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      بسم اهللا الرحمن الرحیم

سالهاي اخیر اتفاق افتاده ی بین ایران و آمریکا که ط اي هستهمذاکرات زمینه هاي شکل گیري  موضوع در    
روي مستقیم و غیر مستقیم  به انحاء مختلفاول، تحریمهاي بین المللی که  :است، سه متغیر قابل بحث است

 با آمریکا مذاکره و انرژي بیشتري وارد تر جديایران با اراده  که باعث شده اند و اندموضع ایران تاثیر گذاشته 
فضاي مالیمی در روابط دو کشور  که باعث شد ر ایران و هم در آمریکادوم تغییر نخبگان سیاسی هم د.شود

را آسیا انجامیده و امنیت غرب تکفیري جریانهاي خیزش  هکه ب است و سوم تحوالت منطقه اي. ایجاد شود
      . تحت تأثیر قرار داده است

بین ایران و آمریکا  دار مشکالت ریشهو به مسائل ناظر  ،مذاکرات ایران و آمریکابراي  موجود سیاسی بستر    
 انقالب اسالمی عد ازدر روابط ایران و آمریکا بایجاد شده که فضاي تخاصمی مطالعات نشان می دهد . می باشد

تشدید و  مکرراً به سمت  موجودتخاصم . بلکه مستمکراً در حالت نوسان بوده است یکنواخت نبوده و ایران،
آمریکا قبل از ایران و به رابطه  از جهتیبین دو کشور موجود مشکالت . استیل داشته امت سپس مالیم شدن

  . شود مربوط می بعد از انقالب و آمریکا ایران در روابط به تحوالت از جهت دیگر و برمی گردد انقالب 
می اسرائیل  حمایت آمریکا از مسئله شده است،فضاي تخاصم  تداوممتغیر کلیدي که باعث رسد  به نظر می    

همین مسئله هم مانع تعامالت اگرچه  .باقی خواهد ماندتخاصم  وجود داشته باشد،مسئله باشد و تا زمانی که این 
بعضاً دو  که باعث شده است ابعاد مختلف در منافع دو کشورچهل سال اخیر،  -در طول سی. ستموقتی نبوده ا

  . ه شوندکشاند هاي محدود به سمت همکاري، فطر
 آنها را به همکاري بر سر موضوع منافع دو کشور. در چنین فضایی شکل گرفتهم  مذاکرات هسته اي    

با این حال، قابل  .دو طرف بود موجود حل مشکالت جهتگام بزرگی در هسته اي کشاند که البته  مشخص
هاي  مثل فعالیت مسائل دیگريدولت آمریکا و  ازخواهد گشتب اًبینی بود که فضاي تخاصمی مجدد پیش

 .د کردمطرح خواه تقابل و کشمکش بهانهبه عنوان را  موشکی ایران


