
 المللیفصلنامه مطالعات بین

 1401تابستان(، 73) 1ه ، شمار19سال 
 1/11/1400تاریخ دریافت: 
 31/3/1401تاریخ پذیرش: 

 ژوهشیپ -نوع مقاله: علمی
 47-25صفحات: 

 
 
 

International Studies Journal (ISJ) 
Vol. 19, No. 1 (73). Summer 2022 

Reseived Date: 2021/1/21 
Accept Date: 2022/6/21 

Article Type: Original Research 
PP: 25-47 

  

گیری برجام؛ ترامپ و میدان تصمیم
 از خروج تا سناریوی آینده

 

 حمید احمدی نژاددکتر  - *محبوبه روحیدکتر 
        .)/4.0http://creativecommons.org/licenses/by/(This is an open access article under the CC BY license            

 چکیده
یکی از امضای توافق برنامه جامع اقدام استراتژیک پایانی خوش بر  رفت کهدر ابتدا گمان می

باشد. اما با ورود ترامپ به کاخ سفید و رویکرد سراسر  ایران و آمریکابین  هایچالش ترینبزرگ
تنها نتوانست به عنوان آغاز ِ پایان مخاصمات شدید بین دو کشور نهبرجام  ،لیه ایرانتهاجمی او ع

این یابی در خصوص علت یهای متعددعمل کند بلکه خود نیز قربانی نگرش ترامپ شد. تحلیل
های صرف مادی و تحلیلرسد فرا رفتن از نظر میصورت گرفته است، اما به رویکرد ترامپ

تواند تر میبینانهبهتر و واقعرتباط پیوستار یا همان فضای ساختار اجتماعی، غیرمادی و درک ا
مقاله آن است که چه عاملی باعث این سوال اصلی او را نشان دهد. لذا سرشت واقعی علت رویکرد 

ی و با فرض احیاء برجام در دوره عملکرد و ساخت دنیای اجتماعی ترامپ نسبت به برجام شد
های ته؟ یافبه قدرت رسیدن مجدد ترامپ چه سناریویی در انتظار آن خواهد بود بایدن، درصورت

دهد که سرشت خاص وجوه سرمایه، منش و تحلیلی نشان میپژوهش براساس روش توصیفی و 
برجام  خشونت نمادین به عنوان سه وجه میدان تصمیم ترامپ باعث مخالفت و درنتیجه خروج او از

ین وجوه به دلیل ثابت آنها باعث خواهد شد تا در صورت به قدرت های خروجی اشد و سیاست
ی بایدن ترامپ مجدداً همان رفتارِ قبل را ، به فرض احیاء برجام در دوره2024رسیدن او در سال 
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 مقدمه
ی اجرا، در قرار دادن ی ادوار با وجود اختالفات در نحوهاست خارجی آمریکا در همهسی

ای ایران به عنوان تهدیدی بزرگ علیه منافع امنیتی ایاالت متحده یکسان بوده است. موضوع هسته
 های اوبامادر دولت 2015مدت نهایتا سال این چالش پس از تقریبا دو دهه و مذاکرات بسیار طوالنی

ها یخ نامه برجام به نظر به پایان رسید، چرا که توانست پس از دههو روحانی با امضاء موافقت
ای ذوب کند. اما این پایان راه نبود، زیرا دونالد خصومت در روابط ایران و آمریکا را تا اندازه

و تعارض درهای جدیدی از تضاد  2016ترامپ در میان تعجب همگان با پیروزی در انتخابات سال 
تنها برجام نتوانست از آن جلوگیری کند بلکه با ایران را در سیاست خارجی آمریکا گشود که نه

ی این پژوهش دقیقاً تمرکز بر همین نکته است آمیز ترامپ شد. مسالهخود نیز قربانی نگرش منازعه
ه امضاء رسیده بود های بزرگ نیز بالمللی که از سوی دیگر قدرتکه چرا ترامپ به یک توافق بین

ی پایبند نشد. به عبارتی چه عواملی تا این اندازه مهم بودند که توانستند ترامپ را با وجود همه
المللی راضی به خروج از برجام نماید. لذا این پژوهش در پی پاسخ به این سوال های بینمخالفت

به برجام شد و با فرض  چه عاملی باعث عملکرد و ساخت دنیای اجتماعی ترامپ نسبتاست که 
ی بایدن، درصورت به قدرت رسیدن مجدد ترامپ چه سناریویی در انتظار آن احیاء برجام در دوره

برجام حاکی از میدانی با درجه بسیار شدید منازعه میان منافع . طبق فرضیه پژوهش، خواهد بود؟
یه، منش و خشونت نمادین ی سرماگانهایران و ترامپ بود، که ترامپ در آن براساس عوامل سه

تصمیم به خروج از آن گرفت و درصورت احیاء آن و نیز به قدرت رسیدن مجدد ترامپ در 
روش مورد استفاده در  باز هم باید منتظر همین رویکرد قبلی او در قبال آن باشیم. 2024انتخابات 

پژوهش آن است ف توصیفی و تحلیلی خواهد بود. هد پژوهش برای به آزمون گذاشتن این فرضیه
های انجام گرفته، تا با کاربرد روش تلفیقی پیر بوردیو مبتنی بر تئوری میدان تصمیم ورای تحلیل

ی سرمایه، منش و خشونت نمادین در میدان تصمیم ترامپ یک گانههای سهنشان دهد چگونه مولفه
مهار کردند به  ساخت اجتماعی که محصول کنش او بودند و در عین حال کنش وی را کنترل و

 ی احتمالی نیز منجر به همین رفتار خواهد شد.رفتارِ در خصوص برجام شکل داد و در آینده
  

 پیشینه پژوهش -1
 برخی از آثار مرتبط با این موضوع عبارتند از؛ 

)زمانی و « واکاوی عوامل موثر بر خروج ایاالت متحده از برجام»زمانی و نیاکویی در مقاله 
ثابت اند که ( به این نتیجه رسیدهZamani & Niyakuei, 2019: 85-110)(؛85-110: 1398 نیاکویی،

شد. این مقاله اگرچه بر  آناز  ترامپخروج باعث ماندن ماهیت تهدیدِآمیز از ایران بعد از برجام 
رآمده یابی غیرمادی مساله متمرکز شده، اما با محور این پژوهش یعنی اتکاء به تاثیر این عناصرِ بعلت

 از شخصیت ترامپ متفاوت است.
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ر آن بر تنش ناسیونالیسم ترامپ در چارچوب سنت جکسونی و تاثی»ای با عنوان رحیمی در مقاله
کا را مریآمنافع  عدم تامین( rahimi, 2020: 201-228(؛ )201-228: 1398 )رحیمی،« ایران و آمریکا

پوشش  گرچه برخی وجوه این پژوهش راعامل خروج ترامپ از برجام دانسته است. این مقاله ا
 دهد، اما نگاه دیالکتیکی و رویکرد نظری این پژوهش کامال متفاوت از آن است.می

ای ایران از بیل ایاالت متحده در قبال تهدید هستهسیاست خارجی »در مقاله  2و رازاک 1پرویتا
در  آمریکاسیاست  معتقدند (,Perwita & Razak 2020 :17-44(« 3کلینتون تا دولت دونالد ترامپ

انگاری آن متمرکز بوده است. تاکید بر عناصر غیرمادی تهدیدای ایران همواره بر اصل وضوع هستهم
ی این های فردی با تمرکز بر یک دوره )ترامپ( نوآوری و تفاوت این پژوهش با مقالهو ویژگی

 نویسندگان است.
 5«س جمهور ترامپ و پایان بازی ایرانرئی کمپین حداکثر فشار»در مقاله  4نوروزامان

(Nuruzzaman, 2020: 1-13 )های ایران و ترامپ مواضع بسیار سیاستعلت رسد که به این نتیجه می
شان در برجام بوده است. این مقاله صرفاً بر و تامین نشدن اهدافی آنها علیه یکدیگر خصمانه

بررسی علل این اهداف به عنوان نوآوری  اهداف کمپین فشار حداکثری ترامپ متمرکز شده و به
 پژوهش حاضر نپرداخته است. 

ای متفاوت به عنوان ضمن استفاده از نظریهتفاوت بارز این مقاله با آثار قبلی کلی بطور 
یرونی بزمانی عوامل درونی و متاثر از هممندِ چارچوب تحلیل، در نظر گرفتن یک فضای ساخت

 جانبه از برجام است.دونالد ترامپ در جهت خروج یک برای روشن شدن واقعیت تصمیم
 

 میدان تصمیم مبانی نظری؛ -2
ی عملکرد و کمک به ما در درک چگونگی ساختن دنیای میدان مفهومی برای نشان دادن نحوه

های رقابتی ی از بازیادیو معتقد است جامعه از مجموعه(. بورBourdieu, 2020: 6اجتماعی است )
ان تشکیل شده است که هر میدان درست همانند یک بازی قواعد خاص خود را دارد و به نام مید

قلمرو . 1» از؛  های این میدان عبارتنددر یک میدان سیاسی نزاع بر سر قدرت است. مهمترین ویژگی
های مسلط و تحت مند ناظر بر موقعیت. فضای ساخت2منازعه بر سر منابع ارزشمند یا همان سرمایه؛ 

)گنجی و  «کند. به کنشگران اشکال خاص منازعه را تحمیل می3ه براساس نوع سرمایه؛ سلط
وجوه مورد نظر میدان در این پژوهش را  .(Ganji & Heydarian, 2014: 83(؛ )83: 1393 حیدریان،

                                                           
1. Anak Agung Banyu Perwita 
2 . Muhammad Ilham Razak 
3 . U.S. Foreign Policy Towards Iranian Nuclear Threat from Bill Clinton to Trump Administration 
4 . Mohammed Nuruzzaman 
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 توان به صورت زیر نشان داد؛می
 

 
 (1401)نگارندگان،  میدان تصمیم وجوه .1شکل

Figure 1. Dimensions of the decision field 
Source: (Authors, 2022) 

مفیدی برای روشن کردن روند مستمر بازسازی نظم  یبوردیو سرمایه را استعاره: 1سرمایهاول، 
در نظریه او سرمایه در هر میدانی میان بازیگران چهار نوع اقتصادی شامل دارای داند. اجتماعی می

ها و ترجیحات و نمادین کالیف و تعهدات، فرهنگی شامل نگرشمالی و نهادی، اجتماعی شامل ت
 (Ganji & Heydarian, 2014: 84(؛ )84: 1393 مانند پرستیژ و حیثیت است )گنجی و حیدریان،

های مفهومی رفتاری متشکل از طرح : عادت یا منش به عنوان یک منبع ناخودآگاه2ِمنش دوم،
ی های فرد را هدایت و کنترل کرده و درنتیجه همهکهایی است که استراتژی و تاکتیو گرایش

(. از اینرو Spiegel, 2005: 14کند )افکار، ادراکات و اقدامات را سازگار با شرایط خود ایجاد می
هایی که در آنها حضور دارند وجود در نظریه بوردیو یک تناسب طبیعی بین عادات افراد و میدان

این منظر، عادت روشی برای تجزیه و تحلیل و نیز اصطالحی برای (. از Wiegmann, 2017: 97دارد )
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 Wagner andها و تاثیر آنها بر هر دو سطح فردی و جمعی است )سازیبه تصویر کشیدن درونی
Laughlin, 2015: 205 .) عادت با اعطای ارزش فرهنگی به اشیا، اعم از مادی یا غیرمادی نوعی

تر در چارچوب عادت، برخی از چیزها کند. به زبان سادهء میبینی را در خصوص آنها القاجهان
 (.Gillespie, 2019ارزش دارند و برخی دیگر نه )

کنیم، لذا مقاومت : خشونت نمادین همانند هواست که ما آن را جذب می1خشونت نمادینسوم، 
جه فرار از آن درنتی 2همه جا است و هیچ جا نیست»در برابر آن دشوار است. در واقع این مفهوم 

(. خشونت نمادین از آنجا که با باور و اعتماد دیگران وجود Wiegmann, 2017: 97) «دشوار است
کند. بنابراین کسانی که در یابد درنتیجه راه سلطه و نیز مشروعیت را فراهم میعینی و استمرار می

ه طرف مقابل کسب شوند حق تحمیل کاالهای نمادین خود را علیهای سیاسی پیروز میمیدان
 کند.   می

 گونه نشان داد؛توان اینی کلی مفهومی بوردیو را میبا توجه به موارد طرح شده منظومه

 
 (1401)نگارندگان،  گیری تصمیم در نظریه بوردیو. فرآیند شکل2شکل

figure 2. The process of decision formation in Bourdieu theory 
Source: (Authors, 2022) 

 
ولید یک ساختار شخصیتی ت ،در توضیح این طرح باید گفت که منابع به عنوان )سرمایه(

دهد می شکلاجتماعی )میدان( های صی از رفتار را در زمینهانواع خا و این ساختار ها()عادت
(Riley, 2017: 111 .)  

                                                           
1. Violence Symbolique 
2. it is everywhere and nowhere 
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 در قبال برجام آناضالع و ترامپ  میدان تصمیم -3
تحده مها به سیاست خارجی ایاالت اخلی و خارجی که در اغلب دورهمحیط استراتژیک ددر 

 توان به عوامل زیر اشاره کرد؛در قبال ایران شکل داده می

 
دولت بیل کلینتون، . تجسم محیط استراتژیک سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران در 3شکل

 (Perwita and Razak, 2020: 21) جورج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ
Figure 3 .Visualization of the strategic environment of American foreign policy towards 

Iran in Bill Clinton Administration, George Bush, Barrack Obama & Donald Trump 
Administration (Perwita and Razak, 2020: 21( 

بینی در اخلی، ترامپ به عنوان یک رهبر غیرقابل پیشدر همین ارتباط در سطح تاثیر عوامل د
 :Mossalanejad, 2018حوزه سیاست خارجی بیش از حد ِ انتظار دارای روشی سختگرایانه بود )

، این فصل اول در داستان زندگی دونالد ترامپ است. ترامپ از توان اعتماد کردبه دنیا نمی(. »46
(. Adams, 2016) «باید آماده جنگ بودکی است و همیشه پدرش آموخته بود که جهان مکان خطرنا

خوشحال  ]از طریق برجام[ای ایران از مهار برنامه هستهبینی، برخالف اوباما که منطبق بر همین جهان
کرد، استراتژی بود و آن را به عنوان مبنایی برای کاهش تنش در آینده از طریق اعتماد تصور می

(. از طرفی با Almohannadi, 2020: 36طلبانه بود )یشتر بلندپروازانه و جاهترامپ نسبت به آن بسیار ب
ها در سیاست خارجی ترامپ با یک موضوع ثابت، یعنی تالش برای طرد توجه به این که گرایش

نتیجه ، در(Sloan, 2020: 38هرگونه بقایای سیاست خارجی اوباما و حتی بوش پیوند خورده بود )
 Mousavian« )دولت اوباماگیری شخصی از انتقام»و به عنوان آخرین میراث خروج او از برجام 

 محیط داخلی
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 های نفوذ گروه* 
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and Mahmoudieh, 2018: 144 )تاخیر صرفاً ،ایامری مسلم بود. از نظر ترامپ توافق هسته 
های المللی بازرسیای، جامعه بینمدت و موقتی در راه ایران برای رسیدن به سالح هستهکوتاه

مهمتر از همه آن که ایران برخالف روح برجام نیز عمل کرده است  ضعیفی به دست آورد و
 .(Rahimi, 2020: 220)(؛220: 1398 )رحیمی،

بدترین »ای بود که از آن به عنوان جانبه از توافق هستهبه این ترتیب اولین اقدام او خروج یک
 ما ذکر کرد؛ترامپ چهار دلیل را علت لغو توافق دولت اوبا کرد.یاد می« توافق تاریخ

 
 (1401)نگارندگان،  یل ترامپ در رد برجامدال. 4شکل

Figure 4. Trump's reasons for rejecting the JCPOA 
Source: (Authors, 2022) 

سازوکار کافی برای بازرسی را  ر کنترل تهدید ایران موفق باشد؛ دوم،توافق نتوانست داول، 
هیچ  چهارم، ای خود را گسترش داد؛دست آورد نفوذ منطقهبا امتیازاتی که به سوم، فراهم نکرد؛ 

(. این Perwita & Razak, 2020: 21)های بالتسیک ایران ارائه نداد الزامی در خصوص برنامه موشک
نفوذ  باتر مقابله خصومت دولت ترامپ با برجام بخشی از سیاست گستردهدهد که دالیل نشان می

 (. Barnes, 2018: 3) ایران در سراسر منطقه بوده است
ترین درجه خالصه آن که، غیرسازی خصمانه و شدید ترامپ از ایران در باالترین و خطرناک

ی آمریکا در همه« دگرِ»احساس تهدید یعنی تهدید هویتی باعث شد تا در نگاه او، ایران به عنوان 
 یییر رفتار ایران بود نقطهابعاد تهدیدی اساسی تلقی شود، درنتیجه برخالف اوباما که مایل به تغ

تاکتیکی در راستای  مهار، کنترل و خروج از برجام نیز« غیر»عزیمت سیاست خارجی او در قبال این 
سه ضلع میدان تصمیم را در قالب ترامپ نسبت به برجام این تاکتیک عملیاتی شدن این مهار بود. 

 توان به صورت زیر نشان داد؛وی می

عدم مهار

عدم بازرسی

گسترش نفوذ

جامع نبودن
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 (1401)نگارندگان،  های میدان تصمیم ترامپفه. اضالع و مول5 شکل

Figure 5. The sides and components of Trump's decision field 
Source: (Authors, 2022) 

 سرمایه -3-1
کرد روسای جمهور قبل دانست که به دلیل عملای میترامپ آمریکای هژمون و برتر را سرمایه

دهی های خود را شکلرو محور اصلی استراتژیاز همینحال از دست رفتن بود و این کشور در
ترین ترین، جزئیدوباره به این سرمایه تعریف کرد. از سوی دیگر با توجه به این که دشمن پیچیده

مدارانه وی دشمن ترین اصل در سیاست خارجی دونالد ترامپ بود، مبتنی بر همین نگاهِیافتهو توسعه
را محور ضدهژمون یعنی روسیه، ایران و چین  ،)آمریکا( ایهیکی از عوامل تهدیدزای سرم

از چهارچوب فرهنگ آمریکایی خارج بود و از اینرو  دانست. در رویکرد ترامپی این محور تماماًمی
گیری نظام مرکزیت سیاست خارجی او براساس مقابله با این محور و هدف آنها یعنی شکل

اما در  .(Keyvani et.al., 2020: 17)(؛17: 1399 ،و همکاران چندقطبی شکل گرفت )کیوانی
شد و نظمی سیاسی دولت ترامپ، ایران در محور ضدهژمون به عنوان اولویت اول نگریسته بی

ای باعث قدرت گرفتن این برهمین اساس از آنجا که معتقد بود دیپلماسی اوباما با ایجاد توافق هسته
دانست وری اسالمی را تنها راه میبرای مقابله با جمهکشور شده لذا استفاده از قدرت آمریکا 

اتحاد امنیتی دهی به (. شکلAzghandi & Jahangiri, 2019: 9)(؛9: 1397، )ازغندی و جهانگیری
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که واشنگتن آن را اتحاد استراتژیک خاورمیانه نامید در ، 2018ناتوی عربی در ژوئیه تحت عنوان 
انتظار داشت به عنوان سنگر در برابر نفوذ ایران فعالیت کند راستای همین مقابله بود که ترامپ 

(Nuruzzaman, 2020: 7 .) 
تپه است که  نه آن شهر روی»ترین سرمایه دیگر در واقع از دید ترامپ آمریکا به عنوان بزرگ

ای تادهاز پا اف الملل، بلکه دیوباید تحت مراقبت قرار گیرد و نه مسئول برقراری صلح در نظام بین
 ,Toraby & Taheri Zadeh)(؛176: 1398 زاده،)ترابی و طاهری «گیرداست که باید دوباره جان ب

د خود ی این دیو تصور شد یا باید در راهبر(. در این رویکرد هر کنشگری که علیه176 :2019
ی ِ د تهاجمها، قواعد و هنجارهای آن قرار گیرد و یا با راهبرتجدیدنظر کرده و در مسیر ارزش

تالش برای بازنگری  سخت علیه او اقدام کرد.  لذا شعار اول آمریکا از سوی ترامپ به معنای مقابله یا
فته و یا آن که رفت منافع آمریکا را نادیده گرالمللی بود که گمان میدر آن دسته قراردادهای بین

وع نمپ هر چهار توان گفت در دیدگاه ترابا منافع این کشور در تعارض است. در مجموع می
ی معنا از دریچه ی مطرح در نظریه بوردیو براثر برجام به ضرر آمریکا تمام شده بود. به اینسرمایه
د، در بحث ی اقتصادی منفعتی فراوانی نصیب ایران کرد درحالی که عایدی آمریکا صفر بوسرمایه
ها و ترجیحات فرهنگی ارزشی فرهنگی به عنوان پابرجاترین نوع سرمایه خصومت ایران با سرمایه

ژ و حیثیت آمریکا آمریکا باقی مانده بود، از منظر نمادین جمهوری اسالمی هنوز احترامی برای پرستی
ود پایبند نبوده است. خاز منظر اجتماعی از نگاه ترامپ ایران به تعهدات و تکالیف  قائل نبود و نهایتاً 

ای موثر بود هدر برابر ایران به انداز (عنی آمریکای) گفت نگرش ترامپ به تضعیف سرمایهتوان می
(؛ 57 :1399 )احدی و احدی لیالن، «در قبال ایران شد اوباعث مرگ مغزی سیاست خارجی »که 

(Ahadi and Ahadi Lilan, 2021: 157نمونه .)ی عملی این مرگ مغزی پس از خروج از برجام و 
صبانیت و خشم سردار سلیمانی بود که نشان از اوج ع فایده بودن راهبردها در قبال ایران تروربی

وند خروج از ترامپ و تالش برای احیاء مجدد پارادایم امنیت آمریکایی در منطقه بود. در این ر
دن آمریکای برتر برجام برای منزوی کردن ایران به نوعی آغاز احیاء این ساختار امنیتی و بازگردان

 ی اصلی مدنظر ترامپ بود. به جایگاه خود به عنوان سرمایه
 منش  -3-2

 کامال چیره شده بودر فرد بر دیگر متغیرها متغیترامپ ی ی دورهسیاست خارجی آمریکادر 
های (. حاصل این ویژگیAhadi and Ahadi Lilan, 2021: 146)(؛146: 1399)احدی و احدی لیالن، 

بینی و ترجیحات به عنوان هانیافته، جفردی از جمله کنش به سبک زندگی خاص، رفتار تجسم
منش از سوی بوردیو، منطقی خاص از عادت در ترامپ تحت عنوان  اجزای تعریف شده

طلب، ترامپ شخصیتی قدرت 1شناسی مارگارت هرمنخودساالری بود. براساس الگوی شخصیت
                                                           

1. Margaret Herman 
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حاصل جمع این  الملل داشت.اعتماد به سیستم نظم بیننفس باال و نیز عدماقتدارگرا، با اعتماد به
معتقد است  1. دکتر ایان هوزآفرین در تیپ شخصیتی ترامپ بودعهها اتکاء به رویکرد منازویژگی

های سلطه و انتقام و نیروهای نیک مانند انصاف، نیروهای شیطانی درونی مانند انگیزهدر همه افراد 
مادی و فرهنگی از  داری و خردورزی با هم همزیستی دارند. وقتی شرایط اجتماعی،خویشتن

کند خشونت کم و زمانی که شرایط به نفع نیروهای اهریمنی است نیروهای نیک حمایت می
های درونی ی نیروییابد. وی برآمدن ترامپ و رویکردهای او را حاصل غلبهخشونت افزایش می

صان بهداشت (. از طرفی با توجه به این نکته که بسیاری از متخصHughes, 2020داند )شیطانی می
استثمار، اختالل تعامل، ستایش مداوم، اعتقاد  در درنتیجه شیفتگی شدیددروان معتقد به اختالل خو

... هستند و از آنجا که چنین افرادی رویای تحمیل قدرت و روش خود را بر در ترامپ به برتری و
ی افزایش ترامپ زمینه گرایانه درهای سلطهمنش یدر نتیجه باید گفت غلبه ،محیط و جامعه دارند

برادرزاده دونالد ترامپ در کتاب  2خشونت در او را به وجود آورد. در همین ارتباط مری ترامپ
ترین مرد جهان را به خطرناک اوخانواده ضمن این ادعا که « 3خیلی زیاد اما هرگز کافی نیست»

پرخاشگر ای او به عنوان بچه، با ایجاد ارتباط بین رفتارهای ترامپ و دنیای کودکی وجود آوردند
های الزم برای او فراهم نشده های اول زندگی مراقبتکند که در سالو غیرقابل کنترل بیان می

است. او مادر ترامپ را فردی خودشیفته دانسته که بیشتر از نیازهای فرزندان خود به نیازهای خود 
از مرگ مادر ترامپ، دونالد در حالی کرد. نکته قابل تامل در این کتاب آن است که پس فکر می

طوری که برای او جهان حول شد در معرض سختگیری بش از پدرش قرار گرفت بهبزرگتر می که
  (.Narvaez, 2020چرخید )اقتدارگرایی پدرش می

ان ناجی های شخصیتی ترامپ باعث شد تا او خود را به عنوویژگی این تاثیرات وحاصل جمع 
های توانست سیاستها و ترس مردم آمریکا را درک کرده و نیز تنها کسی که میو کسی که نگرانی

 ,Gerretsenند )کها را به مردم آمریکا ارائه دهد معرفی ها و ترسالزم برای مقابله با این نگرانی
ز ناحیه گونه که در موضوع سرمایه گفته شد احساس تهدید اها همان(. یکی از این ترس82 :2017

 برجام بود.  نیزبود که سیبل حمله به این تهدید  ایران
واره همچنین در مورد ترامپ، مفهوم معامله نمایانگر چیزیست که روانشناسان آن را طرح

تماعی را از ی ابعاد جهان اجنامند. به این ترتیب وقتی ترامپ همهیعنی روش شناخت می 4شخصی

                                                           
های مرتبط با روانشناسی ( از محققین برجسته اختالالت شخصیتی در ایرلند و از نویسندگان کتابIan Hughes. هوز)1

 ترامپ است.
2. Mary Lea Trump 
3. Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man 
4. Personal Schema 
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توان از خالل کتاب هنر معامله نسبت به برجام را می کند رد پای تاثیر منش اومنظر معامله نگاه می
بزرگ فکر کنند، از »کند که؛ گران توصیه میاو دریافت. ترامپ در این کتاب به مدیران و معامله

شوید از موضع قدرت اهرم فشار خود استفاده و همیشه مبارزه کنند. هنگامی که وارد مذاکره می
گیرم و سپس فقط ا تمرین کنید. من باالترین نقطه را هدف میشروع کنید. شما باید بزرگ بودن ر

 ,Adams« )کنم بدست آورمدهم تا آنچه را که دنبال میدهم و فشار میدهم و فشار میفشار می
ی مذاکره و ارتباط دادن آن به دو اصل توافق بد و (. این خط فکری و عادت ترامپ به نحوه2016

دانست براساس منش خود برجام را توافقی می اودهد که ت، نشان مینگاه به سیاست از دریچه تجار
ای که باالترین نقطه را هدف قرار نداده و چیزی که او به دنبال آن بوده یعنی از بین بردن نفوذ منطقه

توانست مورد قبول واقع شود. به عبارت بهتر همراهی رو نمیایران را تامین نکرده است، لذا به هیچ
توافق بد و سنگینی ضرر آمریکا نسبت به سود ایران باعث شد تا ترامپ به  یعنیبرجام  در دو اصل

ویژگی روانشناختی، در کنار ترکیبی گر این توافق را فسخ کند. با توجه به همین عنوان یک معامله
م مدت است که بسیاری از دانشمندان علویاسی، عصبانیت مزاج و توجه کوتاهتجربگی ساز بی

جمهور گذشته آمریکا ناچیز بوده است های ترامپ در مقایسه با روسایموفقیتکنند سی ادعا میسیا
(Drezner, 2020: 390.) 
 خشونت نمادین  -3-3

در برابر هنجارهای  جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک قدرت تاریخی ضدهژمونیک که غالباً
به این (. Wastnidge, 2020: 2ور شده است )الملل قرار گرفته تصی غرب در نظام بینتعریف شده

رفت، هیچ راهی از مسیر سیاست خارجی ترامپ نیز ترتیب عالوه بر آن که برجام باید از بین می
برای دستیابی به یک توافق عملی و فراگیر مجدد با ایران ممکن نبود، چرا که برخی از اهداف 

های شیعه در منطقه ک و پایان حمایت از گروههای بالستیدولت او از جمله مدیریت برنامه موشک
 در برابر اصول اساسی ایران قرار داشت. 

ی ترامپ برای مسلط شدن اهداف او در ارتباط با ایران مستلزم به واقع خشونت نمادین در دوره
نشینی از گفتمان انقالبی بود که جمهوری اسالمی براساس یک چرخش کامل از سوی ایران و عقب

(. خروجی این هدف نیز همان تالش برای احیاء Almohannadi, 2020: 34شده بود ) آن بنا
ی هژمونیک این کشور در مقابل ایران بود. بنابراین های آمریکایی مد نظر ترامپ یعنی سلطهارزش

ای ترسیم شده ی ترامپ به گونهی خشونت نمادین دورهباید گفت اهداف متصور در ذیل مولفه
های فرهنگی بین ایران و آمریکا تنها مسیر را قطع وجه به تاریخ طوالنی تقابل مولفهبود که با ت

از سوی دیگر نکته قابل تامل آن بود که تاکتیک ترامپ  کرد.همکاری و جنگ سرد تعریف می
سیاست تحریم گسترده و فشار بر  یبرای ایجاد حمایت از سوی افکارعمومی داخلی ایران به وسیله

ی مردم با توجه به احساسات شدید ضدامپریالیستی آنان با شکست مواجه شد و لذا بُعد هزندگی عام
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و ی زور نیز به سنگ خورد های آمریکایی برپایهزشی اردیگر سیاست ترامپ برای ایجاد سلطه
ی اقتدارگرایانه به معن گیری از خشونت نمادینِمردان ترامپ به بهرههمین عامل باز روند اتکاء دولت

های آمریکا را بیشتر کرد. مبتنی بر نگاه تالش برای مجاب کردن مقامات ایران به پذیرش خواسته
بوردیو که تحمیل فرهنگی و تالش برای نشان دادن این که یک فرهنگ به منزله بهترین، برترین و 

ی ی اصلی سیاست خارجترین نوع فرهنگ و سبک زندگی است باید گفت از آنجا که پایهمشروع
 ,Keyvani(؛ )14: 1399 وند،وند و آئینهاستوار شده بود )کیوانی، آئینه« حذف دیگران»ترامپ بر 

Ayenehvand & Ayenehvand, 2020: 17)،  ی رویکرد ترامپ نسبت به خروج از نتیجه همهدر
ی شود. به این معنا که او تالش داشت سلطهگر میبرجام در همین مفهوم ِ خشونت نمادین جلوه

ای جدید احیاء کند که ایران حاضر نامهر موافقتها و هنجارهای فرهنگ مورد نظر خود را دارزش
گوید؛ امپ میدر خصوص همین تالش برای احیاء ذیل خشونت نمادین تربه پذیرش آن نبود. 

ا و آنان که به نام آمریکا مذاکره کردند افراد نادانی بودند که باعث از دست رفتن احترام آمریک»
ها ها شدند لذا این کشور باید از ابزاراهای قدرت خود برای پیشبرد سیاستشکست در تمام جبهه

و خروج  ،(Karami & Mousavi, 2019: 191(؛ )191: 1398 )کرمی و موسوی،« خویش استفاده کند
یکا ی آمراز برجام برای الزام ایران به بازگشت به مذاکره جدید در راستای همین تصحیح چهره

 بود. 
ای که قابلیت گران حاشیهدر واقع در عصر جدیدِ آمریکایی به بیان فریدمن ابرقدرت شدن کنش

در این میان  تهدید دولت بزرگی مثل آمریکا را دارند در مرکز توجه ایاالت متحده قرار گرفت که
پ با هدف رامایران به نوعی مهمترینِ این بازیگران تلقی شد. تشدید این ادراک باعث شد تا ت

ر کند. در بازگرداندن ایران به جای خود و منزوی ساختن آن اولین گام را خروج از برجام تصو
تر وافقت کلیمتوان گفت عدم پیروزی ترامپ در مقابل ایران برای یک ی بوردیو میانطباق با نظریه

ری او در دهای ظاهابتدا با ابزار تهدیدات انتخاباتی در خصوص پاره کردن برجام و سپس رویکر
لیه ایران عپایبندی به برجام طی چند ماه اول دولتش، باعث شد حق تحمیل کاالهای نمادین خود 

 به وجود آورد. ی قاطعیت او برای خروج از برجام رارا به دست نیاورد و همین امر در نهایت زمینه
  

 و میدان تصمیم برجام 2024ترامپ  -4
ی ورود جوبایدن به کاخ سفید را فراهم کرد، تاکید او بر زمینه یکی از مهمترین فرازهایی که

ای در میان سیاستمداران و رهبران مذهبی و نیز بازگشت به برجام بود. در این میان تقاضای گسترده
رساندن این شعار خود وجود دارد که در آخرین مورد آن  ی جهانی از بایدن برای به نتیجهجامعه



 

 

 

37  ترامپ و میدان تصمیمگیری برجام؛ از خروج تا سناریوی آینده 

 

با امضای رهبران پروتستان، کاتولیک،  1ی کمیته دوستان در قانونگذاری ملیتوان به بیانیهمی
خواهیم ما از بایدن می»اره کرد که در آن تاکید داشتند انجیلی، یهودی و شورای ملی کلیساها اش

(. Irna, 2022)«شجاعانه برای صلح را داشته باشدبر سر میزه مذاکره با ایران بماند و شجاعت اقدامِ 
وجه به این شرایط باید گفت اگرچه حاال پس از گذشت چیزی کمتر از دوسال از به قدرت با ت

های دیپلماتیک وی، شکست در مذاکره گذرد و طی این مدت در راس شکسترسیدن بایدن می
ی میدانِ تصمیم بایدن مبنی بر تمایل (، اما با این حال به فرض غلبهHussain, 2022با ایران قرار دارد )

به احیاء برجام و در نهایت بازگشت به این توافق باید پرسید در صورت بازگشت مجدد ترامپ  او
 به قدرت چه سناریویی در انتظار برجامِ احیاء شده خواهد بود؟. 

های صورت گرفته در آمریکا حکایت از کاهش محبوبیت بایدن و پیشتازی اغلب نظرسنجی
یز در اولین ندارد. با توجه به همین ترامپ  2024تخابات ی ترامپ با احتمال حضور در انقاطعانه

از بایدن  حضور خود در واشنگتن پس از ترک قدرت، در انستیتوی سیاستِ اول آمریکا با انتقاد
رونیوز، )یو« دیگر نداریم یشویم، گزینهانگیز آماده میما برای بازگشتی شگفت»اعالم کرد؛ 

والتی وصاف باید گفت بازگشت ترامپ به قدرت همراه با تح(. با این اEuronews, 2022)(؛2022
در این بین  شک روابط با ایران مجدداً در محور این تحوالت قرار خواهد داشت.خواهد بود که بی

توان گفت مانده، میهای رئیسی و بایدن و احیاء برجام در مدت زمان باقیبه فرض انعطاف دولت
واهد خورد خی برجام رقم ترین سناریویی که دربارهسفید، محتملبا ورود احتمالی ترامپ به کاخ 

ن موفق به پایبندی به آن خواهد بود. درواقع به دالیل زیر حتی اگر ایراخروج مجدد و یا عدم
ای که شده از آن هایی از سوی دولت بایدن شود با ورود ترامپ، وی به هر شیوهدستیابی به تضمین
 امتناع خواهد کرد.

طور که قبال بیان شد سیاست خارجی ترامپ ی ضد هژمون: هماننگرانی نسبت به جبهه اول،
کرد. به عبارتی مخالفت با برجام تنها درخصوص ایران همواره چیزی فراتر از برجام را طلب می

متعهد به مهار، خلع  ترامپ خود را چونتر او در ارتباط با ایران بود. پوششی برای اهداف گسترده
(. Simon, 2018: 7دانست و این اهداف مستلزم تغییر رژیم بود )نفوذ ایران می و کاهش سالح

هایی که ترامپ به هنگام سخنرانی در واشنگن بر آن تاکید داشت، درهمین ارتباط باز یکی از نگرانی
ده طور که نشان داهای به اصطالح ضدهژمون با آمریکا بود. در این محور همانمحور رقابت قدرت

های ترامپیستی قرار دارد. لذا بسیار بعید است که با گذشت زمان این انگاره شد ایران در مرکزِ انگاره
شاهد ورود مجدد  2024توان گفت در صورتی که آمریکای تغییر و یا تعدیل یابد، بنابراین می

شته نسبت به ایران تر از گذترامپ به کاخ سفید باشد باید منتظر رویکردی مشابه و احتماال خصمانه
ریز مدنظر ترامپ برای فتح خواهد بود. بود و در این میان اگر توافقی صورت گیرد باز اولین خاک

                                                           
1. The Friends Committee on National Legislation 



 

 

 

38   1401تابستان  (،73) 1، شماره 19سال المللی، فصلنامه مطالعات بین 
 

های دوران او است، اما خصوص که اگرچه بایدن در حال معکوس کردن برخی سیاستبه
رهای محکمی هایی از میراث ترامپ همچنان بسیار نامیراست و در این بین او با ساختن دیوابخش

های ترامپی را با مشکل جدی مواجه کرده ی بایدن بر روح سیاستی ایران، غلبهها علیهاز مجازات
همواره خواهد  2024ی همان ترامپ اول، برای ترامپ است. لذا این امر راه را برای اقدامات مشابه

دی از سیاست بخش زیا»شکل خواهد فهمید که کرد، چرا که او با بازگشت به دفتر بیضی
  (. Hirsh, 2022)«نوز دست نخورده باقی مانده استاش پس از چهار سال غیبت هخارجی

درواقع »روی دولت بایدن گذاشت. ترین مسیر را پیشتز در برابر بایدن: ترامپ سختآنتیدوم، 
ایران مقصر هستند اما شاید هیچ  2015ای م انداز مرگبار احیای توافق هستهعوامل زیادی در چش

 & Crowley« )های دولت بایدن را ناکام نکرده باشدچیز بیشتر از میراث دونالد جی. ترامپ، تالش
Jakes, 2022.) اعتماد حتی رویکرد ترامپ باعث شد تا مقامات جمهوری اسالمی ایران برمبنای عدم

خروج دولت برای عدم یکا اجتناب و خواهان تضمیناز نشستنِ مستقیم به دور میز مذاکره با آمر
ی پیچیده شدن مذاکرات را به وجود آورده است. گذشته آینده از توافق باشند. این امر خود زمینه

ی هر توافقی بین ایران و آمریکا را در صورت به قدرت رسیدن ترامپ از این، چیزی که آینده
ذاکرات کنونی است. ترامپ بارها با انتقاد از بایدن، کند، مواضع مشخص او در قبال متهدید می

خطر سیاست او در مذاکره با ایران را تهدیدِ آمریکا خوانده و معتقد است اگر توافقی صورت گیرد 
کند. مواضع ای را تسریع میبزرگی خواهد بود زیرا این امر دسترسی تهران برای داشتن سالح هسته

طور قیقا بازگشتی به همان مواضع او در قبال اوباما است و لذا همانترامپ در قبال رویکرد بایدن د
که تعامل اوباما با ایران را منجر به تضعیف آمریکا خواند و سپس برای از بین بردن میراث او برجام 

های گفتاری وی حاکی از آن است که همان رفتار را با هر میراثی از را ترک کرد، حاال نیز نشانه
ی میدان تصمیم ترامپ، که مبتنی بر ویژگیِ به عبارتی در دایرهیش خواهد گرفت. بایدن در پ

خواند یک معامله وحشتناک میی خود هر توافقی که به دست غیر او ایجاد شود را گرایانهمعامله
، قطعاً توافق احتمالی بایدن با ایران را نیز از همین دریچه نگاه خواهد شدکه هرگز نباید انجام می

آرامش و کرد. درمجموع، با توجه به این که از نگاه ترامپ هر توافقی که از مسیر دولت او نگذرد 
، لذا این دال (Landler, 2018آورد و درنتیجه هرگز نباید وجود داشته باشد )صلح را به ارمغان نمی

 شک او را وادار به تحمیل بدترین سناریو بر توافق احتمالی خواهد کرد.مرکزی بی
سیاست اول آمریکا: ترامپ در سخنرانی واشنگتن، مجدداً تاکید کرد که همچنان  ادامه سوم،

 تر وتر، آزادتر، بزرگتر، امنما آمریکا را قوی» پایبند به سیاست اول آمریکاست. او گفت: 
که  در این سخنرانی، ترامپ با اعتقاد قاطع به این (.Lyn, 2022)«تر از همیشه خواهیم کردباشکوه

اول آمریکا به معنای داشتن امنیت »خواه کاخ سفید را به دست خواهد گرفت، گفت یک جمهوری
(. Ward, 2022و در راه داشتن این امنیت اگر الزم باشد بد رفتار کنیم، بد خواهیم بود )« است
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بل گرایی بایدن که در بخش قاعتقاد به سیاست اول آمریکا، ضمن ایجاد تقابل با رویکرد جهان
توضیح داده شد. باعث یک استراتژی غیرقابل تغییر از سوی ترامپ خواهد شد. در این استراتژی 
الزام و پایبندی به تعهدات هیچ ارزش و جایگاهی نخواهد داشت و لذا درصورت وقوع هر توافق 

به است « اول آمریکا»جدیدی بین ایران و آمریکا، ترامپ با توجیه آن که این توافق درضدیت با 
پایبندی به آن و در بیشترین مخالفت با آن خواهد پرداخت. مخالفتی که در کمترین حالت عدم

 اعتبار کردن آن خواهد بود. حالت ترک و بی
هایی که فرهنگ یک دولت را ای نسبت به ایران: انگارهانگاره -هویتی 1ثبات ژنومچهارم، 

. این بدان معناست که هویت (Bleau, 2014: 7-8)کنند سازند نحوه درک جهان را نیز دیکته میمی
شود، با کدهای از قبل موجود که به نوبه دولت که از طریق سیاست خارجی تدوین و بازتولید می

کنند کنند رفتار آینده را تشخیص و تهدیدات را محاسبه میخود به عنوان هنجار عمل می
(Campbell, 1992: 10)ای که به ندرت هم یتی، سیاسی و انگارههای شخص. در این راستا، ژنوم

شناختی در ترامپ نسبت به ایران را به وجود گیری نگرش هستیی شکلقابل تغییر هستند زمینه
توان بدین صورت گردد. این فرآیند را میآورده که باعث ثبات رویکردی او در طول زمان می

 نشان داد؛

 
 

 (1401)نگارندگان،  به ایرانگیری نگرش امنیتی ترامپ روند شکل. 6شکل
Figure 6. The formation process of Trump's security attitude towards Iran 

Source: (Authors, 2022) 
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خارجی مانند اعتبار، حیثیت و  قدرت برتر ذیل هنجارها: عناصر فرهنگی یا نهادی محیط اول، 
 دهد.میشکل یران در قبال ارا  گفتمان ترامپ ،اول آمریکاثابت شعار 
 هویت دولت بایدنی مانند طرد قواعد دورهداخلی  هنجارها: عناصر فرهنگی یا نهادی محیطدوم، 

 داد.خواهد را شکل ترامپ در برابر ایران  احتمالی
تهدید در خصوص به عنوان ناجی ترامپ دولت و رسالت مبتنی بر نقشِ هویت: هویت سوم، 

 داد.خواهد تحت تأثیر قرار را  او های دولتسیاستایران 
ساختارهای هنجاری ی ترامپ هویت شکل گرفته در دورهبندی هویت دولت: شکلچهارم، 

 داد.خواهد تحت تأثیر قرار الملل آمریکا نسبت به ایران را در سیستم بین
عناصر فرهنگی و نهادی ساختار  ترامپی احتمالی آینده های دولتاثر بازگشتی: سیاست پنجم،

 کرد. را هم بازتولید و هم نوسازیقبال ایران  در
ها و هنجارهای با ارزش« دیگریِ»ایران را به عنوان  ؛ ترامپتوان گفتهای باال میبا توجه به استدالل

د که تالش دارد هژمونی آمریکا را به چالش بکشد و در این معنا کنمیمتعارض و متفاوت تعریف 
خواهد د که کوچکترین افزایش قدرت آن تهدیدزا وشمیتلقی دشمنی « دیگری»به قول ونت، این 

و نگاه به ایران از بود. بنابراین ذیل این تصور، سیاست خارجی ترامپ متاثر از نیازهای استراتژیک 
 طول زمان ثابت و منجر به رفتارهای یکسان خواهد شد. در شناختی ی هستیدریچه

ترین سناریو به نان باالیی بتوان تاکید کرد که محتملشود تا با اطمیمجموع این عوامل باعث می
های گفتار، رفتار و اعتقاد کنونی ترامپ در صورت به قدرت رسیدن شناسیمعنای چیزی که با نشانه

 بروز کرد. 2017اتفاق خواهد افتاد، همان رفتاری خواهد بود که از ترامپ 
 

 گیرینتیجه
م دالیل کنش ترامپ نسبت به برجام و همچنین رویکرد در پاسخ به سوال این مقاله مبنی بر فه

ی بایدن، او در صورت احتمال به قدرت رسیدن مجدد در قبال احیاء یک توافق جدید در دوره
ی سه ضلع سرمایه، ترامپ حول یک رویکرد امنیتی، برپایه نتایج بررسی نشان داد که میدان تصمیم

به وجود آورد که کنش ترامپ را هدایت و در  منش و خشونت نمادین ساختاری ساختمند را
تر و منطبق بر هدف پژوهش حال او نیز به عنوان کنشگر این ساختار را بازتولید کرد. به زبان سادهعین

ی ترامپ سرمایه تلقی و از ی بوردیو، آمریکای هژمون و برتر که در انگارهیعنی اتکاء به منظومه
ی وارهشد، یک طرحهای اصلی تقابل )با این هژمون( تهدید میسوی ایران به عنوان یکی از محور

واره او را به عنوان تنها ناجی شخصیتی براساس خودشیفتگی در ترامپ تولید کرد که این طرح
های دیگری مانند ی شخصیتی و ویژگیوارهکرد. این ناجی متناسب با همان طرحمعرفی می

رفتار جهان اجتماعی از منظر معامله به تعامل و... با نگرش به اعتماد طلبی، اقتدارگرایی، عدمقدرت
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ها و ی ارزشخاصی را نسبت به برجام از سوی خود شکل داد که در آن تالش داشت سلطه
توان طور خالصه میای جدید احیاء کند. بهنامههنجارهای فرهنگ مورد نظر خود را در موافقت

رغم برجام خصومت ایران با ترامپ معتقد بود علیمایه ی سرگفت با توجه به آن که از دریچه
ها و ترجیحات فرهنگی آمریکای ِ هژمون همچنان باقی مانده و از منظر منش با اقتدارگرایی ارزش

گر توصیف و در اجبار به بازگشت ایران به مذاکره ناکام ماند و نهایتاً از منظر خود را بهترین معامله
تهدیدهای ابتدایی به خروج و تحریم، جمهوری اسالمی احترامی برای خشونت نمادین با وجود 

پرستیژ و حیثیت آمریکا قائل نبود درنتیجه تنها مسیر را در رد برجام تصور کرد. همچنین با دو فرض 
، نتایج حاکی از آن بود که ثبات 2024احتمالی احیاء برجام و نیز به قدرت رسیدن ترامپ در سال 

تز در برابر دستاوردهای بایدن، هایی مانند آنتیمپ در طول زمان باعث سیاستمیدان تصمیم ترا
ی سیاست اول آمریکا و در نهایت تصور ایران نگرانی نسبت به ایران به عنوان یک ضدهژمون، ادامه

ترین سناریو یعنی تشابه رفتاری نسبت به برجام به عنوان دشمن هویتی و درنتیجه منجر به محتمل
   د.خواهد ش
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