای این دولت محسوب می
، از منظر سیاست 19و تشدید شیوع کوید 2019در  41تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم تا %

داخلی از آن حکایت دارد که این نیروها از شانس زیادی برای رسیدن به قدرت در انتخابات سال 
برای ریاست جمهوری و شوراها برخودار نباشند و چنانکه انتخابات مجلس دوره یازدهم  1400

گرا قرار گیرد که با نشان داد، قدرت در عرصه سیاست داخلی ایران، در اختیار نیروهای اصول
هرگونه مذاکره با آمریکا مخالفند و سیاست نگاه به شرق، اتحاد با چین و روسیه را با جدیت 

طلب یک فرصت رو و اصالحکنند. اما، حضور بایدن در کاخ سفید برای نیروهای میانهیدنبال م
 آید. شمار میبه

 دولت بایدن و پیامدهای سیاسی و امنیت اقتصادی برای ایران سیاست برجامی -4-3
ایدن در ب، ترامپ تالش کرد تا برجام را برای همیشه دفن کند، جو 2020اگرچه در سال 

. (Lynch, 2020 B: 1)«تخاباتی خود اعالم آمادگی کرده تا روح جدیدی به آن بخشدتبلیغات ان
لیه عهای شورای امنیت ، با اجرای یکجانبه سازوکار ماشه در برجام، تحریم2020ترامپ در سال 

تنها با مخالفت اعضای ( را بازگرداند، امری که نه2010) 1929های قطعنامه ایران، به ویژه تحریم
الملل نداشت و موجب رو شد، بلکه هیچ وجاهت قانونی نیز از منظر حقوق بینبرجام روبهدیگر 

ارهای از ابز تفادهانزوای بیشتر آمریکا در ملل متحد شد. البته دولت ترامپ تالش کرده تا با اس
عده ونش به برایان هوک زمانی در واک»خود، بازگشت به برجام را تا حد ممکن ناشدنی کند. 

ماند که میاقی نبهای دموکرات برای بازگشت به برجام گفته بود: چیز زیادی از این توافق نامزد
 .(Alikhani, 2020: 82)«کسی بخواهد به آن بازگردد

های وی شامل احیای برجام نیز ، وعده2020با قطعی شدن پیروزی بایدن در انتخابات 
ایندگان د، چرا که حتی تعدادی از نماین کار تا چه حد موفق باش شود، اما مشخص نیست درمی

 باشند کهن میدموکرات نیز مخالف بازگشت آمریکا به برجام هستند و خواستار توافقی با ایرا
ای آمریکا درباره توان ایران پایان دهد، بلکه بتواند از نفوذ ایران در های هستهتنها به نگرانینه

ن اساس، ز دربرگیرد. بر ایتوان موشکی را نی های آن همچونمنطقه نیز بکاهد و سایر فعالیت
ر پیش دبایدن خواستار بازگشت به توافق برجام با ایران است، اما راه آسانی »اگرچه 

 . (Erlanger, 2020: 1)«ندارد
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 گیرینتیجه
یف جایگاه ، موجب تضع1929خروج یکجانبه آمریکا از برجام توسط ترامپ با نقض قطعنامه 

طوری که در بود، به حافظ صلح و ثبات جهانی، یعنی شورای امنیت ملل متحدالمللی نهاد بین
ازپیش به نمایش رو شد. نقض این قطعنامه زمانی بیشهای بسیاری روبهخود آمریکا نیز با مخالفت

ای را در چارچوب سیاست فشار حداکثری با های یکجانبهگذاشته شد که این کشور، تحریم
خود این  م،  برایالمللی، علیه ایران به اجرا گذارد. خروج آمریکا از برجاینپشت کردن به قوانین ب

ط شدن روابهای تیرهکشور هم دارای پیامدهای سیاسی و امنیتی بود؛ این خروج هم یکی از زمینه
 شد ایرانآتالنتیک بود، هم امنیت را برای آمریکا در منطقه افزایش نداد و هم موجب ندوسوی 

لیه قاومت عبه م ه پای میز مذاکره بازگردد. اما از سوی دیگر، با اینکه ایران دستبار دیگر ب
قتصادی نیت افشارهای آمریکا زد، این خروج، برای جمهوری اسالمی نیز پیامدهای سیاسی و ام

 زیادی در پی داشت. 
ی اکثرر حددر نهایت اینکه خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ و به کارگیری سیاست فشا

امنیت  ویاسی سکه تا در آغاز دوره بایدن نیز از آن کاسته نشده، موجب شده است تا تهدیدات 
ان ردها میبرخو اقتصادی در ابعاد مختلف داخلی و خارجی علیه ایران افزایش یافته، با افزایش

رق به به ش کشورهای منطقه خلیج فارس صلح و ثبات در منطقه به خطر افتد و ایران در نگاه
تر شود و از اروپا فاصله گیرد. ایران به جز نزدیک شدن های بزرگ روسیه و چین نزدیکدرتق

ویش را ای و توان موشکی خبه روسیه و چین، در راهبرد مقاومت خود، تالش کرده نفوذ منطقه
گام تعهدات برجامی در پیش گیرد و با بهای را در کاهش گامافزایش دهد، راهبرد جدید هسته

مد سیاست ها، پیااهبردده از اقتصاد مقاومتی، وابستگی به نفت را کاهش دهد. استفاده از این راستفا
ر است ین ساختاگرایان تهاجمی اعتقاد دارند، اتهاجمی آمریکا در برابر ایران است و چنانکه واقع

 ت.ته اسکه ایران را نیز به اتخاذ چنین راهبردهایی برای افزایش قدرت خود وادار ساخ
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