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جمهوری اسالمی   میان زیآمتقابل رویکرد گذار در تأثیر یهامؤلفه 

 امریکا ایران و ایاالت متحده
 1ی هاشم   ی بن   ی عل   د ی س 

 * 2پور   در ی ماشااله ح 

 3ی ان ی داود ک 

 چکیده 
دوستی و تعامل میااان ،  استقرار نظام جمهوری اسالمی در ایرانبعد از پیروزی انقالب اسالمی و  

 یهادگاهیاا د رغمیعل .جای خود را به تقابل و خصومت داده استامریکا، ایران و ایاالت متحده 

داخلاای و  یهامؤلفااهتاکنون کمتر پژوهشی با بررساای ، مختلفی که در این باره مطرح شده است

در   .میان دو کشور پرداخته اساات  زیآمتقابلگذار در این زمینه به تبیین این رویکرد  تأثیرخارجی  

 ایاااالت و ایااران اسااالمی  جمهااوری  روابط  تقابل  ؛ تداوماین مقاله پرسش اصلی عبارت است از

 باشد؟ فرضاایه اصاالی؛می واکاوی و تحلیل  قابل  هاییمؤلفه  و  رویکرد  چه  مبنای  بر  امریکا  متحده

 قالاا  در امریکااا متحااده ایاااالت و ایااران اسااالمی جمهوری  روابط  تقابل  تداوم  علل  و  استمرار

 هژمااونی  بااا  مبااارزه  و  استکبارسااتیزی  همچااون  داخلی  هایمؤلفه  مبنای  بر  ییگرانوواقع  رویکرد

 جمهااوری  مخااال   هایگروه  و  یهودی  هایالبی،  هراسیایران  ؛نظیر  خارجی  هایمؤلفه  و  امریکا

علیااه   امریکااااقدامات نظااامی  ،  تهییج اعراب و عراق علیه ایران،  تبلیغات خصمانه،  ایران  اسالمی

 واکاوی و هدف اصلی؛ بررسی .باشدمی واکاوی و تبیین  قابل  امریکاگسترده    یهامی تحرو  ،  ایران

 ایااران اسالمی جمهوری روابط زیآمتقابل رویکرد تداوم بر خارجی و داخلی  گذارتأثیر  هایمؤلفه

برای گااردآوری منااابع و از  یاکتابخانهدر این پژوهش از روش  .باشدیم  امریکا  متحده  ایاالت  و

 روش توصیفی تحلیلی برای تجزیه و تحلیل مطال  استفاده شده است

 یهود یگریالب، ین جهانحمایت از مظلوم، ستیزی استکبارامریکا، ایران،    : ی لید اژگان ک و 
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 مقدمه 

  13۵۷بهمن    در  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  پیروزی  از  پس  امریکا   و   ایران  روابط

  گذشت  با  ولی رفت؛ پیش روابط  سردی و شدن کمرنگ،  سکوت  حالت   در ابتدا (19۷9)

  سفارت   به  حمله دانشجویان  به  توجه  با   و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  سال  یک  از  کمتر

  کامل   قطع  و  تیرگی   به   امریکا   و  ایران   میان  روابط   سفارت  تسخیر   و  تهران  در   امریکا

  و   ایران  روابط  تهران  در  امریکا  سفارت  به  حمله  حادثهزمان    از  پس  .شد  دیپلماتیک

 مسائل   در  نظر  اختالف  و  هایریدرگ ،  گوناگون  تعارضات،  سردی  دچار  تاکنونامریکا،  

  روابط   شدن  بهتر  سمت   به  گاهی  .است شده    میان دو کشور،  جهان  و  خاورمیانه  مختلف

انجامیده  تشدید اختالفات    حتی  و  بیشتر  تعارض  به  مختلف  مسائل  در  گاهی  و  رفته  پیش

 در  تعارض  و  تنش،  گذردیم  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  که   دهه  چهار  طول  در .است 

مداومه  ب  امریکا  و   ایران  روابط   و   جنگ   بروز  زمینهگاهی    که   است   بوده   مشهود  طور 

  تقابل   واکاوی  و  استمرار  علل  بررسی  .نمود  فراهم  را  یامنطقه  و  یالمللنیب  یهانزاع

  را   امریکا  و  ایران   روابط  تقابل  و  تعارضات   .دارد  کامل   و   جامع   نگرش  یک  به  نیاز  روابط

  سیاست رویکرد اساس بر  تعارضات علل نگرش ؛نمود  بررسی متعدد مواردی در توانیم

  در حقیقت، بود خواهد انگارانهساده بسیار، است  امریکا خارجی سیاست  و ایران خارجی

تداوم    یهامؤلفه  دارای  و  وجهی  چند  و  پیچیده  بسیار  ساختار سازی  زمینه  متعدد 

  به   حمله  قضیه  از  اختالفات  شد  اشاره  که  همانگونه  .است   تعارضات میان دو کشور بوده

  محدودکردن   و  عراق  از  امریکا  حمایت   و  عراق  و  ایران  جنگ  با  و  شد  شروع  سفارت

به    . یافت   ادامه  امریکا  سوی  از  ایران میان  این  ، تروریسم  با  مبارزه  همچون  مواردیدر 

 برای   ایران  کردن  متهم،  خاورمیانه  منطقه  در  مقاومت   یهاگروه  از  ایران  حمایت 

از سوی    دیگر  مورد  هاده  و  یاهسته  سالح  به  یابیدست  است   امریکاکه  شده  ،  عنوان 

  و   ایران  روابط  تقابل  در  مؤلفه  نیتریاصل،  نگارنده با اعتقاد به اینکه  .اشاره نمود  توانیم

  عوامل   این  است و  یبندمیتقس  قابل  خارجی  عوامل  و  داخلی   عوامل  بخش  دو   به  امریکا

  تعارض که این    است  شده   امریکا  و   ایران  میان  اختالفات  و   تعارضات   شدن  نهادینه   سبب 

  قابل   ژئوپلتیک  و  نظامی،  عقیدتی  همچون  مواردی  در  را   امریکا  و  ایران   میان  روابط

  امریکا   و  ایران  روابط  تقابل  و  تعارض  مصادیق  از   یکی .است   تبیین  و  بررسی
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 بر  اسالمی   انقالب  ایدئولوژی  .نمود  عنوان  توانیم  امریکا  مقابل  در  ایران  استکبارستیزی

 دالیل  از  یکی  بنابراین،  است   شده  بنا  مستکبرین  با  تقابل  و  مظلومین  از  حمایت   اساس

 . باشدیم ایران استکبارستیزی امریکا مقابل در ایران تقابل

را    امریکا  اینکه  با  مستقیم  روش  دو  به  ایران  داندیم  جهانی  عرصه  مطلق  هژمونخود 

  و   امریکا  هژمونی  جایگاه  شکست   و  جهانی  عرصه  در  امریکا  با  مستقیم  تقابل  یعنی

  و  روسیه  مانند  بزرگ  یهاقدرت  سایر  نفوذ  افزایش  نمایش همراهی    یعنی  غیرمستقیم

  قابل   یالمللنیب  مناسبات  در  امریکا  ییگراجانبهکی  با  مقابله  و   جهانی  عرصه  در  چین

  ر یتأثیب  امریکا  و  ایران  میان  روابط  تیرگی،  شد  اشاره  باال  در  که  گونههمان .است   بررسی

  . نمود  اشاره  یهودی  یهای الب  به  توانیم  جمله  از،  است   نبوده  خارجی  یهادخالت   از

امریکا اسرائیل  در  ساکن  بحث  مورد  یهودی  یهایالب   . است   یالمللنیب  سطح  و  ، 

  اسرائیل   رژیم  کامل  نابودی  دنبال  به  عقیدتی  و   اعتقادی  لحاظ   از  ایران  اسالمی  جمهوری 

  ی ریپذب یآس  سبب   را  امریکا  و  ایران  روابط  میترمیهودی   یهایالب  سبب   همین  به  و  است 

 . کندیم قلمداد  یالمللنیب  مناسبات در امریکا حمایت  کاهش  و خود

  عنوان   امریکا   متحده  ایاالت   جمهوری   ریاست   انتخابات  در   اوباما  باراک  پیروزی  از  پس

  یهامؤلفه   تمامی  آن  اساس   بر  که  شد  رونمایی  هوشمند  قدرت  نام   به  امریکا  در  جدیدی

  ن یتریاصل  از   یکی  مبنا  همین  بر  .شد  بسته  کار  به  ایران  با   تقابل  برای  نرم  و  سخت   قدرت

  ایران   موجود  وضعیت   از  خطر  اعالم  یعنی  یهراسرانیا  .باشدیم  یهراس رانیا  موضوعات

  سبب  که  است   یالمللنیب  عرصه  در  ایران  علیه  بر  العادهفوق  وضعیت   اعالم  و  منطقه  در

 در  هموارهنیز    خارجی  گوناگون  یها گروه .است   شده  امریکا  و  ایران  روابط  تیرگی

  اسالمی   جمهوری  مخالف  یهاگروه  .اندبوده  مؤثر  امریکا  و  ایرانتشدید تعارضات روابط  

  بقای  هاگروه  این  .اندبرداشته  گام  تقابل  برای  امریکا  دولت   تحریک  پی  در  همواره  ایران

  جمله   از  که  دانندیم  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  با  صریح   مخالفت   اعالم  در  را  خود

  اشاره   طلبانسلطنت   گروه   و  ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  به  توانیم  ایرانی  یها گروه

  به   توان یم  ؛اندنبوده  مؤثر   امریکا  و  ایران  روابط   در  ایرانی   ی هاگروه  فقط  البته  .نمود

 . نمود اشاره( ها نئوکان) کارینومحافظه نظیر خارجی یها گروه
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چارچوب    پژوهش  این  در  گاننگارند  دریابد  که  است   آن  پی  در،  ییگرانوواقعدر 

میان جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده    زیآمتقابلگذار در رویکرد  تأثیر  یهامؤلفه

استفاده    یی گرانوواقعبرای تبیین موضوع و مسئله مطرح شده از رویکرد    کدامند؟  امریکا

بهترین روش فرایند ساخت قدرت ،  با تاکید بر مسئله سیستم  ییگرانوواقعزیرا  ،  شودیم

ساختار و  ،  قدرت نسبی،  ت یامن  فرایند قدرت در ارتباط با مفاهیمی از قبیل؛،  باشدیمنیز  

همچنین  شودیمتعریف    ...بقا و فرایند  ؛  بر  نظریه  تمرکز    ی ریگ شکلاین  امنیت  معمای 

قدرت و  ،  مقوله امنیت   امریکامیان ایران و ایاالت متحده    زیآمتقابلدارد و آنچه در روابط  

به    با  .باشدیمبقا   ، نگردمی  سیستم  مثابهبه  را  جهان   که  ییگرا نوواقع  یهامؤلفهتوجه 

دارد  المللبین  عرصه  در  قدرت  بیشترین  با  سیستم  سأر  در  امریکا  با  نیز  ایران  .قرار 

و تالش دارد   شده  ایمنطقه  قدرت  به  تبدیل،  یامنطقه نفوذ    و  نظامی  توان  از  برخورداری

 .بیش از پیش در سیستم آنارشی موجود به هژمونی قدرت خویش بپردازد

 

 پژوهش  ادبیات. 1

مورد توجه خاص محققین و پژوهشگران    گاهی  امریکارابطه میان ایران و ایاالت متحده  

ولی در عنوان تحقیق انتخاب شده تا آنجا که نگارنده مطالعه و تحقیق ،  قرار داشته است 

که در ذیل به برخی از آنها  ،  داشته کارهای محدودی در این زمینه صورت پذیرفته است 

اقتصاد سیاسی مداخله گرایی در سیاست خارجی  عبداله قنبرلو در کتاب    .شودیماشاره  

بیان    امریکا گونه  اخص کندیماین  طور  به  و  متحده  ایاالت  امنیتی  استراتژی  ؛ 

امروزه    یها یریگ جهت  که  است  مهمی  مسائل  از  آن  گرایانه  و    پردازانیتئورمداخله 

اهمیت ویژه این مسئله برای    .رندتوجه وافری به آن دا  المللنیبمحققان عرصه سیاست  

ل مربوط به سیاست خارجی  ئو معتبرتر از مسا  ترقیدقکشور ما این است که با شناخت  

برای تعامل مدبرانه و منطبق بر منافع ملی با این کشور فراهم   یترمناسب زمینه  امریکا،  

 . (1۵-13: 139۰، )قنبرلو  گرددیم

  سیاست خارجی دولت دوم جورج واکر بوش در قبال ایران زندی در مقاله    داود غرایاق

،  اول  دوره  نسبت   به،  (2۰۰4-2۰۰8)  بوش   خارجی  سیاست   دوم  دوره بر این باور است؛  

  شیوه   به  دستانهشیپ  حمله   و  ییگراجانبهکی  از  تغییر،  ایران  اسالمی  جمهوری  قبال  در



253 

 

 

 

 

گذار تأثیر  یهامؤلفه

 زیآمتقابلرویکرد  در  

جمهااا ری  میاااا  

اساایما ایاارا  و 

 امریکا  ایاالت متحده

 

  اتحاد   قبال  در  سرد  جنگ  زمان  سیاست   و  ایران  قبال  در  کشور  این  خارجی  سیاست   سنتی

  واسطه   به ،  است   معروف  نفوذ  سد  به  که  سیاست   این  .دهدیم  نشان  را   شوروی  جماهیر

  جنگ   از  پس،  صلح  دوره  مدیریت   یا  جنگ  از  پس  مدیریت   در  بوش  کابینه  یهایناکام

  امکان ،  سیاست   این  بررسی  ضمن،  مقاله  این  .است   شده  اتخاذ  عراق  و  افغانستان  در

  در ، ایران قبال  در امریکا خارجی سیاست  مختلف تحوالت قبال در  را آن ی دهندگ حیتوض

  را  امریکا سیاست کلی  الگوی دارد سعی، اساس این بر  و دهدیم نشان  را نظر مورد  دوره

 اقدام  و  ایران  انزوای  و  تحریم،  یسازیدموکراس،  یر یکارگبه  سیاست   چهار  قالب   در

 . (44: 1388، دهد )غرایاق زندی  قرار بررسی مورد و طرح، نظامی

این طور   با ایران پس از جنگ سرد  امریکارویارویی  سید مهدی حسینی متین در کتاب  

تشدید  سدینو یم در  منافع دو کشور  تعارض  نقش  بخواهیم  اگر  تفسیر   هاییارویرو؛  را 

نظر   به  کاتم  دیآیم نماییم  ریچارد  شکل    دیدگاه  به  اختالفات  افزایش  خصوص  در 

است  کرده  درست  کشور  دو  اختالفات  از  بسیاری  مورد  در  رغم  ،  مارپیچی  به  زیرا 

علیه    امریکاواقعیات عینی و غیرقابل انکار اقدامات و تحرکات خصمانه ایاالت متحده  

ایران اسالمی  و    هاتفاهمسوء  ،  جمهوری  روابط  نبود  در  یکدیگر  رفتارهای  به  نسبت 

کرده است   یهااستم ایفا  این وضعیت  تداوم  و  ایجاد  در  نقش مهمی   توانیم  .رسمی 

و جایگاه   که شرایط  زمانی  تا  که  داشت  انتظار  نظام    امریکاچنین  ساختار    الملل نیبدر 

ایران تعریف گردد   با منافع جمهوری اسالمی  تقابل  این کشور در  نماید و منافع  اقتضا 

خارجی   سیاست  و  کندن  امریکارفتار  چندانی  تغییر  است  بعید  ایران  به  )حسینی    سبت 

 . (۶-۵: 1391، میتن

بر    درباره ایران  امریکا  یهاطرحرویکردها و  علی عبداله خانی و عباس کاردان در کتاب  

بررسی   با  هستند؛  اعتقاد  خارجی    یهایریگ جهت و  ،  هاگفتمان،  هاانیجر این  سیاست 

و  امریکا،   نقش  با  مقوالت  این  میان  در   سازمیتصم   یهاکانون  تأثیرارتباط  کشور  این 

در روابط ایاالت    مؤثرنیروها و عوامل  ،  سیاست خارجی آن آشکار گردد و از این طریق

و ارزیابی شوند و نیز این چهار گزینه بر ساخته تشریح گردند:   متحده و ایران واکاوی

و    هاطرحهمه    یریگ جهت و بازدارندگی که قابلیت تبیین  ،  تغییر از درون،  جنگ،  سازش

 . (11: 139۰، عبداهلل خانی و )کاردان یی درباره ایران را داردامریکا یهاپروژه
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این    علیه جمهوری اسالمی ایران  امریکاتحلیل عملیات روانی  در کتاب    مهدی ذوالفقاری

،  اطالعاتی،  گسترده سیاسی  یهات یفعال؛ عملیات روانی بخشی حیاتی از  کندیمطور بیان  

از منظر ایاالت متحده عملیات روانی به   .دیآیمنظامی و اقتصادی ایاالت متحده به شمار  

و    ی سازآگاهظور  و در زمان جنگ و صلح به من  شودیم صورت اطالعات اثرگذار منتقل  

ایاالت متحده با استفاده از تصویرسازی در فضای    .ردی گ یماثرگذاری مورد استفاده قرار  

با   و  خطرناک    یهارسانهاز    یبرداربهرهمجازی  تصویری  ارائه  درصدد  تصویری 

با و    غیرمنطبق  است  المللنیبمحیط    کننده ناامنواقع  ایران  اسالمی  جمهوری    از 

شد  .(1391،  )ذوالفقاری اشاره  باال  در  که  طور  اساس،  همان  از    ییهانمونه  بر 

  ی واکاوبه این نتیجه رسید که در موضوع »  توانی م،  که صورت گرفته بود  ییهاپژوهش

  ی اسالم  یتقابل روابط جمهور  کردیبر تداوم رو  یو خارج  یداخل  گذارتأثیر  یهامؤلفه

ا  رانیا نپذیرفته است امریکامتحده    االتی و  به شکل خاص صورت  پژوهشی  با    .«  ولی 

این   نتایج  میان  رابطه  از  پژوهش    هاپژوهشاستفاده  از    توانیمو موضوع  به یک سری 

گذار و مرتبط با یکدیگر بر تشدید تعارضات میان ایران  تأثیرداخلی و خارجی    یهامؤلفه

 . توجه نمود امریکاو 

 نوواقع گرایی   چارچوب نظری؛. 2

است   پژوهش  این  در شده    اساس   بر  و  ساختاری  ییگرا واقع  چارچوب  در  تا  تالش 

  و   ایران  میان  زیآمتقابل  روابط  استمرار ،  خارجی  و  داخلی  متکثر  متغیرهای  و  هامؤلفه

 از  یکی  ساختاری  ییگرا واقع  یا  ییگرانوواقع  .گیرد  قرار  ارزیابی  و   تحلیل  مورد  امریکا

  سیاست  نظریه  کتاب  در  والتز  کنت   توسط  بار  اولین  که  است   المللبین  روابط  هاینظریه

 . (13: 138۶، )مشیرزاده  شد طرح 19۷9 سال در المللبین

 و،  آنارشی،  هادولت   رکن   سه  از  یامجموعه  را  آن  المللنیب  نظام  ساختار  تبیین  در  والتز

  تغییرات  که   رد یگ یم  نتیجه   اول  رکن   دو  بودن  ثابت   دلیل  به   و  داندیم  هاییتوانا  توزیع

 نظام  در  بازیگران  رفتار  بر  مساله  همین  و  بوده  هاییتوانا  توزیع  در  تغییر  محصول  ساختار

  سیستم   که  کندیم  استدالل   والتز  .(Waltz, 1990: 21–37)   گذاردیم  تأثیر   المللنیب

  را   یکسانی  که  هستند  قدرتمندی  یهازهیانگ   و  هات یمحدود  ، هات یقابل  توزیع  و  آنارشی

  سلسله   و  است   آنارشیک  المللبین  روابط،  والتز  نظر  از  .کنندیم  ایجاد  هادولت   رفتار  در
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  بر   قطبیت   یا  المللبین  نظام  ساختار  و  دارند  مشابهی  عملکردی  واحدها  و ،  نیست   مراتبی

  که   فرضیه  این   و   المللبین  نظام  ومرجهرج  ماهیت   .است   متفاوت  هاقابلیت   توزیع  اساس

، کنند  تقلید  یکدیگر  از  تا  اندشده  اجتماعی  و  هستند  خود  حفظ  دنبال  به  حداقل  هادولت 

  های موازنه  مانند  تکرارشونده  المللی بین  نتایج  و  الگوها  که  دهدمی  را  امکان  این   والتز  به

 .(Waltz, 1979: 118)  دهد توضیح را  مختلف افراد پذیریجنگ، قدرت

از  ،  المللنیبکنت والتز بر این باور است که بدون توجه به کارکرد متقابل اجزای سیستم  

بازیگران در ،  جمله  مسلط  هنجارهای  شیوه  و  شکل  نیز  و  خارجی  سیاست  روندهای 

 . سیاست خارجی کشورها را تحلیل کرد توانینم، روابط

که دارند   ییهاشاخصو    یمندقانونواحدهای سیاسی بر پایه  ،  المللنیبدر ساختار نظام  

پیگیری   را  اهداف خود  و  گرفته  قرار  یکدیگر  کنار  در    .کنندیمدر  ، هاهدف دگرگونی 

بازیگر هر  الگوهای  و  جای  ،  رفتار  بر  آثاری  بازیگران  متقابل  کنش  و  تعامل  برایند  بر 

 ,Waltzمشاهده کرد )،  ها را در روند سیاست خارجی کشورهاآن  توانیمکه    گذاردیم

عناصر    ییگرانوواقع  .(381 :1979 نقطه   ییگرا واقعاز  عنوان  به  نوکالسیک  و  کالسیک 

واحدهای  ،  المللنیبطور محوری روی ساختار نظام    به هینظراین    .کندیمشروع استفاده  

 . شودیمنظام متمرکز  یهاتداوممتعامل آن و تغییر و 

روابط  ،  کالسیک  ییگراواقعدر   از  آنها  ذهنی  ارزیابی  و  کشور  محور   المللنیب رهبران 

ساختار نظام و به طور خاص  ،  ییگرانوواقعاین در حالی است که در    .توجه قرار دارد

نسبی قدرت تحلیل هستند،  توزیع  اهمیت    .کانون محوری  از  بازیگران  رهیافت  این  در 

هستند برخوردار  آنها  ،  کمتری  ساختارها  وادار  زیرا  اصول خاص    کنندیمرا  طبق  بر  تا 

ساختارها به طور کم و بیش افعال یا اقدامات و رفتارها را    .رفتار کنند  متناسب ساختار

توزیع   .دهندیمشکل   تغییر  با  سیستم  یک  نظام   یواحدهامیان    هاییتواناساختار 

  زیادی   یهامدت والتز به عنوان واضع این نظریه    در حقیقت کنت   .کندیمتغییر    المللنیب

سیاسی مشروع    یهانظامبا رام کردن ماهیت بشر یا ایجاد    توانیممنتقد این ایده بود که  

اقتصاد  کندیماذعان    وی  داخلی جنگ را ریشه کن کرد سیاست و فرهنگ در هم ،  که 

با    توانیمرا    المللنی بنظریه روابط  که یک    کندیماما در عین حال اضافه    .اندشدهتنیده  

نظام   یا  سیستم  داد  المللنیبانتزاع  بسط  قلمروها  دیگر  وی    . از  نظر  با    انیگراواقعبه 
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خام در مورد سیاست    یهامیتعمبه بسط  ،  المللنیبناکامی در مواجهه یا توجه به سیستم  

شدند محدود  والتز  .خارجی  دیدگاه  این   ییگرانوواقع،  از  شروع    با  که    شودیمفرض 

روابط   خارجی  المللنیبنظریه  سیاست  نظریه  دارای  ،  و  که  هستند  متفاوت  مساله  دو 

به هدف   یابیدست نورئالیسم برای    .و نباید این دو را یکسان قلمداد کردمفاهیم متفاوتند  

بسیاری از  ،  المللیمختلف و مداومت حیات سیاسی بین  یهاملت   -تشریح رفتار دولت 

که   کندیمنورئالیسم فرض    .کندی ممهم هستند را حذف    ییگراواقعفاکتورهایی که در  

عمیق    یهانشانه  المللنیبدر سیاست    تکرارهاو    هایمندقاعده موانع ساختاری  فعالیت 

استدالل   اینگونه  خصوص  این  در  پیشروی    شودی مهستند  بزرگترین    یی گرانوواقعکه 

به عنوان سیستمی با    المللنیبرای مفهومی کردن سیاست  تصمیم ب،  ییگراواقعنسبت به  

 (. 1389 ،ی)هشترود .تعریف شده است  قاًیدقیک ساختار 

 امریکا تشدیدکننده تعارضات میان ایران و  داخلی یهامؤلفه. 3

بررسی ب   در  ایران  معاصر  گذشتهه  تاریخ  دهه  چهار  در  ایران  ،  ویژه  خارجی  سیاست 

از اهداف و اصول انقالبی    ی نینشعقب اما این امر به مثابه    .تهاجمی نبوده است   گاهچیه

از سوی ایران صورت   یالمللنیب  عرصه  در اقداماتی لذا در برخی موارد اگر .باشدینمنیز 

  بوده   تروریستی  یهاگروه  و  مهاجم  کشورهای  تنبه  و  تنبیه   راستای  در  تنها،  گرفته است 

اساس    .است  همین  گفتم  »  دارند؛  واضحی  اشاره  مطلب   این   به  رهبری  معظم  مقامبر 

 ر،ینخ  ؛ میرویدرمو    م یزنیم  دییکه شما بگو   ست ین  جورنیودررو تمام شده؛ ا دوران بزن

 یرها کند کس  رانیکه ملت ا  ست ین  جورنی. امیکنی مخواهد افتاد و ما دنبال    ریگ   تانیپاها

.  (1394/ ۰2/ 1۶)بیانات،    «کرد  میبکند؛ ما دنبال خواه  یتعرض  رانی را که بخواهد به ملت ا

رهبر معظم  سال    یمقام  داشتند:   1394در  بیان  فطر  سعید  عید  نمازگزارن  جمع  در 

کردهمان» تکرار  بارها  که  با    م،ی طور  جهان  کا یمراما  گوناگون  مسائل  مورد  و    یدر 

مذاکره  م؛یندار  یامذاکره  یامنطقه  دوجانبه  مسائل  مورد  موارد   یگاه  م؛یندار  یادر  در 

  کا یمرا  یهااست یس  م؛یابراساس مصلحت، مذاکره کرده  ،یا مورد هسته  نیمثل ا  یاستثنائ

با   منطقه  دارد.    18۰  یاسالم  یجمهور  یهااست یسدر  اختالف   هاییکایمرادرجه 

متهم   (کشورند  کیدر    یدفاع مل  یروهاین  نیکه فداکارتر)اهلل را و مقاومت لبنان را  حزب

ترور ا  ،کنندیم  سمیبه  آنشودینمباالتر    یانصافیب  نیاز  دولت  .  مقابل،  در  وقت 
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  نیچنکیبا    ،دهندیم خودشان قرار    ت یکش را مورد حماکودک   یِست یونی صه  ست یترور

چگونه    شودیمچگونه    یاستیس کرد،  چگونه    شودیممعامله  کرد،  به    شودیممذاکره 

 (.1394/ ۰4/ 2۷« )بیانات، د؟یتوافق رس 

  امریکا  دولت   با  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  مبنایی  اختالفات  هایمؤلفه  یکی ازبنابراین  

در   .باشدیم  اسالمی  جمهوری   سوی  از  پذیریسلطه  و   گریسلطه  نفی  سیاست   اتخاذ

ایران اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  اصولی  ،  واقع  بر  به   بعضاًکه    باشدیممبتنی 

  های کانون از یکی ایران اسالمی همچنین جمهوری .انجامدیم امریکاتشدید تعارضات با 

  در   اسالمی  انقالب  هایآموزه  بر  مروری  .است   امریکا  هژمونیک  قدرت  مقابل  در  مقاومت 

 انقالب؛  صدور  هایآموزه  از  یک  هر  .است   توجه  قابل  اینجا  در  نیز  خارجی  سیاست 

  در   گراییمقاومت   به،  خود  نوبه   به   گرایانهعدالت   و  هاتمدن  گفتگوی  ؛یاسالم  یالقراام

  با   یاسالم  همبستگی  و  ییگرات ی هو   و  بخشیده  عمق  المللبین  نظام  غربی  ماهیت   مقابل

  این   .است   نموده  تقویت   را  پیرامونی  هایحوزه  به  امنیتی  گسترش  هویتی؛  گراییائتالف

 امریکا   متحده  ایاالت  و  ایران  بین  راهبردی  تقابل  شدن  ترعمیق  از  حاکی  همه  پیامدها

رویکرد تأثیرداخلی    یهامؤلفه  نیترمهم  .(94-93:  1383  ،قوام)   است   گردیده در  گذار 

متحد  زیآمتقابل ایاالت  و  ایران  از؛  امریکاه  میان  انقالب   عبارتند  ستیز  استکبار  ماهیت 

جهان،  اسالمی سراسر  مظلومین  از   نظام  هژمونی  با  مبارزه  و  انقالب  صدور،  حمایت 

 امریکا.   ییگراجانبهکیو  سلطه

 و حمایت از مظلومین سراسر جهان استکبار ستیزی انقالب اسالمی. 3-1

 علیه   ستم  و  ظلم  هرگونه  با  اسالم  مخالفت   ویژگی  از  برخاسته  واقع  در  استکبارستیزی

  دیگران  به تعدی با سو   یک از اسالم، سخن دیگر  به .است  یریپذستم همچنین و دیگران

  مقابله  آن با و نروند ظلم  بار  زیر که کندیم توصیه مردم به دیگر سوی از و  است  مخالف

 وارد   آسمانی  کتاب   این  از   و  آمده  آن  در  بارها   که   است   قرآنی  ی اواژه،  کلمه  این  .کنند

 بیزاری  مستکبران  از  بارها  کریم  قرآن   در  خداوند  .است   شده  اسالمی  انقالب  فرهنگ

  ی انشانه و  آیه هر که چنانند(  مستکبران) هاآن» :دیفرمایم  آنها  یهانشانه درمورد و  جسته

  راه  اگر  و  کنندی نم  انتخاب  را   آن  ببینند  را  هدایت   راه  اگر،  آورندی نم  ایمان  آن   به  ببینند  را

  که   است   آن  خاطر  به(  اینها   همه)  .کنندیم  انتخاب  خود  راه  عنوان  به  ببینند  را  گمراهی
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  متعدد   آیات  در(  14۶  آیه،  اعراف  هسور« )بودند  غافل  آن   از  و  کردند   تکذیب   را  ما  آیات

  جمله   از   استکبار  مفهوم  .است   شده  داده  جهنم  دردناک   عذاب  ه وعد  مستکبران  به

  ظالمانه   رفتار  توصیف  در  را  آن(  ره)  ی نیخم  امام  حضرت  که  است  مفاهیمی  مهمترین

  تکامل  و  تداوم  نیز  رهبری  معظم  مقام  بیانات  در  و  اندبرده  کار  به   هاملت   سایر   با  امریکا

  از   را  عالم  مظلوم  یها ملت   یهایگرفتار  تمامی  پیامی  در(  ره)  ینیخم   امام  . است   یافته

  تا   را  ایران  ملت   عزم  و  دانندیم  دولت   آن  استکباری  و  یطلبسلطه  خوی   و  امریکا

  کنار   را  امریکا   و  ایران  بین  اختالف  اساسی  علت  و  ندیفرمایم  بیان  خوی  این  یکنشهیر

  وارده  مصائب  تمام و  کنندیم معرفی ایران ملت  نگرفتن قرار  امریکا سلطه تحت  و نیامدن

 و   محروم  مردم  یک  شماره   دشمن  امریکا»  :دانندیم  موضوع  همین  از  ناشی   را  ایران  بر

  نظامی  و  فرهنگی  و  اقتصادی   و  سیاسی  سیطره   برای  امریکا  .است   جهان   مستضعف

  و   امریکا  با  ما  اگر  چه  .دینماینم  خودداری  جنایتی  هیچ  از،  سلطه  زیر  جهان  بر  خویش

 « ستیزیم  در  امریکا   با  ما  .نبودیم  مصائب   این  گرفتار  بودیم  آمده  کنار  هاابرقدرت  سایر

 . (212 :13 ج، ینیامام خم)

  آنها   جمله  از  که  دارند  مستدلی  و  مفصل  بیانات  زمینه  این   درنیز  ،  اسالمی  انقالب  رهبر

  ادامه   هم  امروز  تا   و  است  بوده   هم  گذشته  در   استکبار: »کرد  اشاره  سخنان  این  به  توانیم

  و   خصوصیات  و  هاوهیش  البته،  است   یکی  هادوره  ههم  در  استکبار  یبنداستخوان  .دارد

  استکبار  رأس،  دارد  وجود  استکباری  نظام  هم  امروز  .کندیم  تفاوت  زمانی  هر  در  هاروش

 .(1392/ ۰8/ 29 ،)بیانات «است  امریکا همتحد ایاالت دولت ، دنیا در هم

 و  آزادی  و  استقالل،  سعادت،  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  1۵4  اصل  در

) است   شده  اضافه  و  دانسته  جهان  مردم  همه   حق،  عدل  و  حق   حکومت   جمهوری : 

،  دیگر ی هاملت  داخلی امور  در دخالت  هرگونه از کامل   خودداری  عین  در( ایران اسالمی

 .کندیم  حمایت   جهان از  نقطه  هر  در  مستکبرین  برابر  در  مستضعفین  طلبانه  حق  مبارزه  از

 . است  امریکا استعمارگر و  جو سلطه دولت ، استکبار مصداق نیترروشن امروزه

دیگر   درتأثیر   یهامؤلفهاز    از   حمایت ،  ایران  اسالمی  جمهوری   خارجی   سیاست   گذار 

نیز مورد اشاره    اساسی  قانون  در  از اصول مهمی هست که،  جهان  مسلمانان  و  مستضعفان

گرفته است    معیارهای   اساس   بر  کشور   خارجی   سیاست   تنظیم  1۶  بند  سوم  اصل   . قرار 
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  و   جهان  مستضعفان  از  غیدریب  حمایت  و  مسلمانان  همه  به  نسبت   برادرانه  تعهد،  اسالم

  امور   در  دخالت   هرگونه  از  کامل  خودداری  عین  در  نایرا   اسالمی  جمهوری  1۵4  اصل

  از   نقطه  هر  در  مستکبرین  برابر  در  مستضعفین  طلبانهحق  مبارزه  از  دیگر  یهاملت   داخلی

انقالب  آغاز  از(  ره)  ین ی خم  امام  .کندیم   حمایت   جهان   از   پس  ویژهبه  اسالمی  پیرزی 

  و  محرومان  از  حمایت   بر،  خود  هاینوشته  و  بیانات  در  همواره،  اسالمی  انقالب  پیروزی

  مقابل   در  جهان  مستضعف  هایملت   از  نونکا  ایران  آزاده  ملت : »ردک می  یدک تأ  مستضعفان

 از  ما  .ندکمی  پشتیبانی  امالًک ،  است   سرنیزه  شعارشان  و  کتان  و  توپ  منطقشان  هک   آنهایی

  آزادی   و  حقیقت   و  حق  و  خدا  راه  در  هک   جهان  سرتاسر  در  بخشآزادی  هاینهضت   تمام

:  ندیگو یمایشان همچنین    .(138:  12  ج ،  ینیامام خم)  «نیمک می  پشتیبانی ،  نندک می  مبارزه

  ال  کلمه  دو  در  شودیم   خالصه  مکتب   آن  یهابرنامه  که  است   مکتبی  پیرو  اسالم  ملت »

»(81:  14  ج  ،امام خمینی)  «تُظْلَمُون  وَال  تَظْلِمُونَ  پشتیبانی   جهان  مستضعفان  از  باید  ما؛ 

 .(3 :4 ج، ینی امام خم) «است  جهان مستضعفان تمام پشتیبان اسالم زیرا ،کنیم

حالی بین  که  در  نظام  در  ساختاری  نگرش  اساس  دولت ،  المللبر  به  رفتار  نسبت  ها 

می  تنظیم  مرکزی  اقتدار  نبود  پایه  بر  نظم   .شودیکدیگر  بیناصل  نظام  ، المللدهنده 

اولیه خویش یعنی  ها را وامیدولت  به میزان ظرفیت خود به وظیفه  تا بدون توجه  دارد 

آموزند که ضمن  ها میدولت ،  در این فرایند  .اقدام کنند  تقویت قدرت نظامی و خودیاری

بی و  به خود  دیگراناتکا  به  نسبت  جنگیدن  ،  اعتمادی  برای  امکانات  انباشت  طریق  از 

یکدیگر )عباسی،  علیه  نمایند  حفظ  را  خویش  چنین    .(۵3۰:  139۰،  امنیت  در  بنابراین 

به  ،  حاکم بر جامعه جهانیشرایطی جمهوری اسالمی ایران با اذعان به وضعیت آنارشی  

با   و    یهاقدرتمقابله  برخاسته  جهان  مستضعفان  از  حمایت  و  را    امریکااستکباری 

  مقابله   به   تفکری  چنین  برپایه،  ایران  اسالمی  انقالبلذا    .داندیممهمترین مستکبر جهانی  

  قرار   آنها  غضب   و  خشم  مورد،  دلیل  همین  به   و  است   پرداخته   مستکبران  و   ستمگران  با

 . است  گرفته

 صدور انقالب و مبارزه با هژمونی نظام سلطه در سراسر جهان. 3-2

نفوذ   و  قدرت  افزایش  راستای  در  اسالمی  انقالب  علیه    یبندائتالفو    یا منطقه صدور 

اندیشمندان،  باشدیمدشمنان   معتقدند  که   اصوالً  یالمللنیب  نظام  فضای  ؛نورئالیست 
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  که   باشدیم  راهبردی  امنیتی  یهایبندائتالف،  مختلف  هایسازمان،  هادولت   از  برگرفته

 از  متأثر  که  المللنیب  نظام   خاص  هنجارهای  ولی  است   آنارشی  آن  بر  حاکم  نظام  منطق

  محدود   یا  فضا  ایجاد  بر  .باشندیم  جهانی  امنیتی  روند  در  مؤثر  بزرگ  یهاقدرت  منافع

 . دارد یاژهیو تأثیر هادولت  امنیت  راهبردی  گذاریتأثیر سطح نمودن

  توجه   با  یاساس  قانون»؛  میخوانیم  یاساس  قانون  مقدمه  دربر اساس اصل صدور انقالب؛  

، بود  نیبرکمست  بر  نیمستضعف  یروزیپ  یبرا  یت ک حر  هک   رانیا  یاسالم  انقالب  یمحتوا  به

  گسترش   در  ژهیوه  ب،  کندیم  فراهم  شورک   خارج  و   داخل  را در  انقالب  نیا  تداوم  نهیزم

 امت واحد  ل کیتش  راه  تا  کوشدیم  یمردم  و   یاسالم  یها جنبش  گرید   با  یالمللنیب  روابط

ه»  .ندک   هموار  را  یجهان ا  «فَاعبُدونِ  مکرَبَُّ  وَأَنا  هواحِدَ  هأُمََّ  مکأُمََّتُ  ذِهِإِنََّ  آنبیاء)سوره    ه ی، 

 . «ابدی قوامجهان   یتمام در ستم تحت  و محروم ملل نجات در مبارزه استمرار و( 92

انقالب اسالمی در سب ایران در راستای نابراین صدور  یاست خارجی جمهوری اسالمی 

تا با تکیه بر این    باشدیممبارزه با نظام سلطه در سراسر جهان  تشکیل ائتالف جهانی و  

: 1388،  )غرایاق زندی  مظلوم جهان نیز کمک شده باشد  یهاملت اصل به نجات سایر  

اسالمی    .(۶۵-۶۷ انقالب   در  شرکت  مهمانان  دیدار  در  138۶  ماه  مرداد  28  دررهبر 

  این   همه  وجود  »با  :کردند  توصیف  گونهنیا  السالمهمیعل  ت یب اهل  یجهان  مجمع  چهارمین

  و   است   یافته  گسترش  اسالم  یدنیا  نقاط  همه  به  ایران  ی اسالم  انقالب  تفکرات،  تبلیغات

  قابل   گذشته  سال  بیست   با   مسلمانان  میان   در  یکنون  یاسالم  هویت   و   حرکت ،  یبیدار

  سال   بیست   به  نسبت   امریکا،  اسالم  یدنیا   پیشرفت   و  نشاط  این  مقابل  در  .نیست   مقایسه

  و   امریکا  که  آن  ضمن  .ندارد  را   سابق  قدرت  و   ابهت   آن  و   است   شده  ترفیضع  گذشته

  بیشتر ،  گذردیم  زمان  چه  هر  که  اندشده  گرفتار  ییهاگرداب  در  اکنون،  آن  یروهادنباله

  ، )بیانات  «شودیم  ین یبش یپ  آنها  یبرا  یخطرناک   آینده   و   روندیم  فرو  آن   در

28 /۰۵ /138۶ ) . 

فوق سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در تقابل واضح با هژمونی    مؤلفهبر اساس  

  را   سلطه  ظالمانه  نظام،  یاسالم  ی هاآموزه  بر  تکیه   باو »  رد یگ یمقرار    امریکاایاالت متحده  

 سلطه نظام علت  همین به و  کندیم پیگیری  را ها ملت  همه سعادت  و امنیت و صلح و رد

 .(138۶/ ۰۵/ 3۰بیانات: ) است« چالش  دچار، یاسالم نظام با ذاتاً، یجهان
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 مقاومت فرهنگ. 3-3

مهمترین   از  یکی  ایران  خارجی  سیاست  در  مقاومت  امنیت    مؤثر  یهامؤلفهفرهنگ  در 

 . باشدیم هامؤلفهکه در رهیافت نورئالیسم نیز امنیت یکی از مهمترین ، باشدیمملی 

مقاومت   فرهنگ  و  دینی  یهاآموزه  از   ترکیبیفرهنگ  با  همراه    موجب،  ایرانی  تاریخی 

 یهاقدرتو    سلطه  نظام  برابر  در  مقاومت  فرهنگ  و  طلبی  استقالل  حس  شدن  برانگیخته

جمهوری اسالمی ایران    خارجی  در سیاست   آن  تبع  به  و  مردم  میان  در  مستکبر خارجی

  فرهنگ   اصلی  یهانشانه  .کندیم  دنبال  را  عزت  و  منزلت   نام  به  هدفی  که  است   شده

، مقاومت ،  پایداری،  اییکهمانند خودات  مفاهیمی  اساس  بر  توانیم  را  ایران  در  مقاومت 

داد  توجه  مورد  نامتقارن  نشک   و  مؤثر   دفاع ،  بازدارندگی   به   مفاهیم  این  از  کهری   .قرار 

پور)  شودیممحسوب    مقاومت   فرهنگ  یشناسنشانه  از  بخشی  عنوان : 139۰،  براتعلی 

کمال  زمانی  مقاومت   فرهنگ  .(213  یک  مثابه  به  اسالمی  جوامع   تمامی  که  رسدیم  به 

کنند  فرهنگ  قبال  در  واحده  امت  عمل  به ،  گرددینم  میسر  مهم  این  و  مقاومت  مگر 

  این   ارزش  به  که  اسالمی  کشورهای   مقاومت متشکل از  واحد  ه تشکیل یک جبه  هواسط

سپس   ملزومات و  شناخت ،  یاجبهه  چنین  تشکیل   برای  اول  قدم  .انددهیرس   واال  مفهوم

 . قرآنی است  امت  مفهوم کردن محقق

  و  مسلمین  با   رحمت   و  دوستی  را  اسالم  گرامی  پیروان  ویژگیهای  از  یکی  کریم  قرآن

  عَلَی   أشِدَّاءُ  مَعَهُ  الَّذِینَ  وَ   اللَّه  رَسولُ  مُحَمَّدٌ»:  دیفرمایم   مطرح  کفار   با   مقابله   و   دشمنی

بَیْنَهُمْ  الْکُفَّارِ   با   که  کسانی  و  خداست   پیامبر  ص(محمد )»(؛  29آیه    ،فتح« )سوره  رُحَمَاءُ 

 به،  منانو م  هرابط  بیان  از  بعد  سپس  و«  مهربانند  همدیگر  با[  و]  سختگیر  کافران  بر،  اویند

استَنْصَرُوُکمْ  وَ: »دیفرمایمآنان   آیهانفعال« )سوره  النَّصْر  فَعَلَیْکُمُ  الدِّینِ  فِی  إِن   و»(؛  ۷2  ، 

همانگونه که  «  .است [  واجب ]   شما  بر  آنان  یاری،  جویند  یاری  شما  دین از[  کار]  در  اگر

بیان  رساندن  کمک  به  مکلف  اسالمی  هجامع،  است   مشهود   شریفه  هآی  این   نورانی  در 

 . یاری دارند درخواست  که است  مؤمنانی

  وَ   الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِوَ    اللَّهِ  سَبِیلِ  فی  تقَاتِلُونَ  لَا  لَکُمْ  مَا  وَ»:  دیفرمای م  متعال  خداوند

اجْعَلْ  أَهْلُهَا  الظالِمِ  الْقرْیَهِ  هذِهِ  مِنْ  أخْرِجْنَا  رَبَّنَا  یَقُولُونَ  الَّذِینَ  الِْولْدَانِ  وَ   النِّسَاءِ   مِنْ   لَنَا  وَ 

  و   خدا  راه  در  شما  چرا  و»(؛  ۷۵، آیه  نساء)سوره    «نَصِیرًا  لَدُنْکَ  مِنْ  لَنَا  اجْعَلْ  وَ  وَلِیًّا  لَدُنْکَ
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:  ندیگو یم  که  همانان  ؟دیجنگینم  مستضعف  کودکان  و   زنان  و  مردان[  نجات  راه  در] 

برای   خود  جانب   از  و  ببر  بیرون،  اندشه یپستم    مردمش  که  شهری  این  از  را  ما!  پروردگارا

  خداوند،  آیه  این  در  !«فرما  تعیین  ما  برای  یاوری  خویش  نزد  از  و  ده  قرار  سرپرستی  ما

 ه جامع،  باشند  گرفته  قرار   ستم  و  ظلم  مورد  نیمؤمن  از  یاعده  آنکه  صرف  به  متعال

 و   بپردازند  پیکار   به  دشمن  با  حتی  و  شتافته  آنان  یاری  به  که  داندیم  اسالمی را مکلف 

  و   مستکبران  با  مبارزه  برای  مقاومت   واحد  هجبه  تشکیل  به  دستور  همان  واقع  در  این

  دفاع   صرف  مقاومت   که  است   واضح  .است   مستضعفان عالم  مظلومان و   نجات  و  ظالمان

 . گنجندیمتحت مفهوم مقاومت  ،  کفار  با  قتال  و  پیکار  آن و  انواع  به  جهاد  نیست؛ بلکه

  دیده ستم  مسلمانان یاری  به چرا  که به مسلمانان است  گونه عتاب خطاب، تأمل قابل  هنکت

  شود یمفهمیده    «الْمسْتَضْعَفِینَ  وَ»  عبارت  از  همچنین  ؟«تُقَاتِلُونَ  لَا  لَکُمْ  ما   وَ»  دیشتابینم

 و  جهاد،  باشد  مستضعفی   هر جا  ندارد؛ بلکه  معینی  مرز  اسالمی  مقاومت   هجبه  و  جهاد  که

 . (329 :2 ج، 13۷4، قرائتی)  است  الزم مقاومت  هجبه تشکیل

  محسوب   ایران  سیاسی  ساختار  بنیادین  موضوعات  از  یکی  مقاومت   اساس فرهنگ   این  بر

  افتخارات،  ارضی  تمامیت ،  امنیت ،  استقالل،  حاکمیت ،  جمهوریت ،  اسالمیت   .شودیم

  منافع  محورهای اصلی،  جهان  در  تشیع  و  اسالم  کیان  مهمتر  همه  از  و   رفاه  و  عدالت ،  ملی

  دنیای   با  انقالب  تقابل  جبهه  در  همواره  که  دهندیم  تشکیل  را  ایران  اسالمی  انقالب  ملی

 . (1۷: 139۶، رجبی، )اسدی داشته است  قرار استکبار

 امریکا ایاالت متحده  ییگراجانبهکیمقابله با . 3-4

  امریکا   خارجی  سیاست   تاریخ   در  بنیادین   رویکردهای  از   یکی  ییگراجانبهکی در حالیکه  

اسالمی    خارجی  سیاست؛  رودیمبه شمار     با   مخالفت   بر   مبتنی  همواره  ایرانجمهوری 

  برپایه   ییگراچندجانبه  و  یالمللنیب  یهاسازمان  در  فعال  مشارکت   و  ییگراجانبهکی

به    .باشدیم  متقابل  احترام  و  عدالت  توجه  با  خارجی    ییگراجانبهکیاما  سیاست  در 

جمهوری اسالمی ایران در همکاری با کشورهایی همانند چین و روسیه به تقابل  امریکا،  

در عضویت دائمی   توانی مکه مهمترین نمود این همکاری را    .روی آورده است   امریکابا  

  امریکا   ییگراجانبهکی  با  ایران  مخالفت   .ایران در سازمان همکاری شانگهای مشاهده کرد

 تفکر،  ایمنطقه  سطح  در  .کرد  تحلیل  المللیبین  و  ایمنطقه  سطح  دو  در  توانمی  عمدتاً  را
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  و   هاناامنی  اصلی  عامل،  آسیا  غرب   در  امریکا   هایدخالت   که   است  این  ایران   راهبردی

 محتاطانه   همراهی  منطقه  در  امریکا  نظامی  اقدامات  برخی  با  ایران  اگرچه  .هاست ثباتیبی

در   صدام  سرنگونی)  است  برده  سود  آنها  از  یا(  2۰۰1  در سال  افغانستان  به  حمله)  کرده

  را   آن  و  است   مخالف  منطقه  در  امریکا  نظامی  حضور  با،  اصولی  طوربه،  (2۰۰3  سال

 قدرت جایگاه  ایران، وجودی  تهدید این با  مقابله برای . داندمی خود برای وجودی تهدید

  و  حضور  .است   کرده  تثبیت   آسیا  غرب  در  امنیتی  بازیگری  نقش  در  را  خود  ایمنطقه 

  نفوذ  افزایش طبعاً .است  تحلیل  قابل  راستادراین یمن و  لبنان، سوریه، عراق در ایران نفوذ

 است؛   شده  آن  ایمنطقه   متحدان  و  امریکا  تهدید  و  ناامنی  احساس  موجب   ایران  ایمنطقه 

  المللی بین  سطح  در  .شودنمی  محدود  ایمنطقه  مسائل   به   فقط  امریکا  و  ایران  چالش  اما

  قدرت  توزیع  ایران  زیرا  آورد؛  شماربه  تجدیدنظرطلب   بازیگری  را  ایران  توانمی  نیز

  هایقدرت  منافع   کنندهتأمین  و  آمیزتبعیض،  ناعادالنه  را   المللیبین  عرصه  در  موجود 

 . (1398، )مسعودی داندمی امریکا خصوصبه بزرگ

  را   آن  گاهی،  افزوده  تهران  با   خود  خصومت  و   هام یتحر  وسعت   بر  واشینگتن  که   حالی  در

  به   سیاستمدارانش  شدن  قانع  با  تهران،  کندیم  مذاکره  آن  با  گاهی  و  کندیم  تهدید

  نشان   تقابلی  واکنشی  سیاست   این  بهامریکا،    ییگراجانبهکی   برابر  در  مقاومت   ضرورت

 طرفین   از  یک  هر  .کندیم  ایجاد  امنیتی  معضل  یک  واکنش  و  کنش  چرخه  این  .دهدیم

 . ردیگ ی م  نظر  در  را  تدابیری  آن  کردن  خنثی  و  دفع  برای  و  ندیبی م  تهدید  را  مقابل  طرف

 تهدیدی  را  منطقه  به  واشینگتن   توسط  دریایی  تجهیزات  برخی  انتقال  تهران،  مثال  برای

  بروز  صورت  در  تا  زد نظامی  اقدامات  به  دست   نتیجه  در  .کرد  مقابله  آن   با  باید  که  داندمی

 تلقی   تهدید  یک   را  اقدامات  این   واشینگتن،  مقابل  در  .کند  آماده   را   خود،  درگیری  هرگونه

 منجر   بغداد  از  هاپلماتید  خروج  مانند  متقابل  اقدامات  آغاز  و  هشدارها  صدور  به  و  کرد

 . (Wong, 2019) شد

 امریکا و تشدید تعارضات میان ایران و  خارجی یهامؤلفه. 4

علل و عوامل بسیاری نیز خارج  ،  داخلی که مورد اشاره قرار گرفت   یهامؤلفهافزون بر  

ای،  از ایران از در واقع    .آورندیمرا فراهم    امریکاران و  موجبات تشدید تعارضات میان 

سال   در  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  آن   هاییکایامر  یر ی گ گروگانو    13۵۷زمان  در 
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در ادامه  .و غیرمنطقی ببینند پروایب، تمایل دارند رژیم ایران را خطرناک  هاییکایامر، سال

همانند   ایرانهسته  یهابرنامهمباحثی  اسرائیلی  ضد  تحرکات  و  متحده ،  ای  ایاالت  در 

ایجاد   را  احساس  این  به  محور  کندیم تمایل  از  بخشی  و  ملت سرکش  ایران یک  که  ؛ 

است  برای  . (Samuel, 2013)   شرارت  نظامی    ست یبایمن  افزون  تحرکات  و  دشمنی  به 

اسالمی  امریکا انقالب  و  ،  یهراس رانیا  ،صهیونیسم  یگریالب،  علیه  اعراب  تهییج 

  اسالمی   جمهوری  علیه  امریکا  اقتصادی  تحرکات  و  هامیتحر،  کشورهای منطقه علیه ایران

 .خارجی اثرگذار در این زمینه نام برد یهامؤلفه از دیگر  یارسانهایران و جنگ 

میان جمهوری    زیآمتقابلرویکرد  خارجی دخیل در    یها مؤلفه  در این مبحث به بررسی 

 .میپردازیم امریکااسالمی ایران و ایاالت متحده 

 علیه ایران  امریکا تحرکات و اقدامات نظامی . 4-1

از   یکی  تهاجمی  راستای    باشدیمنورئالیسم    یهامؤلفهسیاست  در  کشورها  آن  در  که 

در این باره معتقد است:  ،  میرشایمر  جان  .پردازندیمافزایش قدرت خود به تهاجم نظامی  

  که   اندواحدهایی  و  است  تهدیدات  از  سرشار  که  کنندمی  زندگی  جهانی  در  هادولت 

بنابراین ،  دهند  ادامه  خود  بقای  به  بتوانند  تا  برسانند  حداکثر  به  را  خود  قدرت   دارند  تمایل

 . (Mearsheimer, 2001: 31-35) د ینمایمتهاجم نظامی انکارناپذیر 

انحا  امریکا  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  بدو  علیه    یاز  کارشکنی  و  دشمنی  در  مختلف 

است کرده  تالش  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  و  نامی    .انقالب  اقدامات  مهمترین  از 

ایران    امریکا با عراق در جنگ تحمیلی  ست ی بایمعلیه  به هواپیمای  ،  به همکاری  حمله 

ایران که منجر به حادثه طبس شد و از همه مهمترین ،  مسافربری ایران حمله نظامی به 

  جاسوسی   النه  تسخیر  از  پس  .به شهادت سردار سلیمانی در عراق اشاره کنیم  ست یبایم

 درهم  را  ابرقدرت  این  ابهت   و  دارخدشه  شدت  به  را  امریکا  جهانی  حیثیت   که  تهران  در

  پنجم   در  انجام  سر  و   شدند  مصمم  ایران  به  نظامی  حمله  در  هاییکای امر  .شکست 

  صحرای  در  واقع  متروکه  یهافرودگاه  از  یکی  در  را  خود  نیروهای  13۵9  ماه  اردیبهشت 

 و  هواپیماها  خداوند  امر  به،  ناباوری  و  اعجاب  نهایت   در   اما  .کردند  پیاده  طبس

  جهنمی  به  طبس  ناگهان   و   شدند  گرفتار  شن  سهمگین   طوفان  دام  در  یی امریکا  بالگردهای

  امریکا   نظامی  عملیات  و  شد  تبدیل  هاییکایامر  برای  زی انگوحشت   گورستانی  و  هولناک 
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ت  .(1۰3:  1388،  )علیزده  انجامید  شکست   به  مفتضحانه  طور  به   13۶۷  یرماهدر دوازدهم 

ژوئ   یشمس سوم  با  از    یران ا  یرباسا  ی مسافر  یمایهواپ،  یالدیم  1988  یهبرابر  که 

هنگام مورد    یرهجز  یکیفارس و در نزد  یجخل  یهاآببر فراز  ،  بود  ی بندرعباس عازم دب

فارس قرار گرفت و    یج خل  یهاآبمستقر در    ییامریکامتجاوز    یاییدر  یهاگانیهجوم  

ک  ناو جنگ  یماهواپ  ینا  .ردسقوط  با موشک   یروهاین  یمورد حمله عمد  ینسنسو  یکه 

و جنا گرفت حامل    یطانش  یشهپ  یت تجاوزگر  قرار  که    298بزرگ  بود  و خدمه  مسافر 

به    یعفج  یت جنا  ینآنها اعم از مرد و زن و کودک و نوجوان و کهنسال با وقوع ا  یتمام

،  ییامریکا   یتکارانناج  یاز سو   یرانا  یمسافربر  یمایساقط کردن هواپ  .یدندشهادت رس

حق رو  یگرد  یکی   یقت در  مراحل  جهان  یاروییاز  جمهور  یاستکبار    یران ا  یاسالم  یبا 

عراق  یت تقو   یبرا بود  یهاجبههدر    یمتجاوزان  ا  .جنگ  سقوط  از  ،  یماهواپ  ینپس 

عنوان کردند   یضیضد و نق  یلدال،  ینابخشودن  یت جنا  ین ا  یهتوج  یبرا  ییامریکامقامات  

کوش را    ینا  یدندو  خصمانه  کنند  یکاقدام  قلمداد  بودن   .اشتباه  مجهز  به  توجه  با  اما 

همچن   یاانهیراو    یرادار  یهاستمی س  نیترشرفتهیپبه    ینسنسو  یجنگ  یکشت  ینو 

مسلم شد که احتمال اشتباه وجود نداشته و  ،  در حال پرواز  یمایمشخص بودن نوع هواپ

  ستیبایمعلیه ایران    امریکااز دیگر اقدامات نظامی    .کامالً خصمانه بوده است ،  اقدام  ینا

کنیم   و   سلیمانی  قاسم  سپهبد  سردار  1398دیماه    13در    .به ترور سردار سلیمانی اشاره 

المهندس ابومهدی  جمله  از    فرمان   با  و  ییامریکا  نیروهای  دست   به  بغداد  در  یارانش 

 شهادت   به  تروریستی   اقدام  یک   در  امریکا   جمهوری  رئیس  ترامپ   دونالد  شخص  مستقیم

  امریکامیان ایران و    زی آمتقابلهمه این موارد بیش از پیش به تشدید تعارضات    .رسیدند

قاطع همانند حمله    ییهاپاسخکه جمهوری اسالمی ایران نیز    یابگونه،  را رقم زده است 

ساعات در  االسد  عین  نظامی  پایگاه  به  مراسم    1398  دی  18  اولیه   موشکی  با  همزان 

 . داده است  امریکابه حمالت  ، تشییع شهید سلیمانی

 صهیونیسم  یگریالب. 4-2

مهمترین    متحده  ایاالت  در  هاصهیونیست   گریالبی از  در تأثیر  یهامؤلفهیکی  گذار 

  اساس   این  بر.  باشدیم سیاست خارجی تهاجمی این کشور در رویکرد تقابلی علیه ایران  

  ی اژهیو  روابط   دوم  جهانی   جنگ  از   پس  اسرائیل  و  امریکا  که  گفت   توانیم  تقریباً
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  از  ی امجموعه  .است   کرده   تضمین  را  رابطه  این  تداوم  همواره  1آیپک  گروه   و  اندداشته

 دارند  نقش  یالمللنیب  و  ملی،  داخل  در  کشور  هر  خارجی  سیاست   یریگشکل  در  عوامل

  . شودیم  ارائه  خارجی  سیاست   و  پیامد  عنوان  به  عوامل  این  واکنش  و  کنش  برآیند  که

  به  توجه  با  اساس  این  بر،  است   روند  همین  نیز  امریکا  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست 

  ایاالت   خارجی  سیاست   تحلیل  در  مهم  سطوح  از  یک  کدام،  المللبین  روابط  نظرات

  در   فشار  یهاگروه  نقش  بررسی  آن  اجزای  از  یکی  که  است  داخلی  سطحامریکا،    متحده

 البی   اندازه  به  گروهی  هیچ  فعالیت   عمالً،  کشور  این  خارجی  سیاست   یر یگ شکل

،  2۰1۵  آگوست   ۵  بطور مثال در  . نیست   برجسته   و  برجسته  موضوع  این   در  صهیونیستی

 در  خود  سخنرانی  در  اوباما  باراک ،  ایران  یاهسته  توافق  سر  بر  واشینگتن  در  نبرد  اوج  در

  کلمات   بیایید:  کرد  اعالم  او  . کردمطرح    غیرمشخص  و  صریح  اظهاراتی  امریکن  دانشگاه

  جنگ  نوعی  یا  دیپلماسی  بین  نهایت   در  هستیم  روبرو  آن  با  ما  که  انتخابی  .نکنیم  خرد  را

  خارجی   سیاست   مشاوران  و  ییامریکا   یهودی  رهبران  اعتراض  باعث   اوباما  سخنان  .است 

،  نزدیک   خاور  سیاست   برای  واشینگتن  طلب   جنگ  مؤسسه  از  ساتلوف  رابرت  .شد  آنها

  بر   مبنی  نظر  اظهارامریکا،    یهودی  بزرگ  هایسازمان  رؤسای  کنفرانس  به  سخنانی  در

 .(Beinart, 2022) خواند آورشرم، شودمی نظامی درگیری به منجر ایران  توافق رد اینکه

  ایران   دوجانبه  روابط  به   ایران  علیه  اسرائیل   البی  البته باید توجه داشته باشیم که بازیگری

  در  ایران  نفوذ  بسط  سازسبب   که  عواملی  به  توجه  با   و  شودنمی   محدود  امریکا  و

  و  ایران  ایمنطقه  کنشگری  با   مقابله  امریکا  در  اسرائیل  طرفداران،  است   شده  خاورمیانه

  را   ایران  ایخاورمیانه  نفوذ   و  قدرت  مهار   جهت  در  آویو   تل  کنار  در  واشینگتن  دادن  قرار

  در  ایران  علیه  سازیائتالف  برای  اسرائیل  البی  تالش  . اندداده  قرار  خود  توجه  مرکز  در

  از   تهران  اقدامات  و  مقاصد   از  ایران  همسایگان  هراساندن  برای  تکاپو   و  منطقه  سطح

 زند ی مبیش از پیش دامن    امریکامیان ایران و    زیآمتقابلکه به تعارضات  ،  است   مباحثی

 .(119-11۷: 139۵، رستمی، )زهرانی

 اخیر  تاریخ  تحریف  با  امریکاصهیونیستی در    یها گروهبه عنوان یکی از مهمترین    آیپک

  حرف   امریکا  که  نیست   این  ایران  ایهسته  پیشرفت   دلیل  که  کندمی  اشاره  نکته  این  به

 
1. AIPAC 
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  . است  کرده  غالف  را  خود   شمشیر   امریکا  که  است   این  بلکه،  است   گذاشته   پا   زیر  را   خود

 پایان   رأس  و   ساتلوف  مشترک  نامه  به   استناد  با   را  ایران  درباره  خود  یادداشت  آیپک

  باعث  اشفعلی  ایهسته  مسیر  که  این  از  ایران  ترس  بازگرداندن»  کندمی   اعالم  که  دهدمی

  پیشنهاد  نامه  این  در  . است   حیاتی،  شود  ایران  علیه  متحده  ایاالت  توسط  زور  از  استفاده

 اقدام  برای  است   اصطالحی  که )  زیقهرآم  اقدام  به  شروع  فوراً   متحده  ایاالت  که  شودمی

 این  انجام  که  کنندمی  پیشنهاد   رأس  و  ساتلوف  .باشد  ایران  هایخشم  سایر  علیه(  نظامی

  در   اقدام   برای  متحده  ایاالت   تعهدات  جدیت   بر  تأکید  در   مفیدی  تأثیر  است   ممکن،  کار

و    .(Beinart, 2022)  .باشد  داشته  ایهسته  موضوع  مورد صهیونیسم  البی  بنابراین 

از علل  گروه آیپک یکی    تهران و   با   مواجهه  به  واشینگتن  در کشاندن  مؤثرهایی همانند 

 .باشدیم امریکا و ایران میان زیآمتقابل روابط در عمده  علل از یکی

 و شیعه هراسی یهراسرانی ا. 4-3

ه  که بعد از پیروزی انقالب اسالمی و ب  باشدیم  ییهاپروژهیکی از مهمترین    یهراسرانیا

  . ری شده است یو همپیماناش پیگ  امریکااخیر از سوی ایاالت متحده    یهاسالویژه در  

  تهدید   این  دانستن  یکسان  و  منطقه  کشورهای  برای  ایران  تهدید  یینما بزرگ  با  امریکا

  این،  ایران  علیه  ایمنطقه  جانبه  همه  ائتالف  ایجاد  ضمن،  ایمنطقه  بازیگران  همه  برای

  صهیونیستی  رژیم  ایمنطقه  مشروعیت   و  حضور،  نزدیکی  برای  مبنایی  را  مشترک   تهدید

 .(9۷:  1399، )معراجی است  داده قرار

تعرضی وهابیون علیه شیعیان در پاچنار پاکستان و دره اسماعیل خان    یهااقدامافزایش  

انفجارهای  ،  در شرق ایران  ی افرقهامنیتی ناشی از منازعات    ی هایثباتیبتداوم  ،  افغانستان

عتب در  تروریستی  اقدام  متعدد  لزوم  عراق  در  عالیات  امنیت    مؤثر ات  از  حفاظت  برای 

خزنده برخی رجال سیاسی امارات و عربستان مانند شاهزاده    یهات یحما،  زائران ایرانی

از   سلطان  بن  بر    یهاگروهبندر  مبنی  مصر  و  اردن  مکرر  تبلیغاتی  ادعاهای  و  تکفیری 

بیانگر   عربی  خاورمیانه  در  شیعه  سیاسی  جغرافیای  امنیتی  مهندسی  برای  تهران  تالش 

 . تبلیغاتی شیعه هراسی از رویکرد امنیت ملی است  حمالتآسیب شناسی ضرورت 

متحده   ایاالت  همزمان  طرفی  را    کندیم  ی زیربرنامهاز  خود  جهانی  منافع  در  حداکثر 

تضمین نموده و با استفاده از ابزارهای  فضای هراس آلود میان تشیع و تسنن در منطقه  
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میان شیعه و سنی در منطقه دامن زند تا   یافرقهدیپلماسی عمومی به گسترش واگرایی  

احتمال   و    یهامانیپ  یریگ شکلضریب  بومی  امنیت  تحقق  و  سیستمی  درون  دفاعی 

اسالم داده و جمهوری  کاهش  را  متقابل است  اعتماد  آن وجود  اولیه  که شرط  ی  پایدار 

 . دمنزوی کن یامنطقه ایران را در معادالت 

تبلیغاتی   آفند  مصادیق  ایران    یهراسعهیشبرخی  اسالمی  با جمهوری  آن  دهی  ارتباط  و 

 ز: عبارتند ا

حمایت از تمامیت ارضی بحرین در برابر ادعاهای تاریخی جمهوری اسالمی  •

 ایران؛

تالش برای گسترش مذهب تشیع و تضعیف  ،  حمایت تهران از شیعیان مراکش •

 (؛ Darwich & Kaarbo, 2020)  مذهبی این کشور یهاانیبن

از   تشویق    یهاروشیکی  و  تحریک  ایران؛  اسالمی  نظام جمهوری    ی هاگروهمخالفان 

انجام   به  سلفی  شیعیان    یهااقدام افراطی  علیه  ویژهتروریستی  جمهوری    به  شیعیان 

از   که  ایران  آن    نیترمهماسالمی  جندالشیطان   یهااقدامبه    توانیممصادیق  تروریستی 

 . )عبدالمالک ریگی( و سپاه صحابه اشاره کرد

 سازماندهی به اعراب علیه ایران . 4-4

شورهای  ک به سازماندهی  ،  و تجهیز صدام در جنگ علیه ایران  کهمزمان با تحری  امریکا

پرداخت عربی   ایران  با  مبارزه  در  صدام  از  حمایت  در  از    .منطقه    ی هاکمکبخشی 

و   است ک عربستان  بوده  سازماندهی  همین  از  متأثر  عراق  به  و    . ویت    3۰ویت  کریاض 

از خا کدر این جنگ    .ردندک   کمک میلیارد دالر در طول جنگ به عراق     کویت بخشی 

باران علیه ایران استفاده    کجهت موش  خود را در اختیار عراق گذاشته بود تا بغداد از آن

ویت را چند ماهی به اشغال  ک عراق پاسخ آن را داد و  ،  در اثر همین خوش خدمتی  .ندک 

د  رک   ینینش عقب ویت  ک  ک از خا،  بزرگ  یهاقدرت خود درآورد و در نهایت با ائتالفی از  

تالش    .(31  –  29  :13۷9،  امامی) متحده  ایاالت  نیز  از    یریگ بهرهبا    کندی مامروزه 

امارات متحده عربی با همراهی رژیم صهیونیستی یک جبهه  ،  کشورهایی همانند عربستان

 . باشدیمکه هدف آن ایجاد فشار بر ایران  ، ضد ایرانی در منطقه تشکیل دهد
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  قرار  هدف  محدود  صورت  به  حتی  را  تهران  که  کنندیم   تشویق  را  واشینگتن  جبهه  این

 طریق  از  حاضر  حال  در  ایران  دشمنان،  واقع  در  .کنند  ین ینشعقب   به  مجبور  را  آن   تا  دهد

 و   بکشانند  انتقام  به  را  آنها  تا  کنندمی  تالش  سوریه  در  ایرانی  نیروهای  دادن  قرار  هدف

  مناطق  سایر  و  عراق،  یمن  در  امریکا  منافع  تهدید  برای  خطری  عنوان  به   را  ایران  تهدید

  و  ریاض  برای  ویژه  به  ،است   مثبت   بازی  یک  تهران  دادن  قرار  فشار  تحت   .کنند  معرفی

  با   و  دهد  کاهش  را  آن  یامنطقه   نفوذ  تواندیم  آن  دادن  قرار  امیدوارند هدف  زیرا ،  ابوظبی

 در  موجود   یهاچالش  تأثیر  تحت  است   ممکن  تهران،  هامیتحر  طریق  از  فشار  افزایش

  اساس   بر  .دهدیم  کاهش  را  منطقه  امور  بر  آن  تمرکز  که  گیرد  قرار  داخلی  صحنه

  جهانی   بازار  از  کشور  دو  هر  سهم  و  درآمد،  حالت   دو  هر  در،  کشورها  این  محاسبات

 . (Ahmadian, 2019) یافت  خواهد افزایش ایران گاز  و نفت  نبود صورت در انرژی

 سیاست مهار دوگانه. 4-5

  عراق   و  ایران  علیه  گوناگونی   اقتصادی  هایتحریم   شامل   که  دوجانبه  مهار  سیاست 

  و   اقتصادی  محاصره  طریق  از  عراق  و  ایران  زمانهم   مهار   را  خود  اصلی  هدف،  شدمی

  انزوای   طریق  از  فارس  خلیج  استراتژیک  منطقه  بر  امریکا  کامل  تسلط  و  تکنولوژیک

 و   ایران  کشور  دو  تضعیف  و  انزوا  که  سیاست   این  .بود  داده  قرار  عراق  و  ایران  المللیبین

  سود   به  عراق  و  ایران  توسط   منطقه  ازکنترل  ممانعت   درصدد،  داشت   نظر  مد  را   عراق

واقع  .بود  عرب  کارمحافظه  کشورهای  و  اسرائیل حل  یاست س،  در  راه  عنوان  به    ی مهار 

برا مدت  خل  مسائل  یدراز  اثبات  با  برا  یجمرتبط  نشد ،  امریکا  یفارس  ه کبل،  مطرح 

مورد    یامنطقهآن قصد داشت دو دشمن نظام    یریارگ کمتحده با    یالت ه اک بود    یاوهیش

  ی اصل  یاقتصاد،  یاسیدر عرصه س،  یرانشاند مهار اکموقت و انزوا ب  ورتنظرش را به ص

 .اعالم شد نگونهیامنطقهدر  ینتونلک یخارج یاست س

 ییل اعراب و اسرا یدارو پا  یربه صلح فرا گ  یابیدست   -1

 یل ئاسرا  یت حفظ امن  -2

 یبیعراق و ل، یرانو مهار خطرات ا یامنطقهش کشمک از   یریجلوگ   -1

 آزاد نفت  یانجر ینتضم -2

 (121 :13۷9، )امامی یشتار جمعک  ی و سالحها یسمبا ترور یاروییرو -3
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باید گفت که   به  در مجموع  ایران موسوم  از مهار همزمان عراق و  این سیاست بخشی 

دوگانه   کهمهار  تحریم   .باشدیممتفاوت    امریکاگذشته    یهادولت   یها است ی سبا    بود 

است  آن  تمامی  نه  و  ایران  مهار  از  بخشی  از    .ایران  ایران  مهار  سیاست  عبارتی  به 

تجاری و اقتصادی فراتر است و در متن خود هدفی چون تضعیف   کالسیک   یهام یتحر

رشد   از  جلوگیری  و  ایران  دنبال  ک   جانبههمه قدرت  را  ، 13۷۶،  )سجادپور کندیمشور 

این موارد    .(32 مطرح شدن ،  یه(ک تر،  یلئاسرا،  امریکااتحاد مثلث )   یری گشکلعالوه بر 

از چند ایران  هر  در  بشر  نقض حقوق  در  ک متهم  ،  گاه  تروریسم و تالش  به  تهران  ردن 

هم در راستای مهار ایران و تعدیل سیاست جمهوری    یاهسته  یهاسالحبه    یابیدست 

با   وزارت    یاردست  یلفک   که دیویدولچ   یاگونهه  ب  .ایت داردک ح  امریکااسالمی در رابطه 

  یراندر قبال ا  ینتونلک دولت    یاست در مورد س  کینزد  یانه در امور خاورم  امریکاخارجه  

ا  یاست س   یزهانگ  :دیگو یم قبال  در  اسالم  یدشمن،  یرانما  نظام  ه  کبل  .یست ن  یبا 

خاط  ینا  یست ناشا  ی خارج  یهااست یس ویژهاست!    ینظام  ترور   یتشحما  به  ، یسماز 

،  یانهصلح خاورم   یندمخالفتش با فرا ،  یشتار جمعک   یهاسالحبه    یابیدست   یتالش بار

  ی المللنیب  یارهایو احترام نگذاشتن به مع  یههمسا  یهادولت   یبرانداز  یوشش آن براک 

بشر از س   .حقوق  تغ  یاست هدف  اقتصاد  ینا  ییرما  راه فشار  از  در    یاسیو س  یرفتار  و 

حال م  یران ا  یهاییتوانا ردن  ک محدود  ،  همان  تغ  ینیآفر  ل کشدر  زمان  آن   ییر تا 

 (.121  :13۷9، مامیا) هاست است یس

  های شرکت   قراردادهای  کلیه  کلینتون  اجرایی  هایفرمان  از  ناشی  هایتحریم  اجرای  با

، گردید لغو  کونکو  دالری میلیارد یک  قرارداد نظیر ایران نفتی منابع هتوسع برای  ییامریکا

 طی،  بود  دالر  میلیارد  چهار  بر  بالغ  رقمی  که  ایران  از  هاییامریکا  هوسیل  به  نفت   خرید

  ه کلی  بود  ایران  تجاری  شریک  اولین  که  امریکا  و  رسید  صفر  به  ماههسه  روند  یک

متین  کرد  قطع  را  ایران  با  خود  معامالت   از   ایران  واردات  .(۷9-۷8:  1391،  )حسینی 

  نفت  فروش  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  و  یافت   کاهش  یریگچشم  طوربه  نیز  امریکا

  به  جهانی  قیمت   از  کمتر  کمی  که  شد  مجبور  و  گردید  مواجه  اساسی  مشکالت  با  خود

  آنها   به   وابسته  هایکنسرسیوم  و  یی امریکا  یهاشرکت   که  زیرا،  ورزد  مبادرت  نفت   فروش

 .داشتند اختیار در را جهانی نفت  فروش  و خرید درصد ۶۰ از بیش
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 ایران  یاهستهعلیه برنامه   یارسانهجنگ . 4-6

دهه  از    امریکا  یارسانهجنگ   اوایل  شدت ران  یا  یاهسته  یها برنامهعلیه    138۰همان 

ران به انحاء  یا  یاهستهپرونده   از آغاز بحث   هاییکایامرو    بیشتری به خود گرفته است 

در   یارسانهن جنگ ی در ا امریکامواضع  .اندپرداختهران یه ا یعل یارسانهجنگ   به مختلف

ا  مختلف  مقاطع همواره  و  بوده  پیثابت  به  را  محرمانه  یس  یک  یریگیران    یاهستهاست 

ا  .اندکرده  ومکمح راستا  یدر  رسم  رغمیعلن  مقامات  مبنیا  یاعالم    زیآمصلحبر    یران 

،  (یاهسته  یهاسالحمان منع گسترش  یب )پدر چارچو ،  رانیا  یاهسته  یهابرنامه  بودن

  لزوم   امریکا  یدر استراتژ  .اندداشتهساخت بمب اتم اصرار    یران برایا  یقطع  میتصم  به

  به ،  یحمله نظام  یاعمال فشار و حت،  میچون تحر  ییران به واسطه ابزارها یبا ا  برخورد

  دامن زده شده است؛ به   یعیاس وس یشور در مقک ن  یا  یگسترده و جهان   یهارسانه  لهیوس

  یالمللنیبو    یامنطقه   ی هاانهرسر  یسبب شده است تا سا  یارسانهن جنگ  یه اک   یطور

  ه کنیا ایران باشند و  یا   یاهستهنسبت به موضوع    امریکا  یهارسانهرد  یکز متأثر از روین

 . (93 :139۰، )امیرانتخابی ران نداشته باشندیا یاهستهبه برنامه  یرد مثبتیکاساساً رو

 استفاده مورد اتیادب در  شده مطرح یزمان دوره نیا یط در، شده انجام یها بررس هیپا بر

 بارتند، عاست  شده یساز انیجر رانیا هیعل ییامریکا یها رسانه  توسط هک د  یسف اخک  سران

،  عراق امور در دخالت ،  یجهان صلح هیعل یدیتهد رانیا،  رانیا یاهسته  برنامه خطر از:

از   امریکا،  رانیا دولت  یاهسته برنامه مورد در یستیترور یهابرنامه و  اتیعمل و رانیا

 بهره  زین یفارس زبان به   امریکا یصدا  ی ونیزیتلو و یی ویراد  ی هابرنامهو  دا  فر و یراد

 هک  است  آن  انگریب آمده عمل به یهایبررس .ت س امریکا یرسم مواضع بازتاب هک  ردیگ یم

 رانیا یاهسته برنامه در یارسانه  جنگ جادیا در هارسانه نیترفعال   از رسانه دو نیا

 بدان امریکا یهارسانه هک  یموضوعات نیترمهم شده انجام یهایبررس  مطابق .دهستن

 ز:ا عبارتند، اندپرداخته

  ی ررسمیغ و یرسم مقامات یهایریگ  میتصم و مواضع در  تناقض و ضادت -1

 ؛رانیا

 ؛یست یترور یهاگروه از رانیا ت ی حما -2
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 قبالر  د هیروس دوگانه مواضع و هیروس و رانی ا یاهسته یهایهمکار بر زک تمر -3

 ران؛یا

 بوشهر؛  روگاهین یاندازراه و احداث در رانیا و هیروس یارکهم ادامه -4

 ران؛یمختلف بر ا یشورهاک عمال فشار  ا -5

 ران؛ یپنهان در ا ی اهسته یهابرنامهد بر وجود  کیأت -6

 ات خود دارد؛ ی اثبات ن یبرا یمک ران فرصت  یه اکنید بر اکیأت -7

تهد  ی اتم  یهابرنامهاز    امریکا  ینگران -8 برایبه خاطر  آن  امن  یدات  و    تیصلح 

 . (9۵ :139۰، )امیرانتخابی انهی ژه منطقه خاورمیل جهان و به وک 

 

 خروج از برجام و شهادت سردار سلیمانی. 4-7

با امضای برجام اوباما تالش کرده بود  کند  ی هانهیزم،  در حالیکه  آغاز  ،  بهبود روابط را 

ترامپ   پیش  دولت  از  بیش  سلیمانی  سردار  شهادت  با  ادامه  در  و  برجام  از  خروج  با 

به برجام    ها ینیخوشب تمام    رغمیعل.  خصومت میان ایران و ایاالت متحده را تشدید کرد

که؛ بدانیم  برخی    میان  در  و  خاورمیانه،  متحده  ایاالت  در  زیادی  مخالفان  برجام  باید 

  مجدد  اعمال  با  همراه،  2۰18  سال  در  ترامپ   دولت   خروج  و  داشت   ایرانی  مقامات

  محبوبیت،  کردندیم  حمایت  حداکثری  فشار  رویکرد  از  که  کسانی  میان  در،  هام یتحر

تا  .داشت    با   بلکه،  بود  بازگشته  فرضپیش  خصمانه  فضای  تنها  نه،  2۰2۰  سال  بنابراین 

  به  هاتنشامریکا،    هایتحریم  علیه  ایران  جویانه  تالفی  اقدامات  و  سردار سلیمانی  ترور

 . (Fawcett & Payne, 2022) است  یافته افزایش توجهی قابل طور

 نتیجه گیری

دو کشور و    خارجی  سیاست   یهاانیبن  تأثیر  تحت   امریکامیان ایران و    ز یآمتقابلروابط  

با تصویر    که بر اساس رهیافت نورئالیسم  باشدیمداخلی و خارجی بسیاری    یهامؤلفه

مین أهریک از طرفین در تالش برای کسب قدرت بیشتر و ت  المللنیبآنارشیستی از نظام  

با    امریکا  شوروی  فروپاشی  که در پی  یاگونهه  ب  .اندبرخاستهامنیت به مقابله با یکدیگر  

 در  .داد  سر  را  جهان  بر  مطلق  رهبری  و  نوین  نظم  ادعای،  ییگراجانبهکی اتحاذ سیاست  

  ی گرسلطه  خوی  این  مقابل  در،  غربی  نه  شرقی  نه  راهبرد  با  اسالمی  جمهوری  میان  این
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انقالب اسالمی  لذا در شرایطی که   .ه است ایستاد از  از مهمترین  ،  قبل  ایران یکی  کشور 

همراهان غرب و  ویژهو    شرکا  در    13۵۷  سال  در،  رفت یمبه شمار    امریکا  به  شمسی 

به پیروزی دست  اصیل اسالمی    یهاآموزهاز اصول و    یر یگ بهرهانقالب اسالمی با  ،  ایران

بود،  یافت  باور  غیرقابل  سلطه  استکباری  نظام  و  غرب  برای  و    . که  رهبر  خمینی  امام 

پیشینه   به  توجه  با  اسالمی  انقالب  کشور  امریکا  ی هادخالت بنیانگذار  در  ،  در  همواره 

و بعد از او    کردیمنماد استکبار و شیطان بزرگ یاد  عنوان  ه  ب  امریکاسخنان خویش از  

 .دارد امریکادیدگاه مشابهی به  مقام معظم رهبرینیز 

ارائه   نتیجه  عنوان  به  مقاله  این  در  به  ،  شودیمآنچه  و خارجی    یهامؤلفهاشاره  داخلی 

استقرار نظام با    انقالب اسالمی ایرانگفت:    توانیملذا در بررسی ابعاد داخلی    .باشدیم

  قطع   . است   ایستاده  امریکا  یهایخواهادهیز  و  هایطلبجاه  جلوی   جمهوری اسالمی ایران

  به   آنان  دعوت  و  مسلمانان  سایر  به   اسالمی  انقالب  تفکر  صدور   و  منطقه  در  امریکا  دست 

  و   است   ایران  با  امریکا  یهایدشمن  دیگر  علت ،  استکبار  و  ظلم  مقابل  در  ایستادگی

فرهنگی   جنبه  امریکا  با  ایران  دشمنی  بعد  مهمترین   و   مسئوالن  نظر  از  .است   سیاسی و 

  ایستادگی   لزوم   و  نکوهش  این  که  .دارد  استکباری  خوی  ، امریکااسالمی  انقالب   رهبران

 امام  حضرت  یهاامی پ  و  بیانات  در  و  انقالب  از  قبل  در  حتی  خصلت   این  مقابل  در

  پیروزی   دنبال  به  و  شود یم  مشاهده  کامالً  اسالمی  جهموری   گذارانیبن(  ره)  ینیخم

 . است  داده نشان را خود عمل در، تریقو  کامالً دشمنی از بعد این، اسالمی انقالب

  که   اصل  یک  در  فقط  نه  جهان  مظلومان  از   حمایت   به  اساسی   قانون  گذاران  قانون  توجه

  برای   . است   بوده  موضوع   اهمیت   دهنده  نشان   که  گرفته  قرار  تأکید  مورد  اصل  چند  در

مْ أُمََّةً واحِدَةً کإِنََّ هذِهِ أُمََّتُ» کریمه آیه حکم  به: است  آمده اساسی  قانون 11 اصل  در نمونه

  جمهوری   دولت   و  اندامت   ک ی  مسلمانان  همه (  92  هیآ  اء، ی)سوره انب  «مْ فَاعْبُدُونِکوَ أَنَا رَبَُّ

 قرار  اسالمی  ملل  اتحاد  و   ائتالف  پایه   بر   را  خود  کلی  سیاست   است  موظف  ایران  اسالمی

 اسالم  جهان  فرهنگی  و  اقتصادی،  سیاسی  وحدت  تا  آورد  عمل  به  پیگیر  کوشش  و  دهد

دیگر    .بخشد  تحقق  را سوی  روابط    یاعمدهبخش  از  تهران  میان    زیآمتقابلاز  میان 

نظامی    یهاازمؤلفهثر  أمت  واشینگتن  حمالت  همانند  ایران  امریکاخارجی  البی  ،  علیه 

  بررسی   به  اگر  .باشدیم   ...سیاست مهاردوگانه و،  یارسانهجنگ  ،  یهراسرانیا،  صهیونیسم



274 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  زدهطططط دوادوره 

شماره    سومشماره  

  ششپ اپی چه  و  

 1401  پای ز

 
 
 

ظامی به حمالت ن  ست یبایمابتدا    بپردازیم  ۵۷  انقالب   از  بعد  امریکا  و  ایران  متقابل  روابط

در  . اشاره شود  امریکا نظامی  ه  ب  13۵9  اردیبهشت   ۵  ابتدا  بالگردهای  با  پنهانی  صورت 

در ادامه حمله به  ،  شده و ناچار از فرار شدند  ریگ نیزموارد ایران شده بود که در طبس  

ایران در خلیج فارس    یهااسکلهو حمله    13۶۷تیرماه    12هواپیمای مسافربری ایران در  

شود  ست یبایم همه    .اشاره  در    ترمهماز  سلیمانی  سردار  عراق    1398  ماهیدترور  در 

 هایالبی  نقشبر این    نافزو  .که به دستور مستقیم دونالد ترامپ صورت گرفت   باشدیم

 . است   ملأت قابل تقابل این فزاینده افزایش در صهیونیست 

 
 منابع 

 . ریمن کقرآ

،  ایران  اسالمی  جمهوری  داخلی  امنیت  در  مقاومت  فرهنگ   نقش  (139۶)  هادی،  رجبی  و  حیدر،  اسدی 

 . 1۶ شماره، 4 دوره، سیاست  فصلنامه

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،  تهران، ( صحیفه نور13۶1) ینی خمامام  

 .آبان 13 مناسبت به  رسالت نامه ژهیو ،  دوم انقالب (13۷9) دی مج  دیس ، یامام

،  سایبر  قدرت  مقاالت  مجموعه  ،رانیا  یاهسته  برنامه  در  امریکا  یارسانه  جنگ   (139۰)  شهرود،  یرانتخاب ی ام

 . نظام مصلحت مجمع  استراتژیک تحقیقات مرکز، فرهنگی و  اجتماعی یهاپژوهش گروه

پور واکاو139۰)  مهدی،  براتعلی  جهانی   در  مذهبی  بازخیزش   یها جنبش  در  مقاومت  هویت  ی(  عصر 

  ه شمار،  پنجم   سال،  اسالمی  سیاست  یها پژوهش،  المسلمین  اخوان  جنبش،  یمورد   همطالع،  شدن

 . تابستان و بهار، یازدهم

رهبر  اناتیب  معظم  د  یمقام  چهارم  کنندهشرکت  همانانی م  داریدر  جهان  نیدر  ،  )ع(  تی باهل  یمجمع 

28/۰۵/138۶ . 

رهبر بیانات   معظم  د  یمقام  سفرا  داریدر  و  خارجه  امور  وزارت   در  رانیا  یاسالم  یجمهور  یمسئوالن 

 . 3۰/۰۵/138۶، کشورها گرید

 . 29/۰8/1392، سراسر کشور جی پنجاه هزار فرمانده بس داریدر د یمقام معظم رهبر  اناتیب 

 . 1۶/۰2/1394  ،سراسر کشور انیاز معلمان و فرهنگ  یجمع  دارید رد رهبری معظم  مقام  بیانات

 .2۷/۰4/1394 ،فطر  دینماز ع یها خطبه رد رهبری معظم  مقام  بیانات

  مطالعات   موسسه نشر، تهران، سرد  جنگ   از پس  ایران  با امریکا رویارویی( 1391) سیدمهدی، متین  حسینی

 . معاصر ابرار یالمللنیب   تحقیقات و

  موردی   بررسی)  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  امریکا  روانی  عملیات  تحلیل  (1391)  مهدی،  ذوالفقاری 

 .(ع ) صادق امام دانشگاه نشر، تهران، (ی اهسته پرونده
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  اسالمی   جمهوری  قبال  در  امریکا  سیاست  و  اسرائیل  البی  (139۵)  محمدرضا  ،رستمی  و  مصطفی،  زهرانی

 . ایران اسالمی جمهوری خارجه امور وزارت  انتشارات، تهران ،ایران

  ، خارجی  سیاستفصلنامه  ،  متفاوت  چهارگانه:  دوگانه  مهار  ارزیابی  (13۷۶)  کاظم  سیدمحمد،  سجادپور

 . 41 شماره

عربستان  یهابازتاب  (139۰)  مجید،  عباسی سیاسی  نظام  در  اصالح  لزوم  و  اسالمی  تاب  ک ،  بیداری 

 . انتشارات ابرار معاصر، تهران، در خاورمیانه ییگرااسالمویژه ، خاورمیانه 

دینیامریکا،    و  ایران  بین  منازعه  یهاشهیر(  1388)  اکبریعل،  علیزاده پژوهی  انسان  ، ۶  دوره،  دوفصلنامه 

 . 21ه شمار

  سد   سیاست:  ایران  قبال  در  بوش  واکر   جورج  دوم  دولت  خارجی  سیاست(  1388)  داوود،  زندی  غرایاق

 .43 شماره، راهبردی مطالعات مجله، نفوذ

 .قرآن از ییهادرس فرهنگی مرکز، تهران ، نور تفسیر (13۷4) محسن، قرائتی 

  انتشارات ،  تهرانامریکا،    خارجی  سیاست  در  گراییمداخله  سیاسی   اقتصاد(  139۰)  عبداله،  قنبرلو

 . راهبردی مطالعات پژوهشکده
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