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بررسی رویکردهای سیاست خارجی امریکا در برابر جمهوری اسالمی ایران
بر اساس اسناد امنیت ملی امریکا  4102ـ 0991
زهره همتی
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فرهاد درویشی سه تالنی
تأیيد مقاله:

دریافت مقاله1931/72/70 :

2

1931/71/20

چکیده:

روابط ایران و امریکا را ميتوان مصداق بارزی برای مناقشات موجود بين بازیگران صحنه روابط بينالملل
دانست .امریکا از جمله واحدهای سياسي است که در ارتباط خود با ایران با فراز و نشيبهای زیادی رو بهرو
بوده است .وقوع انقالب اسالمي ایران در  0357شوک عظيمي بر کيفيت روابط ایران و امریکا وارد آورد،
بهگونهای که سياست این دو کشور در ابعاد مختلف آن با تغييرات اساسي رو بهرو شد .این مقاله در
چارچوبي توصيفي ـ تحليلي بر آن است تا رویکردهای سياست خارجي امریکا را نسبت به جمهوری اسالمي
ایران طي سالهای  0113تا  4104با استناد به تحليل محتوای استقرایي اسناد امنيت ملي امریکا مورد بررسي
قرار دهد .با استفاده از روش تحليل محتوای استقرایي ،محتوای اسناد در سه مقوله شاخصهای سخت ،نرم و
هوشمند قدرت طبقهبندی شد .در نهایت یافتههای پژوهش نشان داد که بر اساس الگوی انواع قدرت یعني
قدرت سخت ،نرم و هوشمند و همچنين ابزارهایي که در تعقيب اهداف سياست خارجي دولتها به کار گرفته
ميشود ،رویکردهای امریکا نسبت به ایران در دوره ریاست جمهوری کلينتون مبتني بر قدرت نرم ،دوره
ریاست جمهوری بوش پسر مبتني بر قدرت سخت و دوره اوباما مبتني بر کاربرد قدرت هوشمند بوده است.
کلید واژهها

قدرت ،سياست خارجي ،تحليل محتوا ،ایران ،امریکا و اسناد امنيت ملي.

 0ـ نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری گروه علوم سياسي ،دانشگاه اصفهان z.hemmati1421@yahoo.com

 4ـ دانشيار گروه علوم سياسي ،دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

Farhaddarvishsi222@yahoo.com
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مقدمه

کيفيت و نوع رویکرد امریکا در برابر ایران طي دورههای مختلف و بویژه پس از وقوع
انقالب اسالمي در ایران طي سالهای  0361تا  0316با فراز و نشيبهای گوناگوني روبهرو
بوده است.
با فروپاشي شوروی و نظام دو قطبي و در دوران ریاست جمهوری بيل کلينتون 0113( ،ـ
 )4110وی راهبرد امنيت ملي خود را بر پایه سه هدف به هم پيوسته طراحي کرد :افزایش
امنيت ،تقویت منافع اقتصادی امریکا و پيشبرد دموکراسي در خارج از کشور .در این دوره بيل
کلينتون تالش کرد با ایجاد فضای صلح در منطقه ،فضا را برای گسترش فعاليتهای اقتصادی و
حضور امریکا فراهم آورد و از واگرایي و تنش ميان دولتهای منطقه جلوگيری به عمل آورد.
با روی کار آمدن جورج بوش پسر ( 4110ـ  )4111بازگشت به واقعگرایي یعني تأکيد بر
قدرت سخت و سياست قدرت به عنوان نشانههای مشخص ،آغاز عصر جدیدی در سياست
خارجي امریکا تلقي ميشد؛ امری که بزودی امریکا را درگير بحرانهای گوناگوني در منطقه
غرب آسيا کرد.
با آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما ( 4111ـ  )4107در چارچوب سياست «تغيير» ،راه
برونرفت از بحرانهای منطقهای و جهاني امریکا مورد توجه قرار گرفت .این تغيير شامل تغييری
در سياستهای گذشته امریکا از جمله در سياست خارجي این کشور است.
با توجه به این مطالب ،طي این سه دهه در هر دوره با توجه به مباني رفتاری ایران و
امریکا در نظام بينالملل کنوني و شيوههایي که امریکایيها برای حفظ و تأمين اهداف
راهبردی خود از زمان تسلط بر غرب آسيا دنبال ميکردند ،طبيعتأ رویکردهای گوناگوني در
برابر ایران بوده است؛ رویکردهایي که با توجه به ماهيت متفاوت و گوناگون قدرت و فرایند
اعمال قدرت از کيفيتهای مختلف و شکلهای متفاوتي برخوردار بوده است.
در این مقاله تالش ميشود تا در چارچوب اسناد راهبردی امنيت ملي امریکا ،رویکردهای
سياست خارجي امریکا در برابر ایران ،طي سه دهه (سه دوره رئيس جمهوری ،کلينتون ،بوش
و اوباما) مورد بررسي و تجزیه و تحليل قرار گيرد.
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کيفيت روابط امریکا با ایران و رویکرد سياست خارجي این کشور در برابر جمهوری
اسالمي ایران ،موضوعي است که بویژه پس از وقوع انقالب اسالمي در ایران مورد توجه
سياستمداران ،سياستدانان و عالقهمندان به این حوزه قرار گرفته است .در همين رابطه ،بررسي
اسناد راهبردی امينت ملي امریکا به عنوان مهمترین سند باال دستي این کشور ،که نقشه راه را
در عرصه مطالبات ملي و مخصوصا بينالمللي ،نمایش ميدهد ،ميتواند چشمانداز روشني در
اختيار سياستگذاران کشورمان قرار دهد تا با توجه و تمرکز بر رئوس کلي و اهداف اصلي
ایاالت متحده به عنوان کنشگری که در تقابل با ایران قرار دارد ،درک بهتری از کيفيت تعقيب
منافع و اهداف سياست داخلي و خارجي (در سطوح منطقهای و فرامنطقهای) خود داشته
باشند.
ادبیات پژوهش

تاکنون پژوهشهایي ،هم در داخل و هم در خارج در حوزه انواع قدرت و جایگاه آن در
سياست خارجي امریکا و چگونگي اعمال آن در ارتباط با ایران به رشته تحریر در آمده اما در

بررسي رویکردهای سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایرانبر اساس...

اهمیت و ضرورت پژوهش

هر یک از این آثار بر بعدی خاص از این رویارویي پرداخته شده است که به چند نمونه از آنها
اشاره ميشود:
"ایاالت متحده و ایران در تقابل استراتژیک" که توسط نيما رضایي و سيد مجتبي تقوی
نژاد نگاشته شده است .نویسندگان در این کتاب تقابل ،تعارض و دشمني جمهوری اسالمي
ایران و ایاالت متحده امریکا را نتيجه تفاوت و تقابل ایدئولوژیک ،هستيشناسانه ،هویتي و
معرفتي دانستهاند که اکنون دیگر به مسئلهای «تاریخيشده» تبدیل شده است .به اعتقاد
نویسندگان این کتاب ،هدفمند شدن تحریمها در راستای قطع ارتباط ایران با رژیمهای
بينالمللي و ایزوله کردن اقتصاد ایران و حتي حرکت تحریمها به سمت بریدن ایران از سامانه
بينالمللي حمل و نقل ،همگي تالشهایي است در جهت اینکه در صورت حمله نظامي به
ایران ،پيامد اقتصادی این حمله ،کمترین تأثير را در ساختارهای اقتصادی بينالمللي داشته باشد
(رضایي و تقوایينژادی.)0311 ،
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"رویارویي امریکا با ایران پس از جنگ سرد" نوشته سيد مهدی حسيني متين با اذعان به
رویارویي امریکا و ایران در دوران پس از جنگ سرد تاکنون ،ضمن تبيين و بررسي متغيرهای
داخلي بر سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایران ،قصد دارد نقش و جایگاه
ساختار نظام بينالملل را پس از جنگ سرد بر رفتارهای سياست خارجي امریکا با تأکيد بر
سياستهای اعالني و اعمالي ایاالت متحده امریکا نسبت به ایران مورد بررسي قرار دهد
(حسيني متين.)0311 ،
همچنين در ميان مقاالت موجود ،پژوهشگراني چند در این عرصه قلم فرسایي کرده و در
صدد برآمدهاند تا این موضوع را در ابعاد مختلف بررسي کنند؛ از جمله :قدرت و جنگ نرم
(مرادی ،)0331 ،قدرت نرم و تهدید نرم در مطالعات امنيتي (نائيني ،)0337 ،ماهيت و عناصر
قدرت نرم (الياسي ،)0331 ،قدرت نرم ابزار موفقيت در سياست جهاني (نای )0337 ،و جنگ
نرم و امنيت ملي جمهوری اسالمي ایران (متقي و عظيمي )0336 ،را ميتوان در این زمينه بر
شمرد.
"قدرت نرم "0و "ملزم به رهبری )4114( "4از جوزف نای ،3مهمترین نظریهپرداز در این
حوزه .نای در کتابهای خود به توضيح و تحليل مفهوم قدرت نرم ،جایگاه آن در سياست
خارجي امریکا و تمایز آن از دیگر انواع قدرت پرداخته است" .معمای ایران :تعارض در
روابط ایران و امریکا ،"4نوشته کنت ام پوالک 5نيز کتابي است که تعارض ميان ایران و امریکا
را از نگاه واقعگرایانه با مسئله روابط بين دو کشور مينگرد و به عبارتي واحد اصلي تحليل
خود را برای تحليل روابط ایران با نظام بينالملل و در اینجا امریکا ،سطح کنشگر دولتي قلمداد
کرده ،و معتقد است دو دولت ،جریانهای تأثيرگذار بر آنها و نيز نتایج تصميمهای آنها بر محيط
بينالملل به این روابط دوجانبه منتهي شده است .هرچند در تبيين عناصر تأثيرگذار بر روابط
دو کشور بر پدیدههایي مانند گروگانگيری تأکيد ميکند که در اصل غير دولتي بود ،در نهایت

1 - Soft power
2 - Bound to Lead
3 - Joseph Nye
4 - The Persian Puzzle: The Conflict Between Iran and America
5 - Kenneth Michael Pollack
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امریکا به عراق طي جنگ ،موجب رویارویي تمام عيار دو کشور شد.
تفاوت عمده این اثر با آثار ذکر شده این است که با توجه به پيشينه روابط این دو کشور،
در صدد است تا نوع رویکرد امریکا را در برابر ایران در سه دهه گذشته صرفأ بر اساس اسناد
راهبردی امنيت ملي امریکا مورد تجزیه و تحليل قرار دهد.
سؤالها و فرضیه

سؤال اصلی :رویکردهای امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایران در عرصه سياست خارجي
طي سه دهه گذشته تاکنون ( 4104ـ  )0113چگونه بوده است؟
سؤالهای فرعی

 0ـ بر اساس اسناد راهبردی امنيت ملي امریکا ،رویکرد سياست خارجي این کشور در
برابر ایران طي دوره ریاست جمهوری کلينتون ( 4110ـ  )0113دارای چه ماهيت و ابعادی
بوده است؟

بررسي رویکردهای سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایرانبر اساس...

گرایشها و سياستهایي را در دولتهای دو کشور به وجود آورد که بویژه پس از گرایش تدریجي

 4ـ بر اساس اسناد راهبردی امنيت ملي امریکا ،رویکرد سياست خارجي این کشور در
برابر ایران طي دوره ریاست جمهوری بوش پسر ( 4111ـ  )4110دارای چه ماهيت و ابعادی
بوده است؟
 3ـ بر اساس اسناد راهبردی امنيت ملي امریکا ،رویکرد سياست خارجي این کشور در
برابر ایران طي دوره ریاست جمهوری اوباما ( 4107ـ  )4111دارای چه ماهيت و ابعادی بوده
است؟
فرضيه :چنين به نظر ميرسد که بر اساس الگوی انواع قدرت ،یعني قدرت سخت ،نرم و
هوشمند و همچنين ابزارهایي که در تعقيب اهداف سياست خارجي دولتها به کار گرفته
ميشود ،رویکردهای امریکا نسبت به ایران دوره ریاست جمهوری کلينتون بر قدرت نرم ،دوره
ریاست جمهوری بوش پسر بر قدرت سخت و دوره اوباما بر کاربرد قدرت هوشمند مبتني
بوده است.
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سازماندهی پژوهش

سازماندهي مطالب در این اثر به این ترتيب است که در قسمت اول و در قالب چارچوب
روشي و مفهومي به مفاهيم کليدی بحث و همچنين روشهای اصلي گردآوری و تحليل دادهها
پرداخته ميشود .سپس در قسمت دوم تحت عنوان یافتههای پژوهش به تحليل دادهها در قالب
استخراج محورهای اصلي هر یک از اسناد امنيت ملي امریکا و تحليل جایگاه ایران و مواضع
اتخاذی این کشور در برابر ایران پرداخته ،و در نهایت ،نتيجهگيری و یافتههای مقاله تبيين
خواهد شد .ذکر منابع قسمت پایاني کار را تشکيل ميدهد.
 )0چهارچوب روشی و الگوی مفهومی

این پژوهش از حيث نوع و ماهيت ،توصيفي ـ تحليلي ،و از نظر هدف ،کاربردی است.
برای جمعآوری اطالعات در قسمت ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش از روش مطالعه اسنادی
و رجوع به مدارک علمي ،تخصصي ،اطالعاتي ،کتابخانهای و الکترونيکي و در قسمت اصلي
پژوهش از روش تحليل محتوای کيفي استقرایي استفاده شده است .در این قسمت تالش
ميشود ،ضمن تبيين چارچوب روشي مورد استفاده در جمعآوری اطالعات به مفاهيم اساسي
مورد استفاده ،پرداخته ،و در نهایت با اتکا بر چارچوب روشي ،ادبيات پژوهش و تعریف
مفاهيم ،الگوی مفهومي پژوهش ارائه شود که در واقع چارچوب تبييني مقاله است.
 0ـ  0ـ چارچوب روشی

ـ تحليل محتوا
تحليل محتوا بالقوه یکي از مهمترین روشهای پژوهشي در علوم اجتماعي است که در پي
شناخت دادهها به تحليل آنها ميپردازد .تحليل محتوا یک روش قابل قبول در بررسيهای متني
بویژه در حيطه ارتباطات و رسانههای جمعي است .این متون ميتواند کتابها و بخشهای آن،
مقاالت ،بحثها و مصاحبهها ،اسناد تاریخي ،سخنرانيها ،محاورات رسمي و غير رسمي ،تبليغات
یا هر رخداد ارتباطي باشد (غالمي .)14 :0313 ،برنارد برلسون تحليل محتوا را روشى براى
مطالعه عينى ،کمّى و سامانمند فراوردههاى ارتباطى (محتواى آشکار پيام) به منظور رسيدن به
تفسير تعریف کرده است .نظامدار و ساختارمند بودن آن نيز بدین معناست که مطالعه عالوه بر
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است (ازکيا:

.)0334

ـ انواع تحليل محتوا
در یکي از جدیترین تقسيمهای تحليل محتوا ،دوگونه کمّي و کيفي ذکر ميشود .روش
کيفي تحليل محتوا ،که گاهي استنباط نتایج بر اساس بودن یا نبودن ویژگيهایي که در پيام
تعریف شده است ،غالباً برای اجرای بهتر مسائل در علوم اجتماعي ـ کاربردی مورد توجه قرار
گرفته است .حاميان فنون کيفي این فرض را مورد تردید قرار دادهاند که برای نتيجهگيری،
فراواني شاخصها لزوماً نشانه اهميت آنهاست .از نظر این گروه ،ممکن است وجود یا حذف
صنعتي واحد در اسناد از فراواني نسبي ویژگيهای دیگر اهميت بيشتری داشته باشد (هولستي،
 .)44 :0373موضوع تحليل محتوای کيفي ميتواند تمامي انواع ارتباط ثبت شده در دست
نوشتههای مصاحبهها ،گفتمانها ،قواعد مشاهدات ،نوارهای ویدئو ،مستندات و )...باشد .در
تحليل کمّي از شمارش واحدهای محتوایي استفاده ،و تالش ميشود تا ویژگيهای خاصي در
متن اندازهگيری

شود.

ـ تحليل محتوای استقرایي

بررسي رویکردهای سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایرانبر اساس...

روشمندى ،دایره شمول و طرح محتوا یا مقولهها بر طبق قواعد کاربردى ثابتى مشخص شده

با تأکيد بر جهت حرکت رد فرایند تحقيق ميتوان گفت که در همه انواع تحليل محتوای
کيفي نوعي حرکت از استقرا به قياس و یا عکس آن صورت ميگيرد که ممکن است در یکي
از مراحل تعریف موضوع تحقيق ،ساخت چارچوب مقولهبندی ،پرورش و گسترش مقولهها،
جمعبندی و تحليل نتایج و یا در کل تحقيق ،شواهد آن مشاهده شود که این خود ،نشان از
حضور رویکرد ابداکتيو در جریانهای تحقيقي دارد .استفاده از رویکرد استقرایي ،که از آن با
عنوان تحليل محتوای متعارف هم نام برده شده است ،بيشتر زماني ضرورت ميیابد که
اطالعات کافي درباره هر پدیده وجود ندارد و محقق ميخواهد دانش زمينهای الزم را در
اینباره فراهم کند .این شيوه تحليل محتوا بيشتر به دنبال کاهش اطالعات و ارائه توصيفي
دقيق دربارۀ موضوع است .در اینجا هدف تحقيق استقرایي ،کمک به پدید آمدن یافتههای
تحقيق از طریق توجه به مضمونهای مسلط و رایج در دادههاست این امر به این معناست که
محقق با رجوع به دادههای مورد مطالعه بتدریج آنها را خالصه ميکند تا در نهایت به
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اصليترین مفاهيم و مضمونهای مرتبط با موضوع تحقيق دست پيدا کند (تبریزی:0310 ،
.)043
 4ـ  0ـ چارچوب مفهومی
0

4

سياست خارجي و قدرت دو مفهوم کليدی پژوهش را تشکيل ميدهد که در این قسمت
این مفاهيم توضيح داده ميشود.
ـ سياست خارجي
تحليل سياست خارجي دولتها در عرصه بينالمللي ،یکي از مباحث اصلي علوم سياسي و
روابط بينالملل است .سياست دولتها اصوالً یا به امور داخلي مربوط ميشود یا به امور
بينالمللي .اصطالح سياست خارجي در مقابل امور داخلي به کار ميرود .دربارۀ سياست
خارجي به تعریفهای زیادی بر ميخوریم ،بدون اینکه این تعریفها تفاوت ماهوی و مفهومي
داشته باشد ،تقریباً همه آنها به یک مفهوم اشاره دارد .به طور کلي ،سياست خارجي« ،خطمشي
و روشي است که دولت در برخورد با امور و مسائل خارج از کشور برای حفظ حاکميت و
دفاع از موجودیت و تعقيب و تحصيل منافع خود اتّخاذ ميکند» (منصوری.)0335 :
ـ اهداف سياست خارجي
اگر دولتها را بازیگران نظام بينالمللي در نظر بگيریم ،باید متوجه این واقعيت بود که سياست
خارجي آنها با آرزوها ،افکار و ترسهای آنها آغاز ميشود .اهداف سياست خارجي 3در واقع
تصوری از وضعيت آینده است که دولت باید بدان دست یابد .اهداف سياست خارجي حاصل
تحليل مقاصد 4و ابزارهای 5دستيابي به اهداف است (یزدان فام.)0314 :
اینجاست که اولویتبندی اهداف ،مفهوم ميیابد که البته این خود به تقسيمبندی انواع اهداف
منوط است که در قسمت بعد بدان ميپردازیم .همه کشورها دارای اهداف زیر هستند:

1 - Foreign Policy
2 - Power
3 - Foreign Policy Objectives
4 - Ends
5 - Means
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ميآید و غالبا با حفظ موجودیت یک واحد سياسي بيشترین ارتباط را دارد؛ به عنوان مثال
ميتوان به این موارد اشاره کرد :استقالل ،امنيت ملي ،یکپارچگي سرزمين ،رفاه اقتصادی و
حفظ و تقویت شيوه زندگي .این هدفهای فوری است که تعدادشان از بقيه اهداف بيشتر است.
 4ـ هدفهای ميان مدت :این هدفها زمانبر است و بعد از اهداف کوتاه مدت ،اولویت دارد؛
همانند سلطه منطقهای ،ترویج ارزشها در خارج ،تضعيف مخالف و توسعه فرصتهای اقتصادی
در خارج.
 3ـ هدفهای بلند مدت که عبارت است از طرحها و رؤیاها و پندارهای مربوط به سازمان
سياسي یا ایدئولوژیک غایي نظام بينالمللي ،قواعد حاکم بر روابط درون نظام و نقش دولتهای
خاص در این نظام .تفاوت هدفهای ميانمدت و بلندمدت ،تنها به تفاوت در عامل زمان مربوط
نميشود که ذاتي آنهاست ،بلکه ميان آنها تفاوت مهمي از حيث دامنه نيز وجود دارد .دولتها
هنگام پافشاری بر هدفهای ميانمدت ،درخواستهایي خاص از دولتهایي خاص دارند؛ اما در
تعقيب هدفهای بلندمدت ،درخواستهای دولتها معموال جهاني است (هالستي.)0373 ،
ـ ابزارهای سياست خارجي

بررسي رویکردهای سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایرانبر اساس...

 0ـ هدفهای کوتاه مدت 0و حياتي :منافع و ارزشهای حياتي از جمله این اهداف به شمار

در زمينۀ ابزارهای مورد استفاده دولتها به منظور رسيدن به اهداف خود در عرصه روابط
بينالملل در آثار مختلف ،ابزارهای گوناگوني مورد بررسي قرار گرفته است .در این پژوهش از
دستهبندی ذیل استفاده شده است:
 0ـ چانهزني سياسي( 4دیپلماسي) :حکومتها در تالش برای دستيابي به هدفها ،تحقق
ارزشها یا دفاع از منافع خود باید با اشخاصي ارتباط برقرار کنند که ميخواهند رفتار آنان را
متوقف کنند؛ تغيير دهند یا سبب ادامه آن شوند.
1 - Short -range objectives

 4ـ از آنجا که گفتگو همواره بين دو طرف به منظور رسيدن به توافق صورت ميگيرد ،وجود پشتوانهای قدرتمند
و مؤثر برای «وادار کردن» طرف مقابل (قدرت نظامي به شيوه ضربه نخست یا جنگ نيابتي و غيره و همچنين
قدرت اقتصادی به شکل اعمال تحریمها) به پذیرفتن خواستهها و آرای ما ميتواند در دیپلماسي بسيار سودمند و
آسانکننده باشد.
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 4ـ تبليغات :0کشورها برای رساندن پيامهای خود از فنون خاص استفاده ميکنند؛ از آن
جمله نامگذاری و برجسته ساختن یک اصل کلي و انتقال آن.
 3ـ پاداش و اجبار اقتصادی :باید گفت که هدفهای رفاهي ،هدفهای اصلي بيشتر حکومتها
است که کشورها برای رفع نيازهای خود و رسيدن به رشد اقتصادی به ارتباط با بازارهای
جهاني نياز دارند .یکي از ابزارها ،محدود کردن این ارتباط و یا توسعه دادن آن است که به این
شيوهها انجام ميپذیرد :برقراری تعرفه ،4سهميهبندی ،3تحریم ،4برقراری ممنوع بودن معامله،5
اعطای وام و اعتبارات و تغيير قيمت ارز ،تنظيم فهرست سياه ،6صدور مجوز ،7بستنن دارایيها،3
سلب مالکيت 1و اعطا و یا متوقف ساختن کمکها (هالستي.)0373 :
 4ـ کاربرد ابزارهای نظامي :با پشتيباني و حمایت قدرت نظامي است که کشورها ميتوانند
منافع و هدفهای ملي خود را با جدیت و قاطعيت در صحنۀ بينالمللي دنبال کنند و همچنين
غالباً با قدرت نظامي است که راهحلهای نهایي در سياست خارجي به دست ميآید .هيتلر
عقيده داشت :اگر ميخواهيد منافع سياسي خود را به دست آورید؛ باید از نظر نظامي قوی
باشيد .اگر ميخواهيد منافع ملي را از راه گفتگو (دیپلماسي) به دست آورید ،باز هم باید از
نظر نظامي قوی باشيد (عامری.)441 :0371 ،
 4ـ دیپلماسي عمومي :آشنا ساختن محافل عمومي بينالمللي با اصول و سياستهای هر
کشور در جهت افزایش توانایي کشورها برای هماهنگسازی سياست عمومي مستقل ،امور
عمومي و دیگر تالشهای مرتبط با اطالعات امنيت ملي .این ابزارها برای اجرای موفقتر در
سياستگذاری خارجي ،امنيت ملي خارجي و اجرای مؤثر آن طراحي شده است (ایزدی:0331 ،
.)46

1 - Advertise
2 - Tariffs
3 - Quotas
4 - Boycott
5 - Embargo
6 - Blacklists
7 - Licensing
8 - Freezing Assets
9 - Xpropriation
78

قدرت به عنوان اساسيترین مفهوم علم سياست تاکنون از جهات متعددی مورد تجزیه و
تحليل واقع شده؛ با وجود این هنوز اتفاق نظری در باب ماهيت قدرت و ابعاد گوناگون آن
شکل نگرفته است.
فرهنگهای زبان فارسي ،واژه قدرت را در مفاهيم «توانستن» و «توانایي داشتن» که معنای
مصدری ،و «توانایي» که اسم مصدر است به کار بردهاند .گاهي قدرت ،مرادف با کلمه
«استطاعت» و به معنای قوهای که واجد شرایط تأثيرگذاری باشد به کار رفته است .قدرت در
اصل واژهای عربي (از ماده قدر به معنای حد نهایي و کامل هر چيز) است که به زبان فارسي
انتقال یافته است و هم در لغت و محاورات عرفي و هم در رشتههای تخصصي مثل علوم
سياسي و جامعه شناسي کاربرد فراوان دارد (اسکندری و دارابکایي.)0310 ،
ـ قدرت در عرصه سياست بينالملل
"قدرت ،توانایي تغيير رفتار دیگران در جهت اجرای آنچه مد نظر شماست"؛ این تعریفي
است که جوزف نای از قدرت ارائه ميکند .از نظر نای ،سه روش اساسي برای اعمال قدرت
وجود دارد 0 :ـ تهدید 4 0ـ تطميع 3 4ـ جاذبه .(Nye, 2006) 3در همين راستا ،قدرت را بر

بررسي رویکردهای سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایرانبر اساس...

ـ قدرت

اساس معيارهای گوناگوني دستهبندی کردهاند که یکي از آنها ،شيوه اعمال قدرت است .بر
همين مبنا ،سه نوع قدرت قابل تميز و بررسي است:
قدرت سخت بر پایه زور و اجبار و نيز پرداخت حقوق و مزایا استوار است و با نگاهي
تک بعدی به قدرت به جنبههای نظامي ،کاربرد قوه قهریه و خشونت فيزیکي یا به تعبيری
مؤلفههای سخت افزارانه قدرت منحصر است .قدرت نرم ،که در برابر قدرت سخت قرار دارد
بر اساس نظر جوزف نای ،رسيدن به هدف بر اساس توانایي جذب و اقناع در دیگری است که
اساسأ بر قدرت فرهنگي و قدرت اجتماعي بازیگران مبتني است .قدرت نيمه سخت ،موضعي
ميانه نسبت به قدرت سخت و قدرت نرم دارد و با تکيه بر ابزارهای اقتصادی با استفاده از

1 - Threats
2 - Allure
3 - Attractions
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تهدید و تطميع (وجه سخت قدرت) و بدون کاربرد خشونت (وجه نرم قدرت) آشکارا از دو
قدرت سخت و نرم تأثير ميپذیرد و متقابأل بر آنها نيز تأثير ميگذارد (کليدری .)0331 ،در
یک تقسيم بندی دیگر عالوه بر قدرت سخت و قدرت نرم ،نوع سومي تحت عنوان قدرت
هوشمند مطرح شده است.
به طور کلي ،اگر قدرت سخت را نيروی اجبار فيزیکي در نظر بگيریم در مقابل این
قدرت ،قدرت نرم مطرح ميشود که با اتکا بر نيروی اقناع و ایجاد جاذبه ،دیگران را به
همکاری در جهت رسيدن به اميال و هدفهای خاص بر ميانگيزد .آنچه در کنار این دو نوع
قدرت اهميت ویژهای دارد ،کاربرد قدرت هوشمندانه این دو قدرت با بهرهبرداری هنرمندانه از
ابعاد ترکيبي قدرت سخت و نرم است که در پرتو شناخت و درک عميق توانمندیها و
ظرفيتهای سازمان خودی ،توان حریف و متغيرهای مياني است (احمدی.)0314 ،
ـ راهبرد امنيت ملي 0امریکا
راهبرد امنيت ملي امریکا ،که به رغم ثابت بودن اهداف (توانمندی اقتصادی ،امنيت فيزیکي
و گسترش ارزشهای امریکایي) همواره ميان دو رویکرد انزواگرایي و بينالمللگرایي در نوسان
است در ترسيم اوضاع جدید ،تبيين سياستها و دکترینهای امنيت ملي این کشور نقش قابل
توجهي دارد و به لحاظ نظری در راستای اهدافي چون مشخص ساختن اهداف اولویتدار
کشور و نقشه راه ارگانهای مختلف دولتي ،توجيه منابع درخواستي از کنگره توسط قوه مجریه
و در نهایت آگاهسازی مردم (داخل و خارج) از نيات و اهداف آمریکا از سوی رئيس جمهور
تدوین و منتشر ميشود (کاردان.)05 :0311 ،
در ادامه با استفاده از مباني نظری و ادبيات مرتبط با مباني ،که در مقدمه مورد بررسي قرار
گرفت ،الگوی مفهومي ارائه ميشود که پژوهش بر آن مبتني است.

)1 - National Security Strategy (NSS
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انواع قدرت

ابزارهای سیاست خارجی

ـ سخت
(کاربرد قوه قهریه ،اجبار فیزیکی)
ـ نرم
(جذب و اقناع با اتکا بر ابزارهای
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی)
ـ هوشمند
(ترکیب دو قدرت سخت و نرم)

تحلیل محتوای اسناد امنیت ملی امریکا
 3991ـ 4132

ـ دیپلماسی
(گفتگو با اتکا بر اهرمهای نظامی و
اقتصادی)
ـ تبلیغات
(پروپاگاندا و جهت ده به افکار عمومی)
ـ قوه قهریه نظامی
ـ پاداش و اجبار اقتصادی
ـ دیپلماسی عمومی
(ترویج ارزشهای خودی با اتکا بر
نهادهای بینالمللی و کاربرد رسانهها)

رویکردهای سیاست خارجی امریکا
در برابر ایران
4104-0113

بررسي رویکردهای سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایرانبر اساس...

قدرت

سیاست خارجی

شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش

الگوی مفهومي پژوهش از دل بررسي مباني نظری استخراج ميشود .بنابراین و بر اساس
مطالب بيان شده ،الگوی مفهومي پژوهش در شکل  0نشان داده شده است .این الگو ،روابط
انواع مختلف قدرت با ابعاد مختلف آن ،جایگاه قدرت در عرصه سياست خارجي و سپس
کاربرد انواع قدرت در سياست خارجي امریکا را در برابر جمهوری اسالمي ایران طي سالهای
 0113ـ  4104با استفاده از تحليل محتوای اسناد امنيت ملي امریکا نمایش ميدهد.
 )4یافتهها :رویکرد سیاست خارجی امریکا نسبت به جمهوری اسالمی  0991ـ 4102

در دوران بعد از جنگ سرد ،که حدود یک دهه از تولد انقالب اسالمي ایران و قطع روابط
همه جانبه با امریکا ميگذشت ،الگوهای رفتاری امریکا با تغيير رفتار روبهرو شد .بخشي از
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این تغييرات فراگير و گسترده ،ناشي از چگونگي توزیع قدرت بين بازیگران بود و از سوی
دیگر ،چگونگي تعامل و رفتار بازیگران مختلف از جمله کنش ابتکاری امریکا نيز تکامل
ميیافت .در روند جدید ،شاهد خلق قالبهای معنایي و همچنين قالبهای ساختاری در رفتار
سياست خارجي امریکا هستيم؛ از جمله این الگوها ميتوان به هژمونيکگرایي بينالمللي،
جنگ پيشدستانه ،0سياست تغيير رژیم ،سياست عمومي 4و همچنين گسترش نظاميگری در
حوزههای پيراموني بویژه غرب آسيا نام برد (مصلي نژاد)440 :0336 ،؛ بدین ترتيب با
دگرگوني ساختاری نظام بينالملل ،سرشت بازیگران بر اساس اوضاع نوظهور ،اهداف و
ابزارهای سياست خارجي دگرگون شد .ایاالت متحده ،که دارای شاخصهایي از مداخلهگری
ساختاری بود و این روند را از زماني که به عنوان نظام سياسي مستقل پا به عرصه حيات
گذاشت به گونهای تصاعدی مورد پيگيری قرار ميداد ،موفق شد که بعد از کاهش مقاومتهای
ساختاری در چهارچوب نظام دو قطبي ،3اهداف توسعهطلبانه خود را در پوشش الگوهای
مطلوب و آزاد منشانه مورد پيگيری قرار دهد (متقي .)31 :0376 ،در نهایت با پایان جنگ سرد،
ایاالت متحده نه تنها در تدوین و ارائه الگوهای جدید ميکوشيد بلکه راهبردها و سياستهای
گذشته را متحول ساخت.
با اتکا بر کاربرد روش تحليل محتوای منابع اصلي پژوهش یعني اسناد امنيت ملي امریکا و
استخراج محورهای اصلي این اسناد در ادامه ضمن بررسي وضعيت داخلي و خارجي امریکا
به جایگاه ایران در اسناد امنيت ملي ایاالت متحده امریکا با تأکيد بر سالهای  0113ـ 4104
پرداخته خواهد شد.
 0ـ ایران در اسناد راهبردهای امنیت ملی دوره کلینتون

در نوامبر  0114انتخابات ریاست جمهوری در امریکا برگزار شد .بر خالف انتظار بسياری،
بيل کلينتون با تأکيد بر مشکالت داخلي آمریکا بویژه مسائل اقتصادی توانست  43درصد آرا را
به دست آورد و به عنوان چهل و دومين رئيسجمهور وارد کاخ سفيد شود .کلينتون ،که از
عملکرد بوش پدر در زمينه حقوق بشر انتقاد و او را متهم کرد که به دیکتاتوریها بيش از اندازه
1 - Preemptive war
2 - Public Diplomacy
3 - Bipolar system
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قول داد که در راستای گسترش بازرگاني خارجي امریکا بکوشد و به حکومتهای جانشين
اتحاد شوروی کمک کند و چين را نيز زیر فشار بگذارد تا از شدت سرکوب هواداران
دموکراسي بکاهد .او ميگفت هر دالری که امریکا برای جلوگيری از درگيریها ،پيشبرد
دموکراسي ،استقرار بازار آزاد ،مبارزه با بيماری و قحطي هزینه کند در تأمين امنيت کشور مؤثر
خواهد بود و دستاوردهای بلندمدت خواهد داشت .کلينتون در این زمينه ميگوید :ما به عنوان
نيرومندترین دموکراسي جهان به ناچار رهبر و ناظم اتحاد دموکراسي جهان هستيم .ایاالت
متحده امریکا باید از راه گسترش دموکراسي در خارج در پي تضمين امنيتش باشد؛ بدین سان
او نه تنها خود را وارث اندیشه ویلسون ميدانست بلکه از دید او توسعه حقوق بشر و
دموکراسي ميبایست به عنوان نخستين هدف سياست خارجي امریکا جای سياست سد نفوذ
را بگيرد (قليپور.)53 :0311 ،
بر این اساس بسياری از تحليلگران واکنشهای محيطي به سياست امریکا را انعکاس
یکجانبهگرایي آن کشور ميدانند .از این توضيحات چنين بر ميآید که حتي دستگاه اجرایي
کلينتون با اینکه در کل ،رویکردی چندجانبه را در همگرایي جهاني به مورد اجرا مي گذاشت

بررسي رویکردهای سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایرانبر اساس...

آسان گرفته است ،کار کمکرساني به روسيه پس از اتحاد شوروی را ناکافي خواند .کلينتون

در اغلب موارد چارهای جز یکجانبه عمل کردن نميدید؛ این امر نشان ميدهد که در رفتارهای
مبتني بر یکجانبهگرایي حتي نوليبرالهای امریکایي نيز رویکردهای همگون با محافظهکاران
دارند در حالي که به لحاظ جهاني و منطقهای در اجرایيسازی روندهای مداخلهگرایانه و
یکجابنهگرایانه مؤثر بودهاند .مداخلهگرایي ،نه تنها در دوره نوليبرالها نمود یافت ،مانند الگوی
رفتار سياسي کلينتون در غرب آسيا ،بلکه کلينتون نگرش جهاني و منطقهای خود را بر اساس
راهبرد امنيت ملي «درگيرسازی یا مداخلهگرایي» و گسترش ،سازماندهي ،و آن را در 0114
اعالم کرد .مداخلهگرایي ،که برای رسيدن به اهداف راهبردی انجام خواهد شد در دوره کلينتون
برای حفظ امنيت امریکا از طریق توان و نيروی نظامي ،ارتقای توانمندی اقتصادی امریکا و
ارتقای دموکراسي در دیگر حوزههای جغرافيایي جستجو شد (مصلينژاد.)443 :0336 ،
هر یک از این اهداف ،زمينههای الزم را برای حداکثر مداخلهگرایي فراهم ميسازد؛ حتي
ساختار دفاعي و نظام امنيتي امریکا بر ضرورت مداخلهگرایي تأکيد ميکند .در این راستا
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راهبرد درگيرسازی در راستای تالش امنيتي برای جهانيسازی ارزشهای امریکایي ارائه شد.
گسترش دموکراسي از طریق افزایش بازارهای آزاد اقتصادی به عنوان پيششرط سلطه جهاني
امریکا پس از جنگ سرد حاصل شد .در دهه  0111امریکا از دیدی دیگر حائز اهميت بوده
است .نيروهای امریکا در این مدت پيوسته در نبردها مورد استفاده قرار ميگرفتند .اعضای
مدیریت اجرایي امریکا در طول مدت ریاست جمهوری کلينتون درگيریهای بسياری را در
غرب آسيا ،بالکان و هائيتي شاهد بودند .نبرد ناتو بر سر کوزوو موجبات تنظيم سياست
جهانگرای امریکا را فراهم آورد (مصلينژاد.)443 :0336 ،
بيل کلينتون به عنوان نخستين رئيس جمهور پس از دوران جنگ سرد و مجری سياست
سد نفوذ به قدرت رسيده بود .در دوره نخست ( 13ـ  )17خواهان برقراری آموزه ویژه خود
در سياست خارجي بود .در دوره دوم ریاست جمهوری ( 17ـ  )4111نمادهای آموزه تازه
امریکایي در امور بينالملل پدیدار شد .بر پایه اسناد امنيت ملي  ،0110که همچنان روشنترین
بيان مدون الزامات سياست خارجي امریکا در آستانه هزاره سوم است ،راهبرد امنيت ملي
امریکا بر سه رکن استوار خواهد بود:
 0ـ نگهداشت برتری نظامي امریکا در سطح جهان
 4ـ کوشش برای تداوم رفاه اقتصادی
 3ـ پيشبرد مردم ساالری بر پایه بازار آزاد
این جوهره آموزه کلينتون و هدفش تقویت بازارهای آزاد ،در هم شکستن دیوارهای تعرفه
و ایجاد دروازههای گشوده در برابر مؤسسات اقتصادی ،مهارتهای کارشناسانه و پولي امریکا
بود (قليپور.)53 :0311 ،
شاید مهمترین موضوعات مرتبط با ایران در اسناد امنيت ملي دوران بيل کلينتون در فاصله
سالهای  0113ـ  4110را بتوان موارد زیر دانست:
 0ـ ادعای دنبال کردن دستيابي به تسليحات کشتار جمعي (

& NSS,1994, 25 & 1998

)1999, 53
 4ـ ادعای حمایت از تروریسم ()NSS,1994 25 & 1998
 3ـ اختالل در روند صلح خاورميانه ()NSS,1994, 25 & 1996, 16؛
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در رابطه با سياستي هم که دولت کلينتون در برابر ایران اتخاذ کرده بود و در اسناد
راهبردی امنيت ملي دوران نيز نمود داشت ،ميتوان به دو مورد اشاره کرد:
 0ـ  0ـ مهار دوگانه( 0اسناد  01163 ،01144و )01174
سياستي که واشنگتن در برابر ایران طي سالهای اوليه تصدی بيل کلينتون بر کاخ سفيد در
پيش گرفته بود در دکترین «مهار دوگانه» خالصه ميشد .طبق این دکترین ،که در سال 0113
اعالم شد ،ایاالت متحده تالشهای خود را برای به اصطالح مهار ایران و عراق افزایش داد تا
اجازه ندهد هيچ یک از آنها قدرت یابند و بر منطقه غرب آسيا مسلط شوند .در سال  0114در
مورد ایران ،ضرورت تغيير رفتار دولت ایران در چند مورد خاص مورد تأکيد قرار داشت:
ـ مساعي مربوط به دستيابي به سالحهای کشتار جمعي (،)NSS,1994: 11 &25
ـ حمایت از نيروهای مخالف روند صلح در منطقه (،)NSS,1994: 25
ـ کوشش معطوف به تضعيف دولتهای دوست منطقه ()NSS,1994: 25
ـ سابقه بسيار بد آن در زمينه رعایت حقوق بشر (.)NSS,1994: 25
در پایان این بحث نيز بر ضرورت گفتگوی اقتدارگرایانه با مقامات ایراني پافشاری شده

بررسي رویکردهای سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایرانبر اساس...

 4ـ تالش برای تضعيف دولتهای منطقه ()NSS,1994, 25& 1994, 7 & 1997, 32

بود .در سال  0116در کنار سياست مهار دوگانه ( ،)NSS,1996: 43توسل به رویکرد تحریم با
همکاری متحدان اروپایي و با هدف بازگردان صلح در منطقه اعمال شد و در نهایت در سال
 0117دوباره پيگيری سياست مهار و حمایت از متحدان منطقهای ایاالت متحده و جریان نفت
در برابر تهدیدات ایران و عراق به عنوان اولویتهای دولت امریکا مطرح گردید (حسيني،
 075 :0311ـ .)076
 0ـ  4ـ تعامل محتاطانه( 5اسناد  0111 ،0113و )4111

6

1 - Dual containment
2 - A National Security Strategy of Engagment and Enlargment 1994
3 - A National Security Strategy of Engagment and Enlargment 1996
4 - A National Security Strategy for a New century 1997
5 - Prudential interaction
6 - United State National Security Strategy, 1998, 1999,2000
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پس از انتخابات مه ( 0117خرداد  )0376در ایران و انتخاب محمد خاتمي ،اوضاع نویني
در روابط ایران و امریکا شکل گرفت .از یک سو خاتمي ضمن انتقاد از سياستهای پيشين
امریکا نسبت به ایران و تحریمهای اعمال شده بر ضرورت تغيير در روابط (تخریب دیوار بلند
بياعتمادی بين دو کشور) و حل مسائل به شيوهای سياسي تأکيد کرد و از سویي دیگر،
وضعيت در ایاالت متحده و انتقادات وارد بر سامانه تصميمگيری سياست خارجي امریکا ،که
بر ضرورت بازنگری در الگوی رفتاری امریکا نسبت به ایران تأکيد ميکرد ،سبب شد تا
بتدریج زمينه اقداماتي در جهت اصالح تدریجي روابط در جهات مثبت فراهم شود .در سال
 0113بهرغم تکرار همان اتهامات قبلي و اینکه امریکا خواهان اصالح رفتار ایران است به
نوعي دیدی مثبت به ایران پيدا کرده بودند .آلبرایت برای نخستين بار در سخنراني خود از نظام
سياسي ایران به طور کامل و با نام جمهوری اسالمي یاد ،و از پيشنهاد خاتمي مبني بر گفتگوی
تمدنها و فرهنگها استقبال ،و اقدامات متقابلي را ارائه کرد که امریکا برای آسانسازی
رفتوآمدها انجام داده است و خواهان تهيه نقشه راه به طور متقابل برای آینده روابط ایران و
امریکا شد .در مقابل خرازی با تأیيد سخنان آلبرایت تحت عنوان عزیمت از گذشته ،خواهان
اقدامات عملي در راستای اعتمادسازی شد .در همين راستا در سال  0111نيز مانند سال قبل
با نگاه مثبت نسبت به تحول در رفتار خارجي ایران ضمن تأکيد برضرورت رویارویي چند
جانبه با مساعي ایران برای دستيابي به سالحهای کشتار جمعي و تقویت توانمندی موشکي
تأکيد شده است .اقداماتي همچون ارائه تسهيالتي برای صدور روادید به نخبگان (دانشگاهي،
ورزشي ،فرهنگي و ،)...برداشتن نام ایران از فهرست کشورهای توليدکننده مواد مخدر ،لغو
تحریم قطعات هواپيمای بوئينگ  747و در نهایت نشستن کلينتون طي سخنراني خاتمي در
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال  04111از مهمترین اقداماتي بود که انجام شد .در
ادامه در همين سال ،آلبرایت ،ضمن پذیرش مسئوليت و مشارکت امریکا در سقوط دولت
مصدق در جریان کودتای  43مرداد  ،0334لغو بخشي از تحریمها را به عنوان مقدمه و
تمهيدی به منظور بهبود روابط دو کشور وعده داد و بدین ترتيب در آخرین سند راهبردی

1 - National security strategy for the global age, 2000, p 75
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شده بود (حسيني متين 005 :0310 ،ـ .)044
 4ـ ایران در اسناد راهبردی امنیت ملی دوره بوش پسر

با ورود جورج بوش به کاخ سفيد و قرار گرفتن در مسند تصميمگيری در سياست
خارجي ،یکي از مهمترین مسائلي که در دستور کار دولت وی قرار داشت ،مسئله ایران بود.
رویدادهای این دوره بخوبي روشن خواهد ساخت که سير و فرایند شکلگيری سياست
خارجي ایاالت متحده امریکا در دوره کلينتون چگونه بوده است .در واقع ،روند تهاجميتر
شدن برخوردهای امریکا با جمهوری اسالمي ایران از آن زمان همچنان ادامه پيدا کرده است.
وقوع رویدادهای تروریستي  00سپتامبر  ،4110اگرچه پدیدهای غير منتظره بود که نظام
بينالملل و ساختار آن را به چالش طلبيد بر موقعيت امریکا نيز تأثيراتي بر جای گذاشت .در
نتيجه همين رویداد یک بار دیگر روابط ایران و امریکا دچار تحوالتي شد که در ادامه به آن
پرداخته خواهد شد.
در عمل و پس از آغاز به کار ،گروه سياست خارجي جورج بوش در همان ابتدای کار در
ارتباط با جمهوری اسالمي ایران با چند موضوع مهم روبهرو بود که از دوره کلينتون به جا

بررسي رویکردهای سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایرانبر اساس...

امنيت ملي کلينتون مانند اسناد قبلي بر محور بروز تغييرات مثبت در رفتار خارجي ایران تکرار

مانده بود )0 :موضوع انفجار الخبر و ادعاهایي دایر بر دخالت ایران در انفجار در کنار
رفتارهای جدید ایران در دوره ریاست جمهوری خاتمي که وضعيت دشواری را ایجاد ميکرد.
 )4ارزیابي سياستهای موجود که عمده تحليلها حاکي از عدم کارایي سياست گذشته موسوم به
«مهار دوجانبه» بود )3 .تمدید قانون تحریمهای ایران و ليبي (ایلسا) که در ماه اوت  4110به
پایان ميرسيد و اگر تمدید نميشد خود بخود پایان ميیافت و تحریمهای ثانویه بر ضد ایران
لغو ميشد .این درحالي بود که در سخنراني کالين پاول 0به عنوان وزیر امور خارجه در مه
 4110در سنا ضمن تأکيد بر تالش ایران برای دستيابي به سالحهای کشتار جمعي و لزوم
مقابله و مهار ایران ،تمدید قانون تحریمهای ایران و ليبي به ماه بعد موکول ،و به این ترتيب
عقبگرد امریکا از سياست کلينتون مبني بر گفتگوی بي قيد و شرط با ایران اعالم شد (حسيني
متين 031 :0310 ،ـ .)043
1 - Colin Powell
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وقوع حوادث  00سپتامبر  4110وضعيت متفاوتي را هم در داخل امریکا و هم در صحنه
جهاني رقم زد .اعالم جنگ با تروریسم به مثابه راهبرد دولت بوش ،عالوه بر ایجاد هویت
برای سياست خارجي جدید ،در ميان افکار عمومي مقبوليت داشت و توانست مبنای تشکيل
ائتالفهای بينالمللي گردد .این حادثه جهتگيریهای زیر را در سياست خارجي و امنيتي و در پي
آن راهبرد امنيت ملي امریکا سبب شد:
 0ـ مبارزه با تروریسم شامل سازمانهای تروریستي و کشورهای حامي تروریسم
 4ـ جلوگيری از دستيابي کشورهای مخالف امریکا به سالحهای کشتار جمعي
 3ـ تغيير رژیمهای مخالف امریکا موسوم به محورهای شرارت (ایران ،عراق ،کره شمالي،
کوبا ،ليبي و سودان)
 4ـ تمرکز بر آرا و اندیشههای جنگطلبانه در سياست خارجي و امنيتي امریکا (عباسي
اشلقي 031 :0311 ،ـ .)010
 4ـ  0ـ طرح دکترین حمله پيش دستانه (سند )4114

0

با وقوع حمالت تروریستي ،راهبرد امریکا به یکباره تمام توجه خود را به افغانستان
معطوف کرد .در نتيجه افغانستان در صدر اهداف جنگ با تروریسم و راهبرد «جنگ پيش
دستانه »4قرار گرفت و در پي آن ایاالت متحده با سياست نظامي و سياسي خود به منظور
مبارزه جدی بر ضد شبکه القاعده و حکومت طالبان وارد عمل شد که در افغانستان به آنها پناه
داده بود .ایاالت متحده و نيروهای ائتالف شامل انگليس ،فرانسه ،آلمان ،روسيه ،چين و حدود
 33کشور دیگر تا پایان نوامبر  4110به حکومت طالبان در افغانستان پایان دادند .هرچند دولت
ایران بسرعت پس از وقوع حوادث یازده سپتامبر  4110این اقدام تروریستي را محکوم کرد و
حتي تسهيالتي را برای اقدامات نظامي امریکا عليه القاعده در افغانستان فراهم آورد بزودی
انتقاد مقامات ایراني از اقدامات نظامي امریکا در افغانستان و ایراد اتهاماتي از سوی امریکا بر
ایران مبني بر رفتوآمد عناصر طالبان برای عبور از خاک ایران به کشورهای دیگر ،همه چيز
حکایت از آغاز روندی متفاوت داشت که به سود ایران نبود؛ ایراني که با اقدامات دولت
1 - The National Security Strategy of the United States of America, 2002
2 - Preemptive Attack
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موقعيت جهاني امریکا پس از  00سپتامبر باز ميگشت که در راهبرد امنيت ملي امریکا بخوبي
تعریف شده بود و بویژه طي سخنراني ساالنه بوش در  41ژانویه  4114کشورهای ایران،
عراق و کره شمالي را به عنوان کشورهایي که «محور اهریمني» تشکيل دادهاند ،معرفي شدند و
این بيانگر تغيير سياست امریکا از تغيير رفتار (مهار دوجانبه) به تغيير رژیم و حمله نظامي در
برابر ایران بود (حسيني متين 046 :0310 ،ـ .)055
 4ـ  4ـ ایران بزرگترین چالش امریکا (سند )4116

0

هر چند قانون گلدواتر ـ نيکلز ( )0136رئيس جمهور امریکا را موظف ميکند به طور
ساالنه سند راهبرد امنيت ملي را به کنگره ارائه کند ،جورج بوش راهبرد دوم ملي را با چهار
سال تأخير  06مارس  4116منتشر کرد .در سند دوم بر خالف سند اول ،که نامي از ایران برده
نشده بود ،ضمن نام بردن از ایران به عنوان کشوری استبدادی و حامي تروریسم ،که الزامات
پادمانهای معاهده عدم گسترش تسليحات هستهای را نقض کرده است و از ارائه تضمينهای
عيني در اثبات صلحآميز بودن برنامههای هستهای خود امتناع ميورزد در ادامه بيان ميکند که
«ما با هيچ چالشي از سوی یک کشور ،که از چالش ایران بزرگتر باشد ،روبهرو نيستيم .»4در

بررسي رویکردهای سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایرانبر اساس...

کلينتون اميدوار به گسترش همکاری و لغو تحریمها بود .در واقع ،موضوع به بهبود فوقالعاده

این سند آمده است که با وجود ادعای ایران مبني بر عدم تالش برای توليد تسليحات هستهای،
نيات واقعي رژیم ایران با خودداری آن از گفتگو با گروه حسن نيت ،تخطي از الزامات
بينالمللي در اجازه دسترسي آژانس بينالمللي انرژی هستهای به سایتها و ...کامال آشکار است.
در همين راستا برای اعمال فشار بر ایران به منظور ارائه تضمين عيني در اثبات صلحآميز بودن
برنامه هستهای خود و رعایت الزامات بينالمللي ،به شرکای اروپایي خود پيوسته است تا
موضوع را از راه سياسي به فرجام برساند .نگرانيهای دیگر ایاالت متحده امریکا در مورد ایران
عبارت است از :حمایت ایران از تروریسم ،تهدید رژیم صهيونيستي ،ناکام گذاشتن صلح در
غرب آسيا ،مختل کردن دموکراسي در عراق و جلوگيری از آرمانهای مردمانش برای آزادی.

1 - The National Security Strategy of the United States of America, 2006
2 - National Security Strategy of the United State of America ,2006, p 20
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در این سند ،امریکا مشکالت را به رفتار غير قانوني و جاهطلبي خطرناک رژیم ایران
مربوط ميداند و نه منافع و آرمانهای مشروع مردم ایران« .راهبرد ما عبارت است از سد کردن
تهدیدات رژیم ایران و در همان حال توسعه ارتباط با مردماني که رژیم آنها را سرکوب
ميکند( »0عباسي اشلقي 407 :0311 ،ـ .)401
 1ـ ایران در اسناد راهبرد امنیت ملی دوره اوباما

4

دوره ریاست جمهوری جورج بوش در حالتي به پایان رسيد که درگيری در بحرانهای
چندگانه داخلي و مناقشات افغانستان ،عراق و خليج فارس ،اعتبار و موقعيت داخلي و جهاني
امریکا را به چالش کشيده بود .در این حالت در پي انتخابات  4111باراک اوباما با شعار
«تغيير» در حوزههای داخلي و خارجي به قدرت رسيد .تداوم مبارزه با تروریسم ،چندجانبه
گرایي ،رویکرد تعامل در قالب تقویت نهادها و گسترش سازوکارهای همکاری جویانه،
مشارکت راهبردی با قدرتهای منطقهای ،گسترش توانایيهای منطقهای متحدان امریکا ،احيای
نقش رهبری امریکا ،طرح سياست هوشمندانه ،اتخاذ مداخله گزینشي 3به جای دکترین اتکای
کامل به کاربرد قدرت نظامي در برابر تهدایدات امنيتي و گسترش دموکراسي و حقوق بشر و
توسعه ویژگيهایي است که سبب شده است رویکرد سياست خارجي اوباما تحت عنوان
بينالمللگرایي ليبرال ،تلفيقي نوین از بنيانهای فکری و راهبردهای پيشين امریکا بویژه دو دوره
ریاست جمهوری پيشين شناسایي شود که به دنبال تأمين منافع امریکا در سه حوزه امنيت ،رفاه
و ارزشهای امریکایي است.
سند راهبرد امنيت ملي اوباما در مه  4101منتشر شد .از جمله مهمترین نکاتي که در این
سند قابل توجه مينمود ،ميتوان موارد ذیل را برشمرد:
 0ـ گسترش تسليحات هستهای ،بزرگترین تهدید ایاالت متحده

4

 4ـ تقویت اتحادهای قدیمي برای مقابله با چالشهای عصر جدید

5

1 - National Security Strategy of the United State of America ,2006, p 20-21
2 - Barack Obama, United State National Security Strategy, 2010
3 - Selective intervention
4 - National Security Strategy of the United State of America, 2010, p 23-24
5 - National Security Strategy of the United State, The Whit House, Washington D.C, May
2010
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 4ـ حفظ امنيت و جان مردم امریکا بزرگترین مسئوليت دولت

4

 5ـ القاعده در محور تروریسم بينالمللي.3
در این زمينه ميتوان گفت که اوباما برای ایجاد تغيير در سياست خارجي از زمينههای
مساعدی بهرهمند شد و بدین ترتيب دربارۀ ایران نيز ميتوانست به تغييراتي در رفتارهای
پيشين امریکا دست بزند (ماه پيشانيان.)461 :0331 ،
در ادامه به اختصار به جایگاه ایران در سند امنيت ملي اوباما اشاره خواهد شد.
 3ـ  0ـ سياست تعامل و فشار( 4سند )4101
دولت امریکا در رابطه با ایران «سياست دو سویه تعامل و فشار »5را به کار گرفت؛ بدین
معنا که به منظور تغيير رفتار ایران نسبت به برنامههای هستهای و سياستهای منطقهای ایران،
سياست تعامل مستقيم (شامل نامههای ارسالي از سوی اوباما به رهبری ایران در ژوئن ،4111
دعوت از ایران برای شرکت در روز ملي آن کشور در ژوئيه  4111و )...با این کشور را
پيگيری ميکرد و همزمان سياست اعمال فشار و تحریم (شامل تصویب قطعنامه  0141شورای
امنيت در ژوئن  ،4101تحریمهای وزارت خزانهداری امریکا در ژوئن  ،4101تصویب قانون

بررسي رویکردهای سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایرانبر اساس...

 3ـ تأکيد بر رهبری امریکا در عصر جهاني شدن

0

تحریمهای همهجانبه در جوالی  ،4101تحریم مقامات ایراني به اتهام نقض حقوق بشر در
سپتامير  4101و )...را نيز مورد توجه قرار داد؛ به عبارتي این سياست دو سویه به معنای
پيگيری همزمان تغيير رفتار (راهبرد دوره کلينتون) و تغيير رژیم (راهبرد دوره بوش) عليه ایران
بود .با تذکر این نکته ،که در سياست خارجي امریکا در دوره جدید ،تغيير رفتار ایران به
اولویت اصلي تبدیل شد که از دو راه تعامل (سياسي) و اعمال فشار (تحریم) پيگيری ميشد.
به طور کلي ،مجموعه شواهد نظری و اقدامات عملي از زمان روی کار آمدن اوباما نشان
ميدهد سياست تعامل و فشار به شکل راهبردی چند الیه با ابزارهای چندگانه پيگيری
1 - Barack Obama, Renewing American Leadership, Foreing Affairs, 2007 /And/ NSS,
2010, ii
2 - National Security Strategy of the United State of America, 2010, p 4
3 - National Security Strategy of the United State of America, 2010, p 20
4 - National Security Strategy of the United State, 2010, p 26 & p 23-24
5 - Dual Track Policy: Engagement & Pressure
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ميشود )0 :در کوتاه مدت :تغيير رفتار نظام سياسي ایران با الف) تماس :تعامل بي قيد و شرط
و ب) مهار تمام عيار :اعمال تحریم و جنگ رواني )4 .در ميان مدت :تغيير رفتار نظام سياسي
ایران با تشدید تحریمهای یکجانبه و ائتالفهای چندجانبه و اقدامات خرابکارانه  )3در بلند
مدت :تغيير رژیم با اعمال تحریمهای فلجکننده ،مهار و گسترش جنگ نرم (حسيني متين،
 415 :0310ـ .)443
سرانجام با توجه به این توضيحات و با مطالعه شرح مبسوط سند راهبردی منتشر شده از
سوی اوباما و مواضع دولت وی ،ميتوان سياست خارجي ایاالت متحده امریکا را نسبت به
ایران در محورهای زیر خالصه کرد:
ـ جلوگيری از دستيابي ایران به توانایي و ظرفيت رسيدن به سالح هستهای در ابعاد
گوناگون نرمافزاری ،فناوری و سختافزاری به گونهای که ایران از توسعه تأسيسات هستهای
به منظور اعتماد سازی دست بردارد.0
ـ عدم تقابل ایران با رژیم صهيونيستي بویژه در بعد نظامي و زمينهسازی برای تبدیل رژیم
صهيونيستي به قدرت برتر نظامي در منطقه غرب آسيا .4در این رابطه امریکا در صدد
جلوگيری از توان موشکي ایران و محدود سازی حوزه نفوذ و قدرت آن در منطقه است.
ـ همکاری ایران با نظام بينالملل در مسائل منطقهای و جهاني بویژه در زمينه مبارزه با
تروریسم

3

ـ هماهنگي ایران با ارزشهای امریکایي از جمله آزادی ،دموکراسي 4و . ...بسياری هدف
قرار دادن مسائل داخلي ایران در ابعاد سياسي ،فرهنگي و اقتصادی را به عنوان مصداق این
سياست امریکا تلقي کردهاند.
ـ خودداری ایران از تقابل با امریکا در زمينه حضور نظامي امریکا در کشورهای عراق،
افغانستان و منطقه و عدم تحریک مردم و جریانات داخلي عليه آن (ماه پيشانيان.)45 :0331 ،

1 - National Security Strategy of the United State of America, 2010, p 23
2 - National Security Strategy of the United State of America, 2010, p 24
3 - National Security Strategy of the United State of America, 2010, 24
4 - National Security Strategy of the United State of America, 2010, p 26
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امنيت ملي امریکا را طي سه دوره رئيس جمهوری کلينتون ،بوش و اوباما و سياست اعالني و
اعمالي این کشور در برابر ایران مشاهده کرد:
جدول  :2سیاست خارجی امریکا در برابر ایران  1991ـ 2112
تعداد گزارشهای
راهبرد امنیت ملی

محورهای مورد تأکید

رویکرد در

سال

دوره

 3992ـ
4113

کلینتون

 4114و
4112

بوش

ـ مبارزه با تروریسم شامل سازمانهای تروریستی و
تغییر سیاست
کشورهای حامی تروریسم
ـ جلوگیری از دستیابی کشورهای مخالف امریکا امریکا از تغییر
رفتار (مهار
به سالحهای کشتار جمعی
دوجانبه) به
 4سند منتشر شده ـ تغییر رژیمهای مخالف امریکا موسوم به
محورهای شرارت (ایران ،عراق ،کره شمالی ،کوبا ،تغییر رژیم و
حمله نظامی در
لیبی و سودان)
برابر ایران
ـ تمرکز بر آرا و اندیشههای جنگطلبانه در
سیاست خارجی و امنیتی امریکا

4131

اوباما

ـ گسترش تسلیحات هستهای ،بزرگترین تهدید
ایاالت متحده
ـ تقویت اتحادهای قدیمی برای مقابله با
چالشهای عصر جدید
 3سند منتشر شده
ـ تأکید بر رهبری امریکا در عصر جهانیشدن
ـ حفظ امنیت و جان مردم امریکا بزرگترین
مسئولیت دولت
ـ القاعده در محور تروریسم بینالمللی

 1991ـ 2112
ـ نگهداشت برتری نظامی امریکا در سطح جهان
 8سند منتشر شده ـ کوشش برای تداوم رفاه اقتصادی
ـ پیشبرد مردم ساالری بر پایه بازار آزاد

برابر ایران
مهار ایران و
سیاست تغییر
رفتار

بررسي رویکردهای سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایرانبر اساس...

در نهایت در جدول ذیل ،ميتوان به اختصار ،مجموعه محورهای مورد تأکيد در اسناد

سیاست تعامل و
فشار

نتیجهگیری

بررسي اسناد امنيت ملي امریکا طي بيش از سه دهه ،حاکي است که در رویکرد سياست
خارجي این کشور در برابر جمهوری اسالمي ایران همواره چند موضوع از اهميت اساسي
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برخوردار بوده است .در واقع امریکا باید برای مقابله با جایگاه ایران در منطقه ،طرفداری ایران
از تروریسم و سرکوب حقوق بشر و نبود دموکراسي در ایران به ادعای امریکا و تالش ایران
برای دستيابي به سالحهای کشتار جمعي و تهدید امنيت دوستان امریکا در منطقه وارد عمل
شود.
این موضوعات ،که چالشهای اصلي را در رابطه امریکا و ایران تشکيل ميدهد در اسناد هر
سه رئيس جمهوری مورد توجه بوده است .با مطالعه اسناد و بهرهگيری از روش تحليل
محتوای استقراری ،موضوعاتي که در اسناد امریکا نسبت به ایران برجسته بود ،دستهبندی ،و در
نهایت مشخص شد که در دوره کلينتون در راستای رسيدن به اهداف سه گانه پيشرفت قدرت
نظامي ،اقتصادی و دموکراتيک امریکا در برابر ایران با توجه به مصداقهایي که در متن به آنها
اشاره شد از ابزارهایي نظير دیپلماسي ،پاداش و اجبارهای اقتصادی بيشتر استفاده شده است؛
اما در دوره بعدی ریاست جمهوری امریکا ،یعني دوره جورج بوش با تحول اساسي محورهای
مورد تأکيد اسناد به مسائلي چون مبارزه با تروریسم ،سالحهای کشتار جمعي ،جنگ پيش
دستانه و سرکوب دولتهای موسوم به محور شرارت ،اساسا از ابزارهای سخت افزارانهای چون،
حمله نظامي ،تهدید نظامي ،اعمال تحریمهای فلجکننده و کاربرد سياست عمومي و همچنين
تبليغات وسيع در جهت هماهنگسازی افکار عمومي جهان با مطالبات جنگطلبانه استفاده
شده است .در ادامه شاهد هستيم که در دوره ریاست جمهوری اوباما با تحول مثبت در
محورهای مورد تأکيد اسناد و چرخش از سياستهای سختافزارانه گذشته با تکيه بر ابزار
سياست با پشتوانه توسل به اقدامات نظامي و پاداش و اجبار اقتصادی (همچون چند دهه
گذشته) در عين حال بهرهگيری از تبليغات ،کاربرد دیپلماسي عمومي و اقداماتي همچون
حمایت از حرکتهای سياسي ـ اجتماعي و تجزیه قومي و توجه به جلب رضایت و جذب
اقشار مختلف مردم ایران ،همه انواع قدرت را در کنار هم به کار برد (این جمله مشهور اوباما
که «همه گزینهها روی ميز است» حاکي از همين رویکرد هوشمندانه و ترکيبي است) تا نه فقط
تغيير رژیم در بلند مدت که تغيير رفتار در ميان مدت را دنبال کرده باشد.
همانطور که مشاهده ميشود با بررسي اسناد امنيت ملي امریکا در بازه زماني بيش از سه
دهه رویکرد سياست خارجي امریکا از حوزه سياسي به دیگر حوزههای اقتصادی ،نظامي و
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قدرت سخت یا ابزارهای نرم بلکه نيرویي شامل این دو با ظرافتي تمام در رویارویي امریکا با
ایران به کار گرفته ميشود؛ موضوعي که باید مورد توجه عميق فعاالن عرصه مختلف سياسي ـ
اجتماعي ،اقتصادی ـ فرهنگي و نظامي کشور قرار گيرد؛ اما بدیهي است هر یک از این ابعاد
شاخصهای خاص خود را دارد که در اعمال قدرت امریکا در رابطه با جمهوری اسالمي نقش
مهمي دارد که نيازمند پژوهشهای مستقلي است.

بررسي رویکردهای سياست خارجي امریکا در برابر جمهوری اسالمي ایرانبر اساس...

حتي فرهنگي و اجتماعي تسری پيدا کرده است .مالحظه ميشود که دیگر نه کاربرد عریان
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