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چکیده
روابط ایران و آمریکا پس از انقالب اسالمی یکی از پر تنش ترین روابط سیاسی معاصر را شکل
داده است و اتخاذ و اجرای هر تصمیم درباره این روابط منوط به شناخت ،توجیهه و ااربسهت
نظریه متناسب با آن است .ااربست نظریه مناسب خصوصاً درباره روابط ایران و آمریکها سهبب
میگردد تا فضای فکری تصمیم گیران در چارچوب مناسبی قرار گیرد و تحهت ایهن چهارچوب
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تصمیمات مقتضی گرفته شود و نه اینکه با رؤیهاپردازی و برداشهتهای نادرسهت ،تصهمیماتی
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نامناسب در این باب اتخاذ گردد .بر این اساس در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سؤال هستیم
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اه روابط سیاسی ایران و ایاالت متحده در چارچوب نظریه موازنه تهدیهد چوونهه قابهل توجیهه
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است؟ فرضیه اینکه با توجه به وجود هر چهار وجه تهدید معرفی شده توسط اسهتنن واتهت -

ویژهنامه تحوالت

(قدرت ،جغرافیا ،تواناییهای نظامی و مقاصد تههاجمی) اهه بها وجهود آنهها موازنهه صهورت

منطقهای و

میگیرد -در روابط ای ران و آمریکا ،روابط دو اشور در چارچوب این نظریه قابل توجیه اسهت.
در این پژوهش قصد بر این است تا با استناده از روش علمی-تجربی ااربسهت نظریهه موازنهه
تهدید در روابط میان جمهوریاسالمی ایران را مورد بررسی قرار دهیم.
واژگان کلیدی :موازنه تهدید ،روابط ایران و آمریکا ،نیهات تههاجمی ،توانهایی نظهامی ،قهدرت
منطقهای.
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مقدمه
در طول دوران پس از انقالب اسالمی روابهط سیاسهی میهان ایهران و آمریکها بها فهراز و
فرودهای بسیاری همراه بوده است .اما نکته حائز اهمیت ناپایدار بهودن هرگونهه توافه
میان دو طرف در مسائل گوناگون و برخوردها و تنشهای مختلف با یکدیوردر طی این
دوران است .از تواف اتجزایر در ابتدای انقالب گرفته تا برجام در همین اواخر ،هیچگهاه
توافقات میان دو طرف دوام نداشته و بنا بهه دالیهل مختلنهی از ههم پاشهیدهاند .دربهاره
چرایی این اتناق بایستی ابتدا مشخص گردد اه دو اشور تحت چه نظام فکری نسهبت
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به یکدیور می اندیشند و طب ادام چارچوب نظری ،روابط میان ایران و آمریکا طی این
دوران قابل توجیه است و پاسخ ااملی به چرایی بقای این تنشها میدههد .نوارنهدگان
ا ین پژوهش بر این باورند اه نظریه موازنه تهدید استنن واتهت ویژگیههای الزم بهرای
توجیه روابط میان ایران و آمریکا را داراست و بر این اساس سؤال اصلی پهژوهش ایهن
است اه روابط سیاسی ایران و ایاالتمتحده در چارچوب نظریه موازنه تهدیهد چوونهه
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قابل توجیه است؟ فرضیه اینکه ب ا توجه به وجود هر چههار وجهه تهدیهد معرفهی شهده
توسط استنن واتت (-قدرت ،جغرافیا ،تواناییهای نظهامی و مقاصهد تههاجمی) اهه بها
وجود آنها موازنه صورت میگیهرد -در روابهط ایهران و آمریکها ،روابهط دو اشهور در
چارچوب این نظریه قابل توجیه است.
در این پژوهش قصد بر این است تا بها اسهتناده از روش علمهی-تجربهی ااربسهت
نظریه موازنه تهدید در روابط میان جمهوری اسالمی ایران را مورد بررسهی قهرار دههیم.
یافتهها نشان می دهد اه ایران و آمریکا اامالً نسبت به یکدیور مسئله تهدید و هر چهار
وجه آن را حس می انند و بر اساس آن نسبت به یکدیور دست به موازنهه میزننهد و از
این جهت روابط آنها تحت نظام ذهنی امنیتی شکل قهرار دارد و نظریهه موازنهه تهدیهد
مناسب ترین نظریه برای توصیف و توجیه روابط سیاسی فعلی دو اشور اسهت .پهس در
این پژوهش ابتدا نظریه موازنه تهدید اسهتنن واتهت مهورد بررسهی قهرار میگیهرد و در
مرحله بعد ااربست این نظریه در روابهط میهان ایهران و آمریکها در شهرایط موجهود -
خصوصاً پس از خروج آمریکا از برجام -تجزیه و تحلیل میگردد.

 .1چارچوب نظری :موازنه تهدید
نظریه موارنه تهدید در چارچوب الی واقعگرایی تدافعی توسط استنن واتت نظریهپرداز
مشهور مطرح شده است .توازن در چارچوب نظری واتت به ضرورت ترس و نه صرف
انباشت قدرت شکل میگیرد .آنچه توازن را ضروری میانهد نیهات خصهمانه و بنها بهه
تعبیری "تالش برای جایوزینی قدرت برتر" است .بنا به تعبیری دیور صهرف افهزایش
قدرت چاتش گر به تنهایی ایجادگر توازن نیست بلکه ماهیت قدرت اشور درحال صعود
است اه موازنه را الزم مینماید .تذا معادته شامل قدرت و نیات صاحبان قهدرت اسهت.
در تعریف واتت ،سعی دوتتها افزایش توانمندی نسبی خود در رابطه با دیور دوتتهها
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است و در غیر این صورت دوتتها به نقطهای میرسند اه مجبورند در برابر متجهاوزی
با قدرت فزاینده تسلیم شوند تا از هزینههای غیر ضرور یها شکسهت جلهوگیری نماینهد
(دهشیار.)297 :1391 ،
واتت باور دارد اه اشورها بر پایه توازن قوا عمل نمیاننهد بلکهه تهوازن تهدیهد را

موازنططه تهدیططد در

مالک قرار میدهند( .مصلینژاد )147 :1390 ،وی خود در مصاحبهای اعهالم نمهود اهه

روابططط س اسطططی

"دوتتها موازنه را نسبت به بزرگترین تهدیدات علیه امنیت خود اجرا و در پی متعادل

جمهططوری اسططیمی

نمودن آنها هستند".(Yale Journal, 2010/07/20) .
استنن واتت بر این عقیده است اه دوتتها در برابر تهدیهدات اسهت اهه اقهدام بهه
موازنه میانند و نه تمامی قدرتهای خارجی و آنچه منجهر بهه ضروریسهازی تهوازن
است وجود نیات خصم انه و به عبارتی تالش برای جایوزینی قدرت برتر است" .قدرت
یک بخش مهم از معادته است اما تنها عنصر شکل دهنده آن نیست" چرااه معادته شامل
قدرت و نیات صاحبان قدرت است .پس تأاید واتت مبنی بر تهوازن وحشهت (تهدیهد)
است و ضرورت موازنه ،ترس و وحشت از نیات بازیور دارای قدرت اسهت (دهشهیار،
 .)297-298 :1391حتی اگر دوتتی اه صرفاً بدنبال بقای خود است بدون آنکه از نیات
و توانمندی رقبای خود باخبر باشد نمیتواند استدالل اند اه تهدیدی وجهود دارد و در
برابر آن بایستی موازنه ایجاد ارد .تذا این تهدیدات به همان میزان اه شهامل تواناییهها
میشوند ،شامل نیات آنها نیز میگردند .مثالً رفتار آمریکا نسبت به تسلیحات هسهتهای
بریتانیا یا فرانسه یا سایر متحدینش اامالً متناوت از رفتاری است اه نسبت به تسلیحات

ایطططططططططط ان و
ایاالتمتحدهآم یکا

هستهای ارهشماتی (حتی ایران) دارد( .برچیل ،تینکلیتر )62 :1395 ،مطاتعات واتت اه بر
روند اتحادها و ائتالفهای قرن بیستم متمراز بوده این امر را اثبات نمود اه اشورها نه
در برار قدرت بلکه در برابر تهدید است اه موازنهسازی اردهاند .هدف آنها این اسهت
اه با توازنسازی در برابر اشور (های) تهدید اننده ،زمینههای ضروری را در جهت بهه
وجود آوردن ثبات ،امنیت و تعادل ایجاد انند .تذا عامل اصلی مؤثر بر سیاست خهارجی
اشورها بر اساس درجه تهدیداتی شکل میگیرد اه بازیوران رقیب برای افزایش قدرت
و امنیت خود به ضرر سایر اشورها ایجاد میانند (مصلینژاد.)147-150 :1390 ،
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مسلم است اه اشورها –خصوصاً در محیطی اه امنیت مهمتهرین ارزش اسهت -در
تخصیص منابع خود به فعاتیتهای نظامی ،میزان یکسانی را صرف نمیانند و این مسئله
تناوت قدرت ،رقابت و تقابل را به همراه دارد و آنچه موجب تشویش اذهان در اینباره
شده است ماهیت قدرت ،جهتگیری آن و نیات صاحب (ان) قدرت اسهت( .دهشهیار،
 )297-298 :1391بر این اساس تهدیدی اه واتت مطرح میاند ترایبی است از قدرت
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تهاجمی دوتت ،تواناییهای نظامی ،نزدیکی جغرافیایی و نیات خصمانه و تجاوزگرایانهه
احتماتی رقیب؛ تذا تأایدی اه واتت دارد حول محور تصورات و برداشتهای دوتتهها
از یکدیور است .یعنی در تعریف وی آن چیزی در روابط میان دوتتهی مههم اسهت اهه
شامل برداشت آن ها از یکدیور است و نه فقط میزان توانایی هرادام از آنان (مشهیرزاده،
 .)134-135 :1395وی در اتاب "ریشههای اتحاد" بیان ارده است اه ایجاد توازن بهه
صورت عمومی و معمول بر حسب تواناییهایی است اه ساخته میشوند ....اما به منظور
درک سایر عواملی اه دوتتیان در زمان اتخاذ تصمیم در نظر میگیرنهد ،بها وجهود آنکهه
قدرت قسمتی بسیار مهم است اما تنها بخش نیست (Walt, 1997: 933) .پس بنها بهر
عقیده واتت درجهای اه اشوری را تهدید میاند از  4عامل پیروی میاند:
 -1ارزیابی قدرت اشورها :هرچه قدرت رقیب (متجاوز) بیشتر باشد بدیهی است
اه بیشتر خطرناک است( .دهشیار )299 :1391 ،این قدرت شامل متغیرهای مربوط بهه
توانمندیهای مادی اشورها (جمعیت ،وسعت ،اقتصاد و سهایر عوامهل وئوپهوتیتیکی)
بوده و از عوامل تعییناننده میزان قهدرت اشهورها بهه حسهاب میآینهد (مصهلینژاد،
.)152 :1390

 -2نزدیکی جغرافیایی  :این مورد بر این امر تأاید دارد اهه هرچهه بهازیور رقیهب
نزدیکتر باشد خطرناکتر است( .دهشیار )299 :1391 ،از نظر واتت عموماً تهدید هر
میزان اه نزدیکتر باشد اشورها آنرا به شکل ملموستری درک میانند( .مصهلینژاد،
 )153 :1390وی بر این باور است" :در صورت برابر بودن سایر شرایط ،آن اشورهایی
اه در فاصله جغرافیایی نزدیکتری باشند از اشهورهایی اهه فاصهله دورتهری دارنهد
خطرناکتر هستند"(Yale Journal, 2010/07/20) .

 -3قابلیت تهاجمی :واتت بر این باور است اه "اشورهایی اه توانمنهدی نظهامی
تهاجمی گستردهای دارند از آن نیروهای نظامی اه عمدتاً بهرای دفها از قلمهرو خهود
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مناسباند خطرناکتر هستند" (Yale Journal, 2010/07/20) .این بدان معناست اه
هرچه توانمندی و قابلیت نظامی رقیب بیشتر باشد خطر وی بیشهتر اسهت؛ (دهشهیار،
 ) 299 :1391و احساس نورانی و تهدید سایر بازیوران نسبت به آن اشهور بهه همهان
اندازه باال میرود .بدین ترتیب سومین شاخص مورد نظر واتت در تهدیهد منطقههای را
میتوان «توانایی تهاجمی» بازیورانی دانسهت اهه بههدنبال بهرهم زدن موازنهه هسهتند
(مصلینژاد.)154 :1390 ،
 -4نیات (مقاصد) تهاجم :دوتتهایی اه مقاصد تهاجمی واضحی دارند ،نسبت به
اس انی اه در وهله اول در پی حنظ شرایط موجود هستند ،تمایل بیشتری به تحریهک
مخاتنان (قهدرتهای رقیهب) دارنهد (Yale Journal, 2010/07/20) .ایهن مسهئله را
واتت بیان نموده و بدان معناست اه هرچه نیات خصمآتود بازیوری بیشتر باشد خطهر
و تهدید نیز بدنبال آن سختتر است (دهشیار .)1391:299 ،بنابراین میان میزان تهدید
و نیات تهاجمی اشورها رابطه مستقیم وجود دارد و هر چه بازیوری نیهات تههاجمی
بیشتری از خود نشان دهد ،تهدید درک شده از وی توسهط سهایر اشهورها بهه همهان
اندازه باال میرود (مصلینژاد.)155 :1390 ،
واتت تأاید می اند" :موازنه یک فرآیند فوری یها اتوماتیهک نیسهت" (Bock and

)Henneberg, 2013: 7؛ و موازنه در مقابهل قهدرت رقیهب تهدیداننهده ایهن معنهی را
میدهد اه دوتتها در برابر دوتت تهدیداننده متحد گردند و اقدام بهه ایجهاد اتحهاد یها
ائتالف نمایند (مشیرزاده .)134-135 :1395 ،تذا از نظر واتت یک اتحاد ،آرایش رسمی
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یا غیر رسمی برای همکاریهای امنیتی بین دو یا چند دوتت مسهتقل اسهت و دوتتهها
عمدتاً به منظور موازنهسازی دربرابر تهدیدات بزرگ ،نیروهایشان را با یکدیور ادغهام و
متحد مینمایند (قوام ،ایمانی .)58-42 :1391 ،اما بایستی توجه نمود دوتتهایی اه یها
ضعیفترند و یا گمان میبرند پیروزی یک طهرف محتمهلتر اسهت ،احتمهاالً سیاسهت
همراهی 1با آن طرف را پیاده میسازند (مشیرزاده.)134-135 :1395 ،
احتمال اتخاذ موازنه هنوامی اه اوالً دوتتها نیرومندتر باشند یا ثانیاً احتمال اسهب
حمایت سایر متحدان خهود را بیشهتر بداننهد و ثاتثهاً هرچهه دوتهت رقیهب تهدیداننهده
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متجاوزتر تصویر و ترسیم شود ،بیشتر میشود (مشیرزاده .)134-135 :1395 ،اما اتحادها
در ال تعهدی برای حمایت متقابل نظامی در مقابل برخی از بازیوران خارجی در بعضی
از شرایط ویژه است .این بدان معناست اه دوتتها در واانش به تهدیدات خارجی است
اه با یکدیور ایجاد اتحاد میانند .اتبته بایستی توجه داشت اه منظور از تهدید آن دسته
از تهدیداتی است اه موجودیت یا منافع دوتتها را به شکلی اامالً جدی تحتاتشهعا
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قرار میدهند .وجود چنین تهدیدی است اه در پاگرفتن اتحادها مؤثر واقهع میشهوند و
برای هر تهدیدی اتحاد ایجاد نمیشود( .قوام ،ایمانی42 :1391 ،و  )51-54تذا واتت بر
این امر معتقد است اه" :به جای تصور اتحاد صرفاً بعنوان وااهنش بهه تغییهر در تهوازن
قدرت ،تمراز بر نحوه واانش دوتتها به تهدیدات ،مناسبتر است " (Priess, 1996:

).147
درباره اتمام اتحادها واتت مواردی را مطرح میاند اه میتواند منجر به ختم اتحادها
شود .یکی از این موارد این است اه در بین اعضای یک اتحاد تغییرات مهمی از تهدیهد
به وجود بیاید و این مسئله اه درجه و اندازه تهدید ام شده در میهان آنهها اتقها شهود.
عالوه بر این قویشدن بهیش از حهد عضهوی از اتحهاد میتوانهد بهه انحهالل آن اتحهاد
بینجامد .همچنین عامل دیوری اه ائتالف را در معرض نابودی میسازد تغییر در عقایهد
و باورهای اشور عضو اتحاد نسبت به نیات سایر اعضا اتحاد است .بهطور الی با توجه
به این امر اه اتحادها به منظور باال رفتن امنیت اعضایش ایجاد میگردد ،هر مسئلهای اه
منجر به ایجاد شک و تردید نسبت به آن شود اعضا را به خروج از ایهن اتحهاد تشهوی
1. BANDWAGONING

میاند .در شرایطی اه سطح تهدید تغییری نکند وتی اشورهای عضهو اقهدامات فعلهی
برای تضمین امنیت خود را اافی ندانند ،اتحاد متزتزل شده و اعتبار خهود را در معهرض
خطر میبیند .نهایتاً فرآیندهای سیاسی درون یک اشور  -دموگرافیک و سهو گیریههای
اجتماعی ،رقابتهای داخلی ،تغییر رویم و اختالفات ایهدئوتوویک -میتوانهد منجهر بهه
ختم و از بین رفتن اتحادها شود (قوام ،ایمانی.)58-60 :1391 ،
 .2موازنه تهدید در روابط ایران و آمریکا
حال پس از بررسی نظریه و اتت به ااربست و تطاب آن با روابط سیاسی ایران و آمریکا
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خصوصاً بعد از خروج آمریکا از برجام میپردازیم .نظریه موازنه تهدید به صورت اامالً
واضحی نمایانور روابط دو اشور در شرایط انونی است .مطاتعه سیر روابهط دو اشهور
نشان داد اه آنهها اهامالً نسهبت بهه یکهدیور بهدبین بهوده و در فضهای بیاعتمهادی و
خصومتی درازمدت قرار دارند .همانوونه اه پیشتر اشاره شد  4درجه برای تهدید وجود
دارد اه بر اساس آن موازنه الزم میشود .این  4درجه در رابطه با ایران و آمریکها اهامالً
صادق است.
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 .1-2ارزیابی قدرت کشور
آمریکا طبیعتاً قدرت برتر نظام بیناتملل اسهت و ایهران ههم قهدرت برتهر منطقههای در
خاورمیانه و غرب آسیاست .دالر آمریکا مهمترین ارز مبادالتی در جهان است بههنحوی
اه تنها در سال  2016تقریباً  %88مبادالت تجاری دنیها بها دالر سهر و اهار داشهتهاند و
بنههابراین دالر آمریکهها در اصههل واحههد پههول مبههادالت جهههانی اسههت(Thiha Tun, .

) 2019/06/25توتید ناخاتص داخلی آمریکا در سهال  2019برابهر بها  21ههزار و 345
میلیارد دالر اعالم شد اه با فاصله زیادی رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است
(معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه .)1398/02/09 ،ایهن توتیهد بهه حهدی
است اه مثالً ایاتت ااتینرنیا به اندازه ال فرانسه یا توزاس به انهدازه اهل اانهادا توتیهد
ناخاتص داخلی دارند ) .(Amadeo, 2019/06/25همچنین بنابر دادهها در سهال 2018
آمریکا بزرگترین وارد اننده و دومین صادر اننده جهان است.

درصد
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سهم

ارزش

واردات

رتبه

درصد

تغییرات

تغییرات

سالیانه

سالیانه

سهم

ارزش

صادرات

رتبه

9

13.2

2614

ایاالتمتحده

1

10

12.8

2487

چین

1

16

10.8

2136

چین

2

8

8.5

1664

ایاالتمتحده

2

11

6.5

1286

آتمان

3

8

8

1561

آتمان

3

11

3.8

749

واپن

4

6

3.8

738

واپن

4

5

3.4

674

برتانیا

5

11

3.7

723

هلند

5

9

3.4

673

فرانسه

6

5

3.1

605

ارهجنوبی

6

12

3.3

646

هلند

7

9

3

582

فرانسه

7

6

3.2

628

هنگانگ

8

3

2.9

569

هنگانگ

8

صادرانندگان و واردانندگان پیشتاز در تجارت ااالیی در جهان (( )2018میلیارد دالر و درصد)
)(WORLD TRADE ORGANIZATION, 2019: 100
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)(Silver, 2019/06/07

همچنین آمریکا یکی از بهاالترین منهابع طبیعهی را داراسهت .ههزاران هکتهار زمهین
حاصلخیز ،مقدار بسیار زیاد آب شیرین ،منابع ننتی فراوان ،زغال سهنگ و گهاز طبیعهی،
وجود دو خط ساحلی بزرگ برای تجارت و . ...همچنین آمریکا دارای سیستم سیاسهی،
پوتی و زبانی واحد است اه امکان قدتمندتر شدن را برای آمریکا فراهم نمهوده اسهت.
مزیت دیور آمریکا وجود جمعیت فراوان و متنو است ).(Amadeo, 2019/06/25
آمریکا در بعد نظامی برترین قدرت نظامی جهان اسهت1.بودجهه نظهامی آمریکها در
سال  2019رقمی حدود  695میلیارد دالر است اه بهرای سهال  2020دوتهت خواسهتار
افزایش پنج درصدی این رقم شدهاست ) .(Macias, 2019/03/12افزون بر آن آمریکها
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دارای دو همسایه است اه هر دو صلح طلب بوده و بر این اساس آمریکا الزم ندارد تها
از مرزهای خود دربرابر مهاجم خارجی همسایه دفا اند ).(Amadeo, 2019/06/25
اینها جلوههایی از قدرت آمریکا در ارزیابی قهدرت ایهن اشهور بههعنوان یکهی از
قدرت های برتر جهانی است .اما ایران نیز دارای قدرتی جامع است اهه وی را قهادر بهه
اینای نقش منطقهای بسیار مؤثر در خاورمیانه نموده و بهعنوان قدرت منطقهای در سطح
جهان پذیرفته شدهاست .نیروهای نظامی ایران یکی از توانمندترین ارتشهای جهان بوده
اه عالوه بر سالح های متعارف ماننهد زیردریهایی ،تانهک ،اشهتی و ...دارای توانمنهدی
موشکی بسیار قدرتمندی میباشد و حتی توانسته موشکهای باتستیک قدرتمندی توتیهد
نماید .بعالوه از تحاظ اقتصادی ایران دارای توانایی باالیی است اه عمدتاً بنا به موقعیت
جغرافیایی خود است؛ بهنحوی اه حتی با وجود ساتیان متمادی تحریم و فشار اقتصادی،
ایران توانسته به فعاتیتهای خود ادامه دهد و اقتصاد خود را همچنان پابرجها نوهه دارد.
در سطح جهانی بازار ننت ایران در میان پنج اشور برتر قرار دارد اهه ررفیهت توتیهد 4
میلیون بشکه ننت را در روز دارد .همچنین ذخایر گاز ایران به تنهایی  %17.5ال ذخایر
گاز جهانی را شامل میشود(Raouf, 2019: 246-248) .

یکی دیور از ابزارهای قدرت منطقههای ایهران تسهلط بهر تنوهه راهبهردی هرمهز و
برخورداری از سواحل طویل در خلیجفارس و دریایعمان اسهت .ایهن تنوهه در اصهل
 .1برای مشاهده اطالعات دقی توانمندی نظامی آمریکا مراجعه شود به:
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=united-statesof-america#manpower
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شاهراه تأمین انروی جهان است و تسلط بر آن یکی از ابزارهای وئوپوتیتیک قدرت ایران
محسوب میگردد .همچنین ایران در منطقهای از جهان قرار گرفته اهه در توتیهد انهروی
دنیا نقش حیاتی را بازی میاند و به نوعی در هارتتند انروی دنیا قهرار دارد :از شهمال
دریای خزر و در جنوب خلیج فارس .این مسئله اما عالوه بر اینکهه ابهزار قهدرت ایهران
است موجب هراس و احساس تهدیدی برای اشورهای خاورمیانه شده است و آن ههم
این است اه ایران در پی ساختن امپراطوری شیعه است و آرزوی ایجاد هالل شهیعی در
منطقه را دارد (گلارمی و همااران.)53-43 :1397 ،
124

همچنین فرهنگ عامل دیور قدرت منطقهای ایران اسهت .ااثهر اشهورهای همسهایه
ایران متأثر از فرهنگ و تمدن ایرانی هستند .این مسئله به نحوی است اه ایران بیشترین
میزان قدرت نرمافزاری و ننوذ فرهنوی را در میان ملتهای غرب و جنهوبغربی آسهیا
داراست .بعالوه بایستی افزود اه ایران در اانون وئوپوتیتیک شیعه قرار گرفته و بههعنوان
پایواه اصلی شیعه در جهان در انار ماهیت نظام سیاسی ایدئوتوویک خود یعنهی اسهالم
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سیاسی توانسته است حوزه ننوذ خود را در منطقه بهویژه اشورهایی بها جمعیهت شهیعه
باال–خصوصاً عراق ،سوریه ،تبنان ،یمن و بحرین -گسترش دهد .افهزون بهر آن حهدود
 %70جمعیت سواحل خلیجفارس شیعه هستند و این ابزار بسیار قوی برای ننوذ سیاسی
در این اشورهاست (گلارمی و همااران .)51-50 :1397 ،بهر ایهن اسهاس ،ایهران بها
ابزارهای قدرت نرم خود مانند ایدئوتووی و مداخله در معهادالت منطقههای ااسهتیهای
توانایی مادی خود را جبران ارده و نقش اصلی را در منطقه اینا میاند .ایران همچنهین
بنا به دتیل نورانی ههای امنیتهی بهه گسهترش توانمنهدی نظهامی خهود خصوصهاً دربهاره
موشکها دست زده است و در خلیجفارس با توجه به نورانیهایی اهه دارد تهدیهد بهه
بستن تنوه هرمز و اقدامات نظامی در خلیجفارس نموده است(Raouf, 2019: 248) .

ناتو در گزارشی اه در سال  2016ارائه نمود بر قهدرت ایهران تأایهد اهرد .در ایهن
گزارش اشاره شده است اه ایران اشوری مطمئنتر از سهالهای گذشهته اسهت اهه بها
وجود قیمت پایین ننت و تحریمهای بیناتمللی به قدرت منطقههای تبهدیل شهده و بهر
چندین اشور اثر میگذارد ) .(Karagiannis, 2016/02/24تذا هر دوطرف نسهبت بهه
قدرت دیوری احساس خطر اما با درجات متناوت دارند.

 .2-2نزدیکی جغرافیایی
فاصله ایران و آمریکا از تحاظ جغرافیایی حدود  11.000ایلومتر است و این فاصله در
راهر یکی از چهار مؤتنه تهدید میان ایران و آمریکا را از بین میبرد.
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اما آمریکا در خاورمیانه و غرب و جنوب غرب آسیا و در ااثر اشورهای همسایه ایران
پایواه نظامی داشته و عمالً دو اشور حداقل از تحاظ نظامی همسایه یکهدیور هسهتند و
همین امر منجر به تقویت مؤتنه نزدیکی جغرافیایی بهعنوان یکی از مؤتنههای تهدید در
میان ایران و آمریکا شده است .بنابر اعالم بنیاد هریتج1آمریکا بهه تنههایی چنهد ده ههزار
نیرو نظامی در خاورمیانه دارد .حدود  13.500نیرو در اویت 5.000 ،نیهرو در امهارات،
 7.000نیرو در بحرین 10.000 ،نیهرو در قطهر ،بهیش از  2.700نیهرو در اردن و ...تنهها
تخمینی از نیروهایی است اه آمریکا در خاورمیانه دارد(The Heritage Foundation, .

) 2019/10/30تصویر زیر پایواههای نظامی آمریکا را در خاورمیانهه و بخشهی از آسهیا
مرازی را نشان میدهد.

1. The Heritage Foundation
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(مناط ستارهدار پایواههای آمریکاست))(Klein, 2018

بعالوه اندیشکده چتم هاوس1در تخمینی تعداد نیروهای نظامی آمریکها در خاورمیانهه را
برآورد ارده است:
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)(Zenko, 2018

مقامات ارشد نظامی ایران و آمریکا بر تهدید نزدیکهی جغرافیهایی دو اشهور تأایهد
دارند .مثالً سردار حاجیزاده فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران پهس از سهرنوونی پهبهاد
 MQ-4آمریکا بیان نمود" :نه ما و نه آمریکا قصدی برای جنگ نداریم اتبته ممکن است
1. CHATHAM HOUSE

نیروهای در میدان اه در تماس با هم هستند ،دست به چنین اقهدامی بزننهد اهه در ایهن
صورت ممکن است جنوی شرو شود" (خبرگزاری تسنیم .)1398/06/24 ،بها وجهود
اعالم ت رامپ به خروج نیروهای آمریکا از خاورمیانه و اقدام در این راسهتا خصوصهاً در
افغانستان و عراق ،اما در ماه می  2019آمریکا اعالم نمود اه  1500نیرو نظامی جدید را
برای مقابله با اقدامات ایران به منطقه اعزام میاند ) . (Karasz, 2019/05/25تذا ایهن
مؤتنه همچنان میان ایران و آمریکا باقی است.
 .3-2قابلیت تهاجمی
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آمریکا همانوونه اه ذار شد دارای پایواههای بسیاری در اطراف ایران است و این خود
گویای احساس خطر ایران نسبت به نیروی نظامی آمریکاسهت .بهاتعکس ایهن امهر نیهز
وجود دا رد و آمریکا هم از قدرت نظامی و تهاجمی ایران دچهار ههراس اسهت و آن را
تهدیدی علیه امنیت ملی خود میداند؛ چنانکه در ارائه شروط  12گانه برای ایران ،ااثهر
این شروط مربوط به فعاتیتهای منطقهای ایران در خاورمیانهه و تهزوم اهاهش قابلیهت

موازنططه تهدیططد در

تهاجمی ایران (خصوصاً توانایی موشکی) اسهت1.شهکل زیهر بهرد برخهی موشهکهای

روابططط س اسطططی

منتخب باتستیک ایران –سومار و شهاب  1و  2و  -3را نشان میدهد:

)(iiss.org, November 2019

 .1برای مشاهده دقی شروط به صورت خالصه مراجعه انید به:
https://fa.euronews.com/2018/05/21/what-are-usa-pompeo-conditions-for-possible-news-dealwith-iran
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ایران دارای توانایی باتقوه نظامی در منطقه است اه توانایی حمله و تهاجم به اهداف
مختلف منطقهای را دارد .در طول دههه گذشهته ایهران توانسهته اسهت در میهدان جنهگ
منطقهای با آمریکا و متحدانش مقابله نماید .بهعنوان مثال حزباهلل در برابهر اسهرائیل در
سال  2006مقاومت ارد و مانع پیروزی اسرائیل شد ،ایران ننوذ خود را در عراق تثبیهت
ارد ،در جنگ سوریه ایران و متحدانش پیروز شدند و فشار حهدااثری وارده بهه ایهران
خصوصهاً در دوره ترامهپ ایهران را از پهای در نیهاورد ) .(Toossi, 2019/10/24ایههن
توانایی نظامی از مرزهای ایران فراتر رفته و به برخی اشورهای متحد ایران بسهط یافتهه
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است .مثالً بنا بر گزارش  1،IISSتا سال  2019ایران توانسته با استناده از نیروههای شهبه
نظامی فراملی شیعی-اسالمی دربرابر دشمنان خود به مقابله بپردازد و توانایی جنویدن با
آن ها را با درجاتی متناوت ایجاد اند .با ننوذ داعش در عراق و سوریه نیروهای ایرانهی
برای محافظت از بارگاههای مقدس شیعه در برابر ستیزهجویان تکنیری اقدامات نظهامی
انجام داد و موف به شکست داعش ابتدا در عراق و سپس در سوریه شدند و بسیاری از
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فتوحات حکومت سوریه با امک مستقیم ایران صورت پذیرفت .عالوه بر آن نمونههایی
از توانایی تهاجمی نظامی مستقیم ایران وجود دارد؛ ایران بهه صهورت مهداوم حمهالت
سایبری تهاجمی علیه دشمنان خود انجام میدهد ،اسهرائیل صهدها حملهه ههوایی علیهه
سایتهای تحت حمایت ایران در سوریه انجام داده اه عمدتاً دفع شده یا آسیب جهدی
به ایران نرسیده ،حمالت موشکی ایران علیه مواضع داعش در تاریخ  18ووئن  2017بها
موفقیت انجام گرفت و مجهدداً در پاسهخ بهه حملهه تروریسهتی داعهش شهش موشهک
باتستیک با برد متوسط را بها موفقیهت بهر مواضهع داعهش فهرود آورد ،همچنهین تعهداد
محدودی از نیروهای (مستشاری) زمینی ایرانی یا تحت حمایت ایران همچنان در عراق،
2

سوریه و یمن هستند .شکل زیر برآورد تأثیری است اه ایران در خاورمیانه دارد.

 .1مؤسسه بیناتمللی مطاتعات استراتژیک اه اندیشکدهای واقع در تندن است.
 .2این شکل صرفاً برای نشان دادن قابلیتهای نظامی و اثرگذار ایران در منطقه نشان داده شده است.
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درباره قابلیت تهاجمی آمریکا ن یز باید گنت اه نیرو نظامی این اشور اساساً نیرویی
تهاجمی است و در شرایط فعلی بهعنوان قدرتمندترین نیروی نظامی در جههان شهناخته
میشود .بنا بر بررسی گلوبال ریسرچ1آمریکا از زمان تأسیس خهود در سهال  1776تنهها
موازنططه تهدیططد در

 21سال بوده اه درگیر جنوی نبوده است .از سال  1945و پهس از جنهگ جههانی دوم

روابططط س اسطططی

آمریکهها تنههها در سههالهای  1976تهها  1997 ،1978و  2000درگیههر جنههگ نبههوده

جمهططوری اسططیمی

است (globalreseach.ca, 2015/02/202).جنگ اره  ،1950جنگ اوبا  ،1961جنهگ
ویتنام  ،1961دومنیکن  ،1965جنگ داخلی اتساتوادور  ،1980تبنان  ،1982گرانادا ،1983
پاناما  ،1989جنگ خلیجفارس  ،1991سهوماتی  ،1993بوسهنی  ،1994اوسهوو ،1999
جنگ علیه ترور  ،2001جنگ افغانستان  ،2001جنگ عراق  ،2003جنگ علیهه داعهش
 2014و ...از جمله عملیاتهای نظامی آمریکا در طی دوران بعد از جنهگ جههانی دوم
اسههههههت2019/05/08) .

(Kelly,

)2017/02/28

(Infoplease.com,

)(Infoplease.com, 2017/02/11

درباره قابلیت نظامی آمریکا درباره حمله به ایران بایستی گنهت اهه ابزارههای قابهل
توجهی برای مقابلهه بها ایهران در منطقهه را دارد .جنونهدههای  F-22اهه خصوصهاً در

)1. Global Research: Centre for Research on Globalization (CRG

 .2برای مشاهده دقی به سایت زیر مراجعه فرمائید:
https://www.globalresearch.ca/america-has-been-at-war-93-of-the-time-222-out-of239-years-since-1776/5565946

ایطططططططططط ان و
ایاالتمتحدهآم یکا

پایواههای ایران در خلیجفارس است ،بمبافکن خناش B-21اه قابلیت حمهل بهیش از
بیست تن مهمات متعارف و هستهای و تطاب با شرایط جوی را دارد ،بمب سنورشهکن
 (MOP)2اه وزنی حدود  14تن با قابلیهت انههدام سهنورهای بتنهی در عمه  60متهر،
تانک ها و وسایل حمل و نقل دو زیست آمریکا بها قابلیهت حراهت در آب و خهاک3از
جمله این تواناییها هستند ).(Keck, 2019/11/04
 .4-2نیات تهاجم
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با توجه به تأاید واتت بر مؤتنه چهارم تهدید یعنی نیات تهاجم الزم است تا به صهورت
منصل تری این بخش درباره روابط ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد .یکی از دالیل
اصلی نورش انونی دو اشور نسبت به یکدیور مربوط به سابقه تاریخی روابط میان دو
اشور و سوءب رداشتی است اه در طول تاریخ نسبت به یکدیور دارند و تأثیر این مؤتنهه
خصوصاً برای آمریکا از ابزارهای ایران برای به خطر انداختن منافع آمریکا بیشتر اسهت.
همچنین درباره آمریکا اتقائاتی اه توسط متحدین منطقهای خود –خصوصاً اسرائیل اهه
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نقشی غیر معمول در سیاست آمریکا اینا میاند -سبب تشدید تصهور تهدیهد و وجهود
نیات تهدید اننده توسط ایران دارد .این امر در مقابل برای ایران هم اامالً صادق است و
این دو اشور در این زمینه به سان آینهای اه بازتاب رفتار یکدیور است عمل میانهد و
این مسائل موجب ایجاد بدترین پیشبینیها در مورد نیات و عملکرد دو طرف نسبت به
یکدیور است .این سوءنیت بر اساس سابقه تاریخی اه ایرانیان از آمریکها خصوصهاً در
قضیه ملی شدن ننت داشتند ،با وقو انقالب به هراسی برای نابود اردن انقالب بدسهت
آمریکا تبدیل گشت و آن را تشدید نمود ) .(Pillar, 2016: 371-377تذا الزم است تها
ریشههای بی اعتمادی و بدبینی دو اشور نسبت به نیات یکدیور را به صهورت تهاریخی
مورد بررسی قرار دهیم:

1. The B-2 stealth bomber
2. Massive Ordnance Penetrator
3. Amphibious Combat Vehicle

 .1-4-2از کودتا تا انقالب
ریشه این نورش بی اعتمادانه نسبت به نیات خصمانه آمریکا در دید ایرانیان به اودتا
سال  1332باز میگردد .جیمز بیل بر این باور است اه با نقشی اه آمریکا در اودتا علیه
مصدق داشت ،چهره آزادی خواهی اه در اذهان مردم و قاتب نخبوهان ایهران از آمریکها
ترسیم شده بود از میان رفت و ایرانیان ،آمریکا را اشوری استثمارگر و سلطهگر دانستند
(بیل .) 12-11 :1371 ،این اودتا چنان تأثیر مننی در ایرانیان بجها گذاشهت اهه رهبهران
ایران بعد از گذشت بیش از شش دهه از آن واقعه بههعنوان یکهی از مالکههای اصهلی
بیاعتمادی به آمریکا از آن یاد میانند .مثالً رهبری انقهالب در سهخنرانیهای مختلهف
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خود این واقعه تاریخی را بهعنوان مثاتی برای بیاعتمادی به نیات آمریکا عنوان نمودهاند:
"بعضیها هستند اه میگویند حاال یکجوری ،مثالً یکذره ،با آمریکا انار بیاییم ،شهاید
دشمنیشان ام بشود؛ نه ،حتی به آنهایی هم اه به آمریکا اعتماد اردند ،به آمریکها امیهد
بستند ،به سراغ آمریکا رفتند برای امک گرفتن ،رحم نکردنهد؛ ممثهلچ چهاسهی؟ داتهر
مصدق .)1396/08/11 ،Farsi.khamenei.ir( "...در پی ایهن واقعهه تها وقهو انقهالب
تمامی اقدامات شاه در چشم مردم و نخبوهان بها اجهازه آمریکها بهوده اسهت .سهراوب
اعتراضات مردم در خرداد  1342چهره آمریکا را دوباره مخدوش ساخت .در پی آن امام
خمینی بیان داشتند... ":آمریکا از انولیس بدتر ،انولیس از آمریکا بدتر ،شوروی از هر دو
بدتر ،همه از هم بدتر و پلیدترند .تکن امروز سرواار ما با آمریکاسهت ."...در سهراوب
معترضان در آستانه انقالب ،در چشم مردم ،آمریکا متهم اصلی در انار شاه بود و تماس
اارتر با شاه و اعالم پشتیبانی از وی پس از جمعه سیاه این امهر را تشهدید اهرد( .بیهل،
 223-213 :1371و )352-350
 .2-4-2انقالب تا اشغال سفارت
پس از انقالب نیز این سوءنیت هر روز بیشتر از روز قبل میگشهت و ههر تالشهی
برای شکستن آن نافرجام بود .اشغال سنارت موج جدید این بیاعتمادی را ایجاد اهرد.
این اار موجب سبب خدشهدار شدن پرسهتیژ بیناتمللهی آمریکها و حراهت بهه سهمت
اقدامات مقابله جویانه در تمام ابعاد اقتصادی ،سیاسی و نظامی شد (موسهویفهر:1389 ،
 .)25-23خشم آمریکائیان از زمان گروگانگیری هرنو اتخاذ تصهمیم دربهاره ایهران را

موازنططه تهدیططد در
روابططط س اسطططی
جمهططوری اسططیمی
ایطططططططططط ان و
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تحت تأثیر قرار داده است (ام .پوالک .)238 :1388 ،تذا بیاعتمادی و برداشهت سهوء از
نیات یکدیور اه هریک بهدنبال آسیب به دیوری است تشدید گشت .سلسله وقایعی در
پی این رویداد رخ داد اه این برداشت خصمانه نسبت به هم را تشهدید نمهود .فشهار و
تحریم ،عملیات پنجه عقاب و طراحی اودتا نووه اقدامات بعدی آمریکا بود (موسویفر،
.)25-23 :1389
 .3-4-2دوران جنگ ایران و عراق
آمریکا در جنگ از عراق حمایت می ارد اه شامل اسکورت تانکرهای ننتی عهراق،
132

ارائه اطاالعات نظامی درباره مواضع نیروههای ایهران و ...بهود .حمایهت از ننتکشههای
اویتی ،حمله به اشتی های ایرانی و سکوهای ننتی ،حمله به سه اشتی جنوهی ایهران و
واوگونی آنها و نه ایتاً حمله به هواپیمای مسافربری ایران و اشته شدن  290سرنشین آن
اعمال مستقیم آمریکا دربرابر ایران بهود (موسهویفر .)26-24 :1389 ،از سهوی آمریکها
پیروزیهای ایران در جنگ ،مطرح بودن بحث صدور انقالب ،رودررویی بها اسهرائیل و
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درگیریهای دیپلماتیک ،حضور نیروهای ایران در تبنان و آمهوزش شهبه نظامیهان بهرای
مقابله با اسرائیل اه به تبنهان حملهه اهرده بهود ،اقهدامات حهزباهلل علیهه اسهرائیل و...
نمونههایی برای بی اعتمادی آمریکا به ایران بود .مسئوتین آمریکا پس از شوروی ،ایهران
را بزرگترین تهدید علیه منافع خود در اره زمین میدانستند و ایران را به سطح جدیدی
از تهدید رساندند (ام.پوالک.)277-243 :1388 ،
 .4-4-2پس از جنگ و دهه  90میالدی
بعد از جنگ و در طی دهه  90میالدی تقابل میان و آمریکا همچنان ادامه یافهت .در
دوره بوش پدر با وساطت ایهران گروگانههای آمریکها در تبنهان آزاد شهدند (صهاتحی،
ایمانی .)126 :1396 ،با آزادی تمام گروگانها ،آمریکا تنها گنت اه "وقتش رسیدهبود"
و تمام تالشهای ایران را زیرپا گذاشت و بر خالف تواف قبلی عمل نمود (ام .پهوالک،
 .)324 :1388با تغییر دوتت آمریکا به فاصله یکسال بعهد سهنا در مهرداد  1375قهانون
داماتو را با هدف تشدید فشار اقتصادی بر ایران تصویب و دوتت آن را اجرا ارد .عالوه
بر تحریمها ،بمبگذاری در بوینس آیرس در  ،1992شکست صلح اعراب بها اسهرائیل،
ترورهای برخی افراد در اروپا و بمباران برج اتخبار در  1996هم به ایران نسبت داده شد

و بهانه برای تشدید فشار و افزایش تردید نسبت به نیات ایران در اختیهار آمریکها قهرار
گرفت (صاتحی ،ایمانی .)127-126 :1396 ،همچنین دوتت الینتون طرح مهار دوجانبه
با هدف مهار ایران و عراق بهعنوان سیاست خاورمیانه آمریکا مطرح نمود اهه منروضهه
اصلی آن این بود اه دوتت جمهوری اسالمی ذاتاً تهدیدزاست (موسهویفر-26 :1389 ،
 .)27ایران نیز در طول این دهه بهویژه پس از جنگ اول خلیجفهارس در برابهر آمریکها
نوعی محاربه غیرمتقارن1در پیش گرفت .ایران بهدنبال آن بود تا بدون بههااربردن امهری
اه تحریک آمریکا را به همراه داشته باشد ،وی را از خلیجفارس اخراج نمایهد .بهر ایهن
اساس امکهای ماتی به گروههای مخاتف آمریکا را تشدید و اقدامات اطالعهاتی را در
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این زمینه انجام داد (ام .پوالک.)335-334 :1388 ،
 .5-4-2هزاره جدید و محور شرارت
در دوتت بعدی آمریکا یعنی دوتت بوش پسر ایهن تهنشهها و تقهابالت بهار دیوهر
افزایش یافت .بوش –علیرغم همااریهای ایران با آمریکا در حملهه بهه افغانسهتان -در
سخنرانیش در سال  ،2002ایران را یکی از "محورهای شهرارت" نامیهد و ایهران را بهه
داشتن رابطه با اتقاعده و تالش برای ساخت سالح هستهای متهم نمود (روحانی:1392 ،
 .) 130-133با طرح اتهامات به ایران از سوی آمریکا و محور شهرارت خوانهدن ایهران،
عمالً پس از همااریهای قبلی ،ایران به سمت مقابله سیاسی و غیرمستقیم با آمریکها در
افغانستان رفت .رهبری نیز از افتخار ایران مبنی بر متننر بهودن شهیطان بهزرگ از ایهران
صحبت اردند (ام .پوالک .)456-461 :1388 ،بوش در سخنرانیهای سهاتیانه خهود در
 2003و  ،2006ایران را حکومتی خوداامه نامید اه برنامه هستهای را به پیش میبرد اه
"تهدید علیه امنیت ملی آمریکا" است .وی همچنین ایران را ملتی مینامهد اهه "توسهط
گروهی اوچک از نخبوان روحانی به گروگان گرفته شدهاند" .بعالوه وی بارها ایران را
حامی تروریسم نامید .غیردمواراتیک و خوداامه نامیدن ایران مسئله محهوری بهوش بهه
منظور امنیتیسازی برنامه هستهای ایهران بهود( .ثمهودی پیلههرود )218-219 :1396 ،در
مذاارات هستهای میان ایران و اشورهای اروپایی ،فشاری اه آمریکا بر اروپها بههمنظور
 :Asymmetrical Warfare .1جنوهی اهه در آن طرفههای درگیهر نیهروی نظهامی یکسهانی ندارنهد و اشهور
ضعیفتر به نحوی به قویتر حمله اند اه با قدرتش بازی و مانع از بهاار بردن قدرت اشور قویتر شود .
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عدم تواف با ایران –بهمنظور تزوم فشار بیشتر بر ایران -وارد مهیآورد اهامالً مشهخص
بود .مثالً در تواف برواسل درسال  2003آمریکها بههطور واضهح بهه اروپها فشهار وارد
ساخت و این امر اامالً مشخص گشت اه اروپا تاب مقاومت در برابر فشهار آمریکها را
ندارد (روحانی.)260-258 :1392 ،
 .6-4-2از تحریم تا برجام
پیروزی باراک اوباما با شعار "تغییر" ،نشانههایی را از بهبود روابط با ایران و تالش
برای اتخاذ رویکردی مساتمت آمیز در برابر ایران ایجهاد نمهود .امها نهایتهاً بجهای بهبهود
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روابط ،اار به فشار حدااثری و تشدید روزافزون تحریمها علیه ایران انجامیهد (عبداتهه،
اسماعیلی .)104 :1392 ،اوباما نیز ایران را بهعنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بیناتملل
معرفی نمود .وی توانست با حملهه بهه برنامهه هسهتهای ایهران آن را در افکهار عمهومی
بهعنوان تهدیدی برای امنیت جهانی ترسیم اند (ثمودی پیلهرود.)218-220 :1396 ،
در این دوران و در سال  2006پرونده هسهتهای ایهران بهه شهورای امنیهت سهازمان
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مللمتحد ارجا و ایران مشمول بند هنتم منشور سازمان مللمتحد شد (صاتحی ،ایمانی،
 .)130 :1396ایران در این دوره به سیاست خارجی تهاجمیتری روی آورد و موضهو
هستهای با اجما سازی آمریکا ،از مناقشه فنی به مسئلهای امنیتی تبدیل شد .در این دوره
طرح مسائلی چون انکار هوتوااست ،تالش برای تشکیل جبهه ضدامپریاتیستی با ههدف
جلوگیری از هژمونی آمریکا ،سیاسهت تههاجمی هسهتهای و مخاتنهت بها نظهم موجهود
بین اتمللی از جمله اقداماتی است اه طرف آمریکایی برای اعالم ایهران بههعنوان تهدیهد
علیه امنیت ملی خود مطرح نمود و آن را در میهان متحهدین خهود خصوصهاً اروپها جها
انداخت( .ثمودی پیلهرود)221-218 :1396 ،
تحریمهای سنوین اقتصادی بهمنظور جلوگیری از برنامه هستهای ایهران علیهه ایهران
اعمال شد و بسیاری قوانین تحریمی اه انوره تنظیم نموده بود بها تحریمههای سهازمان
ملل مطابقت یافت .برنامهای اه اوباما علیه ایران داشت شامل تحریم ننتی ،ائتالفسازی
و ایجاد اجما علیه برنامههستهای ایران ،محدودیتزایی استراتژیک برای ایران به وسیله
همسایوانش ،پیشگیری و پیشدسهتی و حملهه نظهامی بههعنوان گزینهه نههایی ،فشهار
رسانهای و حقوقبشر بود (عبداته ،اسماعیلی .)117-111 :1392 ،طی سالهای  2006تا

پایان  2012مجموعاً  19قطعنامهه یها قهانون تحریمهی بهر ضهد ایهران صهادر شهد اهه
سنوینترین آنها در سال  2012بود .این تحریمها شامل ننت ایران ،توقف تجارت طال،
فلزات گرانبها ،اتماس و محصوالت پتروشیمی ،انسداد داراییهای بانک مرازی ،اموال و
داراییهای ایران در آمریکا ،محدودیتهای بیشتر بهرای مسهئوالن ایهران و تحریمههای
مربوط به حقوق بشر آمریکا بود (عرب یارمحمدی .)16-22 :1393 ،ایران و آمریکا در
سال  2015توانستند به توافقی در زمینه مسئله هسهتهای ایهران در چهارچوب مهذاارات
 1+5دست یابند .این تواف نشانور ام شدن تنشها و تهدیدات میان دو طرف بهود اهه
می توانست آغازی باشد تا در بلندمدت مسئله نیات تهاجمی را اه دو طهرف نسهبت بهه
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یکدیور داشتند را امرنگ اند.
 .7-4-2ترامپ و بازگشت تحریمها
در مبارزات انتخاباتی در آمریکا ترامپ بارها اعالم ارد اه در صورت پیروزی درباره
این تواف بازبینی خواهد ارد (قنبرتو .)51 :1396 ،تذا دوتت جدید آمریکا با این توافه
مخاتنت ورزید و ترامپ بارها آنرا توافقی "احمقانه" نامید .مثالٌ در گنت وگویی اه بها
نخست وزیر استراتیا در وانویه  2017داشت بیان نمود" :نمیدانم اه این افراد را از اجا
برای بستن این تواف احمقانه پیدا اردهاند .من این چیز (تواف ) را نهابود مهیانم ...مهن
فکر میانم اه این تواف وحشتناک است ،یک تواف ناامیداننهده اهه مهن هرگهز آن را
انجام نمیدادم .مایه شرمساری آمریکا اسهت .(The Guardian, 2017/08/03) "...وی
همچنین از بدو ورود به ااخ سنید ایران را "دوتت شماره یک حامی تروریسم" نامید اه
هیچ احترامی به آمریکا نمیگذارد (یزدانفهام .)158 :1395 ،ترامهپ بارهها ایهران را بهه
همااریهای مخنیانه با ارهشماتی ،دیکتاتوری در داخل ،ثبهاتزدایی و توسهعهطلبی در
منطقه ،پشتیبانی از تروریسم ،تهدید بهه حملهه موشهکی سهایرین ،حمهالت سهایبری و
اوشش بهمنظور دستیابی به سالح هستهای متهم ساخت (یزدانفام.)182-183 :1396 ،
با چنین اوصافی ترامپ در نهایت در تاریخ  8مه  2018از این توافه خهارج و دسهتور
بازگرداندن تحریمها علیه ایران را ررف  180روز صادر ارد .همچنین آمریکها در بیانیهه
 13ااتبر همان سال با ایران را متهم به "گسترش فعاتیتههای نیروههای مهورد حمایهت
ایران و شبکههای تروریستی به امید دستیابی بیشتر برخاورمیانه مانند تالش برای ایجهاد
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پلی از ایران به تبنان و سوریه" نمود و اعالم داشت اه آمریکا در جهت تغییر در رفتهار
رویم ایران حرات خواهد ارد ).(Simon, 2018: 14-17
طی این سه سال وقایع بسیاری رخ داد اه تنش در روابط دو اشهور را بهه صهورت
فزاینده ای افزایش داد و خصومت میان دو طرف را به اوج رساند .بهه صهورت خالصهه
این رویدادها عبارتند از :اعالم سپاه پاسداران توسط آمریکا بههعنوان نههادی تروریسهتی
توسط دوناتد ترامهپ )(The White House, 2019/04/08؛ اهه در پهی آن ایهران نیهز
عملی متقابل انجام داد و سنتکام را تروریسهتی خوانهد و آمریکها را نیهز دوتهت حهامی
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تروریسم شناخت ) .(Eqbali and Engel Rasmussen, 2019/04/08آمریکا همچنین
شروط  12گانه جدیدی را برای برداشتن تحریمها و رسیدن بهه تهوافقی جدیهد مطهرح
نمهود اههه توقههف غنی سهازی اورانیههوم ،محههدودیت در برنامهه موشههکی و عههدم توتیههد
موشکهای باتستیک ،عدم حمایت ایران از گروههای نزدیک به خود در منطقه اه آمریکا
آن ها را تروریستی نامیده ،خروج ایران و نیروههای وابسهته از اشهورهای منطقهه و ...از
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جملهه آن هسهتند ) .(Wolfsthal and Smith, 2018/05/21ایهران نیهز پهس از تغهو
معافیت تحریمی  8اشور از خرید ننت خود توسط آمریکا تهدید ارد اه در صورتی اه
ننتش نتواند صادر شود و فروش آن متوقف گردد ،تنوه هرمز را خواهد بست (Chang,

) .2019/05/16ایران همچنین در تاریخ  30خرداد  1398پهباد آمریکایی گلوبال هاوک
را اه به آب های سرزمینی خود وارد شده بود ،سرنوون ارد .افزون بر آن ایهران فراینهد
ااهش تعهدات برجامی خود را در واانش به تحریمهای آمریکا و عدم توانایی اروپا در
پایبندی به تعهداتشان در برجام آغاز نمود .این گامها در وهله اول شامل افزایش ذخیهره
اورانیوم غنیشده ایران به میزان باالتر از  300ایلوگرم بود ).(Chappell, 2019/07/01
در وهله دوم غنی سازی باالتر از سهقف تعیهین شهده در برجهام یعنهی  %3.67صهورت
گرفت ) . (Gramer and Johnson, 2019/07/08در وهلهه سهوم اقهدام اصهلی ایهران
گازدهی به سانترینیووهای پیشرفته ) IR6در زنجیره  20تهایی) بهود (Aljazeera.com,

) .2019/09/07در گام چهارم نیز از  15آبان  1398ایران تزری گاز به سانترینیووها در
فوردو را آغاز نمود ).(DAOU, 2019/11/08

این تردید به نیات برخاسته از سابقه تاریخی اامالً در ایران اامالً واضهح بهوده و در
سخنرانیهای مقامات ایران خصوصاً رهبری انقالب مشاهده میشهود .ایشهان بارهها بهر
تردید نسبت به نیات آمریکا اشاره نمودهاند .بهعنوان مثال ایشان در سهخنرانی فرمودنهد:
"آمریکا  28مرداد را راه انداخت و حکومت ملی را سرنوون ارد؛ آمریکا از اول انقالب
تا امروز دارد با ما دشمنی میاند؛ آمریکا در زمان طاغوت ،ساواک را به راه انداخت اه
مایهی شکنجهی مردم و مبارزین مبودچ؛ آمریکا در جنگ هشتساته به دشمن ما حدااثر
امک ممکن را ارد؛ آمریکا هواپیمای مسافربری ما را سرنوون ارد؛ آمریکا سکوی ننتی
مها را زد؛ آمریکها مها را تحهریم اهرد؛ اینهها دشهمنی نیسهت؟" (،Farsi.khamenei.ir
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 .) 1395/03/14این دیدگاه در دوتت ترامپ و خصوصاً پس از خروج آمریکا از برجهام
تشدید گشت" .بسیاری از مسائل ما با آمریکا اساساً قابل حل نیست ،علت هم این است
اه مشکل آمریکا با ما ،خود ما هستیم -یعنی خود جمهوری اسالمی -مشکل این است"
(" .)1396/03/23 ،Farsi.khamenei.irمشکل ما با آمریکاییها موضهو تغییهر رویهم
نیست ،زیرا آنها اگر چنین قصدی هم داشته باشند ،قادر به اجرای آن نیسهتند ...ایناهه
ترامپ میگوید قصد تغییر رویم را ندارد یک دروغ است زیرا اگر میتوانست این اار را
انجام دهد ،انجام میداد اما نمیتواند ...رئیسجمهور آمریکا چند روز پیش با جنابعاتی
–نخست وزیر واپن -دیدار و گنتوو و درباره ایران هم صحبت ارد ،اما بعد از بازگشت
از واپن ،بالفاصله تحریم صنایع پتروشیمی ایران را اعالم اهرد ،آیها ایهن پیهام صهداقت
است؟" ).(OPRYSKO, 2019/06/13
تردید نسبت به نیات تهاجمی ایران در چشم سیاستمداران آمریکا نیز اامالً صهادق
است .واشنوتن از زمان انقالب تهاانون بههطور مهداوم ایهران را بهازیوری خطرنهاک و
متخاصم ترسیم ارده است و تنها اشوری اه بهعنوان دشمنی ثابهت و غیرقابهل تحمهل
به طور مداوم به تصویر اشیده شده ایران اسهت .تهذا تهرس از داشهتن سهالح هسهتهای،
موشک های باتستیک و ...بدتیل تهدید هژمونی و موقعیت ممتاز آمریکها در خاورمیانهه و
متحدین نزدیکش از جمله اسرائیل است .عالوه بر آن ترس از ننهوذ ایهران در منطقهه و
امک وی به گروههای اسالمی و بهویژه شیعه نظیر حزباهلل و حماس در منطقهه سهبب
شده اه ایران بهعنوان اشور حامی تروریسم در آمریکا شناخته شهود (Benjamin and
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) . Simon, 2019/10/15این تهدید بارها توسط مسئوالن آمریکایی بیهان گشهته اسهت.
بهعنوان مثال ترامپ در یکی از سخنرانیهایش گنت" :به ایران نواه انید ،قبهل از آنکهه
من به ریاست جمهوری برسم ،ایران میتوانست ررف  12دقیقه ال خاورمیانه را تحت
انترل بویرد" (اتعاتم .)1397/07/20 ،این مسئله اامالً نشان میدههد اهه سیاسهتمداران
آمریکایی چقدر از نیات ایران در هراس هستند.
نتیجهگیری
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با بررسی نظریه موازنه تهدید در روابط میان ایران و آمریکا مشخص شد اهه دو اشهور
هر چهار وجه تهدید علیه یکدیور را اامالً حس ارده و بهدنبال ایجهاد موازنهه بهر ایهن
اساس هستند .هر دو از قدرت یکدیور اامالً آگاه هستند و میدانند اه هر یهک قابلیهت
وارد ساختن هزینه های بسیار به یکدیور را با درجات مختلنی دارند .از قهدرت نظهامی،
سرزمینی و اقتصادی آمریکا گرفته تا قدرت نظامی و ننوذ ایدئوتوویک منطقههای ایهران.
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همچنین دو اشور در شرایط انونی از تحاظ جغرافیایی اامالً در مجاورت یکدیور قرار
دارند و هرگونه خطای سهوی از هر طرف میتواند شعلههای یک درگیری تمام عیهار را
رقم بزند .همچنین از تحاظ قابلیت تهاجمی آمریکا دارای برترین قدرت نظهامی جههانی
است و ایران نیز یک قدرت حقیقی منطقهای است اه سهالحهای اهاربردی فراوانهی از
جمله موشکهای باتستیک را برای آسیب به منهافع آمریکها و متحهدانش داراسهت .امها
درباره مهم ترین ران این نظریه در روابط ایران و آمریکا یعنی نیات و مقاصهد تههاجمی
بایستی مسئله ریشهایتر مورد واااوی قرار میگرفهت .بررسهیها نشهان داد اهه وقهو
سلسله رخدادهایی اه منشأ آن از سال  1332آغاز و تا همین امروز نیز ادامه داشته است
اامالً بیانور وجود احساس تهدید دو اشور نسبت به نیات یکدیور است .الید واوه این
هراس از نیات دوطرف از سوی آمریکا حمایت از تروریسهم و صهدور انقهالب توسهط
ایران و از سوی ایران ننوذ آمریکا در ایران است .ایران پس از اودتا سال  1332تا امروز
به آمریکا و نیاتش در قبال خود با دیده تردید مینورد و آمریکا نیز پس از قضیه اشهغال
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آمریکا هر  4درجه تهدید را علیه یکدیور احساس میانند و طبیعی است اهه بخواهنهد
علیه آن به اقدام بپردازند تا بتوانند قدرت دیوری را بکاهند و مانع از عملی شدن تهدید
شوند و در همین مرحله دست به موازنه بزنند.
منابع
ام .پوالک ،انت .)1388( .معمای ایران ،ترجمه مهرداد صمیمی ،چاپ اول ،تهران :نشهر
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(« ،)1398/06/24سردار حاجیزاده :پهپاد آمریکایی را یک نیهروی آتشبههاختیار سهاقط
ارد /هدفگیری موشکهای سپاه به سهمت دو پایوهاه و یهک شهناور آمریکهایی در
منطقههههههه» ،تههههههاریخ اسههههههتخراج ،1398/9/19 :قابههههههل مشههههههاهده در:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/24/2096309/.

صاتحی ،جواد ،ایمانی ،امیر« .)1396( .بررسی روابط ایران و آمریکها بها اتوهوی نظریهه
جیمز روزنا» ،برگرفته از :جستارهایی در سیاستتخارجی جمهوریاستالمیایران،
مجموعتته مقتتاوت دومتتین همتتاین نظتتام بینالملتتل ،تحتتووت من قتتهای و
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