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چکيده
مقاله حاضر تحلیلی از مواجهه آمريکا با جمهوری اسالمی ايران را براساس چارچوب نظری سازهانگارانه مطرح
کرده ،و به اين پرسش پاسخ داده است که نگرشها و تصورات امنیتی رهبران سیاسی آمريکا چه نقشی در روابط
ايران و آمريکا بهويژه بعد از انقالب داشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر اين است که نوع نگرش و ادراک مقامات
آمريکايی که حاکی از قدرت برتر و ايدئولوژيک آنان است ،تأثیر بسیار زيادی بر روابط آمريکا و ايران گذاشته است.
از ديدگاه نظريه سازهانگارانه ،نظام فکری و تصوری افراد ،نوع رفتار و اعمال آنها را تعیین میکند ،در واقع ،تصور
هژمونی که رهبران آمريکايی و جامعه آمريکا نسبت به ساير مردم جهان دارند و احساس رسالت و مسئولیت برای
نجات ساير مردم جهان ،باعث شده است تا با امنیتیکردن فضای بینالملل و ايجاد وحشت و ترس ،و با دخالت در
امور ساير کشورها و تالش برای براندازی حکومتهای مستقر در آن کشورها ،به تصور هژمونیک و رسالت
دموکراتیککردن جهان و نجات ساير مردمان جهان تحقق بخشند .چارچوب نظری مقاله حاضر نظريه سازهانگاری
است و نگرشهای امنیتی سیاستمداران آمريکا در قبال ايران با تکیه بر نظريه سازهانگاری تجزيهوتحلیل شده
است.
کليدواژگان :امنیت ،امنیت ملی ،سازهانگاری ،نگرش.
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مقدمه
در طول تاریخ ،ایران به دلیل موقعیت ژئوپولیتکی در قلب خاورمیانهه و اتصهال
سه قاره آسیا ،آفریقا و اروپا ،عرصه تاخهت و تهاا اقهوام و ههروههها و کشهورهای
مختلف بوده است .در امانه حکومت قاجاریهه حضهور هسهترده روو و انگلهیس
بویژه رووها سعی در نفوذ در دربار و چپاول اموال و داراییههای ایهران در قالهب
قراردادها و امتیاااتی اا جمله قرارداد هلستان و ترکمنچای و پیمان آخهال و امتیهاا
تأسیس بانک استقراضی و امتیاا تأسیس راه شوسهه ترهران  -اههواا امتیهاا توتهون
تنباکو که به جنبش منجر شد.
انگلیسیها که در رقابت با روسیه بودند ،بها ههدم مقابلهه انقهالو کمونیسهتی
 9191روسیه ،سرکوو جنبشهای آاادیبخش که در هوشهکنار ایهران ،بها ماهیهت
ضداستعماری و ضداستبدادی درحال شکلهرفتن بود و تسلط بیشتر بر منابع نفتهی
جنوو و کمکردن هزینههای حضور پلیس جنوو و تحصیل سود اقتصادی ناشی اا
وجود حکومت مرکزی قدرتمند ،امینه کودتای  9221رضهاخانی را فهراهم کهرد و
رضاخان با کمک انگلیسیها پادشاه ایران شد و نفوذ رووها کمتهر و انگلیسهیهها
بیشتر شد .با شروع جنگ جرانی دوم و نافرمانی رضاشاه اا دستورات انگلیسهیهها،
به استعفا و خروج اا ایران مجبور شد و محمدرضا ،جوان 29سهاله جهایگزین شهاه
پدر شد .محمدرضا شاه تنرا راه نجات اا دست روو و انگلیس را در نزدیکهی بهه
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آمریکا میدانست و سعی در جلب توجه مقامات آمریکایی داشت ،بههویهژه بعهد اا
کودتای  22مرداد  9332ههش حضور و نفوذ آمریکاییها در ایران بسیار هستردهتهر
شد ،بهطوری که اا دهه 9331به بعد بیش اا نیمی اا صادرات تسلیحاتی آمریکا بهه
ایران صورت پذیرفت و اا این طریق سود سرشاری نصیب کمپانیهای تسهلیحاتی
آمریکا شد.
بعد اا پیروای انقالو اسالمی ایران ،مقامات آمریکایی در برت و سردرهمی به
سر میبردند ،بهویژه که ایران خواهان تغییرات اساسی فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسهی،
اقتصادی در امور داخلی و خارجی نیهز منتقهد وضهع موجهود و خواههان تغییهر در
روابط و ساختار نظام بینالملل بود ،قطعها ایهن رویکهرد جدیهد ایهران بها مخالفهت
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طرفداران حفه وضهع موجهود در سهطط منطقهه و بهینالملهل مواجهه مهیشهد و
عکسالعملهای آنان را به دنبال داشت ،بهویژه آمریکا کهه منهافع ملهی خهود را در

منطقه خاورمیانه تعریف میکرد .اینکه نگرشههای امنیهت ملهی آنهان چگونهه بهود
موضوع بحث این مقاله است .مقاله حاضر سعی میکند تا ادراک وتصورات مقامات
آمریکا را با توجه به اقدامات آنان در بعد اا پیروای و جابهجایی قدرت حاکمهه در
ایران با تکیه بر نظریه سااهانگاری مورد توجه و تحلیل قرار دهد.
مفاهيم و چارچوب نظری
مفاهيم

تحلیل در لغت بهمعنای حلکردن چیهزی اسهت ،ولهی در اصهطال ،،فراینهدی
ذهنی است که تحلیلهر میکوشد با سادهکهردن مفهاهیم پیچیهده سیاسهی بهه درک
اجزای تشکیلدهنده پدیهدهای سیاسهی و ارتبها بهین آنهها دسهت یابهد .در ایهن
صورت ،پیشبینی تحوالت آتی با اتکا به استداللهای منطقهی و عقلهی نیهز فهراهم
میشود و نگرش 9در لغت بهمعنای طرا فکر ،تلقی و برداشهت اسهت .در فرهنهگ
علوم سیاسی دو تعریف برای نگرش بیان شده است:
 .9نظر و دیدهاه ثابت در برابر یک رویداد وضعیت یا مورد؛
 .2تمایل به عمل کردن در جرت موضوعها و در وضعیتههای وابسهته بهه ههم
بهطور ثابت و مشخص (آقابخشی ،9311 ،ص.)32
امنیت 2بهمعنهای مصهونیت اا تعهر

و تصهرم اجبهاری و بهدون رضهایت و

دورماندن اا مخاطرات و تعدیها به حقوق و آاادیهای مشروع اسهت (آقابخشهی،
 ،9311ص .)721امنیت ملی 3بهمعنای مصهونیت نسهبی یها مطلهق یهک کشهور یها
خرابکاری سیاسی یا اقتصادی احتمالی همراه با واردکهردن ضهربه کهاری و مرهبهار

تحلیلی سازهانگارانه

درصورت مورد حمله قرارهرفتن است .اا عوامل مؤثر بر امنیت ملهی ویژههیههای

از نگرشهای

رهبران و شخصیتهای سیاسی و نظامی ،موقعیت ژئوپهولتیکی ،قهدرت اقتصهادی،

امنیت ملی آمريکا ...

تعداد و هوشمندی دانشمندان تکنولوژی و ....است (آقابخشی ،9311 ،ص.)321

( 33تا )51

در فرهنگ علوم سیاسی لغت دکترین اصول و قواعدی است که در هر یهک اا
1. Attitude
2. Security
3. National security
4. Doctorin
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شاخههای علوم یا میان پیروان یک آیین مورد تأیید و اعتقهاد باشهد؛ مجموعههای اا
عقاید که دستگاهی اا آرای دینی فلسفی یا سیاسی را تشکیل مهیدههد (آقابخشهی،
 ،9311ص )22تعریف شده است .در سیاست دکترین اقدامات و مشی سیاسی یک
سیاستمدار را میهویند که جنبه اقتراحی داشهته باشهد و آثهار و نتهایج آن ملمهوو
باشد ،و در دو سطط ملی و نظامی خود را نشان میدهد .در آمریکا هر چرهار سهال
یکبار با به قدرت رسیدن هر رئیس جمرور برای پیشبرد اهدام کشور بیان میکند
و مرکز ثقل قرار میهیرد
چارچوب نظری

سااهانگاری 9اا ایدهآلیسم در برابر ماتریالیسم دفاع میکند ،ایرا به وجود مستقل
جران اا ذهن انسانی باور دارد .همچنین ،با ایدهآلیسهم مخهالف اسهت چهون تلقهی
سااهانگاری را اا واقعیت ،به مثابه امری مستقل اا انسان ،رد میکند .اا سوی دیگر،
سااهانگاری با رئالیسم موافق است ایرا با نفی امری عینی اا ذهنیت ،امکان شناخت
عام و رها اا اراش را نمهیپهذیرد ،در نقطهه مقابهل ،عقیهده دارد جرهان در انسهان
ساخته میشود و شناخت نیز ،بها مشهارکت فعاالنهه در جرهان بهه دسهت مهیآیهد،
بنابراین ،سااهانگاری ،رئالیسم را به عنهوان دیهدهاهی ذاتانگهار بهه واقعیهت نفهی
میکند.
سااهانگاری با ارتقای سهطط بحهث اا معرفهتشناسهی معمهول در مدرنیتهه بهه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

هستیشناسی ،تلقی ذاتهرایانهه اا موجودیهت جرهان ،معرفهت ،انسهان ،اخهالق و
حقیقت را به موضوعی برای شدن نه بودن تبدیل میکند .در مجموع ،سهااهانگهاری
بر این باور است که جران در آهاهی انسان وجود دارد و انسان ،موجودی در جران
است که برحسب امان و مکان ،شکل میهیهرد .سهااهانگهاری بها پوایتویسهم ههم
مخالف است ،ایرا پوایتویسم اا هست عالم و آدم آغاا میشود ،ولی سااهانگهاری
آن را تردیدپذیر میداند .در نتیجه ،این مقاله سااهانگاری را اا این رو برمهیهزینهد
که یک سااهانگار در هر حواه پژوهشی مبادی و بنیادهای مسلم انگاشتهشده را بهه
مسئلهای برای اندیشیدن تبدیل میکند و اا نقد خود ،عرصهها و یافتههای نهویی را
عرضه میکند (متقی و کاظمی ،9321 ،ص.)299
1. Constructivismc
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به بیان مفصل تر ،سااه انگاری به این معنا است که پژوهشگران معتقدند انسانها
پدیدههای اجتماعی را میسااند و هیچ سهاختهای برتهر اا پدیهده دیگهر نیسهت ،و
هویت و منافع براساو باورهای مشترک شکل میهیرد نه طبیعهت (ای مهک نهاو
دیوید ،931 ،ص .)21در واقع ،سااه انگاری به ابعهاد غیرمهادی انهدهی اجتمهاعی
اهمیت قائل است و نقش عواملی مانند فرهنگ ،هنجار ،عرم ،قواعد ،نوع رژیهم و
غیره را در تکوین و شکلهیری روابط بینالملل برجسته میکنهد .قواعهد ،عهرم و
فرهنگ جامعه نهتنرا در سطط سیاستهای داخل کشور ،بلکه در سطط سیاستهای
بینالملل نیز تأثیرهذار است.
در تحلیل سااه انگارانه اا سیاست خارجی ،الگوها و تصورات ذهنی بهه عنهوان
عامل تعیینکننده در سیاست خارجی مطر ،میشود .براساو این نظریه ،برای درک
علت رفتارها و سیاستهای دولتمردان در نظامهای سیاسی باید بهه ایهن موضهوع
توجه کرد که سیاستمداران و رهبران سیاسی کشورها چه تصوری اا خهود و منهافع
خود و محیط پیرامون دارند .اا دید سااهانگاران ،دنیای اجتماعی و سیاسی در واقع،
واقعیتهای سامانیافته ای هستند که براساو تصورات و ذهنیتها شکل میهیرنهد
(دهقانی فیرواآبادی ،9319 ،ص .)7سهااهانگهاری بهر واقعیهت بهه عنهوان سهاخت
اجتماعی توجه میکند ،یعنی واقعیهتههای اجتمهاعی جهدا اا کنشهگران و فکهر و
اندیشه آنها سامان نمییابند و نگرش و طرا فکر کنشگران و معنایی کهه آنهها بهه
رویدادها و وقایع میدهند ،آنها را شکل میدهند.
خالصه و چکیده بنیانهای نظریه سااهانگاری را میتوان به شر ،ایر بیان کرد:
 تأکید بر برساختگی جران اجتماعی (برساختگی جران یعنی اینکه انسهانههاهستند که به جران بهویژه جران اجتماعی معنا و مفروم میدهند)؛

تحلیلی سازهانگارانه

 -توجه به ساختارهای ذهنی در کنار ساختارهای مادی ؛

از نگرشهای

 -اهمیت بیناالذهانی و در نتیجه قواعد و هنجارها؛

امنیت ملی آمريکا ...

 -تأکید بر ارتبا متقابل ساختار و کارهزار؛
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 توجه به اهمیت هویت.اا نظر سااهانگاران باورهای مشترک ،منهافع و هویهت کنشهگران را مهیسهااند.
انگارههای بینذهنی که هویت دولت را تشکیل مهیدههد وجهه تمهایز ملهی ،یعنهی
تفاوت دولت خود با دیگران را شکل میدهد و در نتیجه ،بر سیاست خارجی تهأثیر
میهذارد (مشیرااده ،9313 ،ص .)1بهطور کلی ،میتوان هفت اا نظر سهااهانگهاران
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ساختارهای فکری و هنجار اهمیت ایادی دارند و باید در کنار ساختارهای مادی به
ساختارهای ذهنی هم توجه کرد و در واقع ،بهین سهاختار و کهارهزار تهأثیر متقابهل
وجود دارد .اا نظر سااهانگاران هویت به اعمال و منافع شکل و جرهت مهیدههد و
وقتی درک درستی اا چگونگی شکلهیری منافع وجود داشته باشد ،میتوان خیلهی
اا پدیدههای نظام بینالملل را بررسی و تحلیل کرد.
ادراک و تصورات رهبران سياسی آمریکا درباره انقالب اسالمی ایران
برای سنجش هدم و بررسی شرایط متفاوت باید بهه ایسهتارها ،ادراک و طهرا
تفکر توجه کرد که ممکهن اسهت دوسهتانه یها خصهمانه باشهد .ادراک و تصهورات
رهبران سیاسی کشورها در سیاسهتگذاری و تصهمیمههای روابهط خهارجی اهمیهت
ایادی دارد.
نظریهپردااانی اا جمله هالستی ،9در این امینه معتقدنهد« :در هرهونهه اا روابهط
بین المللی ،سیاستگذاران در چارچوبی اا موضوعات برای سنجش دوستی ،اعتمهاد،
عدم اعتماد ،ترو یا اطمینان نسبت به حکومتها و مردمان دیگر عمهل مهیکننهد».
(هالستی ،9313 ،ص .)719سیاستها و روابط ایران و آمریکا نیز براسهاو ادراک و
تصورات سیاسی و ایدئولوژی سیاستمداران دو کشور شکل هرفتهه اسهت .نگهرش
رهبران سیاسی آمریکها متهأثر اا مبهانی لیبرالیسهم ،سکوالریسهم ،اومانیسهم و نظهام
سرمایهداری است که کامال با مبانی اسالمی انقالو ایران متفاوت است.
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جامعه و رهبران سیاسی آمریکا تظاهر میکنند رو ،مسیحی را در رفتار سیاسهی
خودشان انعکاو دهند و ادعا میکنند همانطور که مسیحیت را عامهل انسهجام در
جامعه خود میدانند ،سعی میکنند بین هنجارهای داخلی و ضرورتهای بینالمللی
پیوند برقرار کنند .اا این رو ،مهیتهوان بسهیاری اا جهدالههای سیاسهی آمریکها را
براساو قالبهای ایدئولوژیک و سنتهای جامعه آمریکا تفسیر کرد .در این امینه،
آنان به موااات بررههیری اا مذهب سعی دارند خود را مردمان برهزیده تلقی کننهد.
چنین تصوری در رفتار سیاسی آنان نسبت به کشورهای دیگر اا جمله ایران وجهود
دارد (متقی ،9321 ،ص.)99
1. Holsti
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نگرشهای منفی ایادی که آمریکاییها نسبت به اسهالمهرایهان و ایهران دارنهد،
بیشتر ماهیت ایدئولوژیک دارد و این امر ،اا طریق دستگاه تبلیغات تقویت میشود.
این نگرش و طرا تفکر نقشی مرم در سیاستگذاریها و جرتهیهریههای رهبهران
آمریکا دارد .اا نظر آنان اسالمهرایان رفتهارههای غیردموکراتیهک دارنهد و آن را در
قالب ایدئولوژیک تفسیر میکنند ،ایستارهای بدبینانه سیاستمداران آمریکا نسبت بهه
ایران بعد انقالو اسالمی بهویژه بعد اا فروپاشی شوروی باعث شد تا جنهگ سهرد
دیگری بر ضد اسالمهرایان و ایران بهوجود آورند.
هانتینگتون معتقد است« :آمریکهاییهها اا قالهبههای ایهدئولوژیک خهود الرهام
میهیرند .آمریکاییها معتقدند در هر شرایطی رهنمونهای کلهی و مطلهق در امهور
خیر و شر وجود دارد و دائما بر وجود شکام بین استانداردهای مطلقی که باید بهر
رفتار افراد دولتها و ماهیت جامعهشان حاکم باشد ،تأکید میکنند» (ههانتینگتون،9
 ،932ص .)917اا دید سیاستمداران آمریکا ،ایران یک تردیدکننهده اسهت و بایهد
عالوه بر کاهش نفوذ ،نقش ایهران را در سهطط منطقهه و بهینالملهل در امینههههای
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کاهش داد و اا طریهق تردیهدات نظهامی و دیپلماسهی
عمومی آن را کنترل و مجبور به تغییر رفتار کرد.
یکی اا اقداماتی که مقامات آمریکا به دلیل نگرش وجود تردید ،اا طرم ایهران
انجام دادند ،در امان ریاست جمروری کلینتون ،سیاست مرار دوجانبه بود که مبتنی
بر سه محور سیاسی ،اقتصادی و نظامی بود که این موجب اصطکاک عمیق سیاسهی
بین دو کشور شد ،بهویژه البیهای صریونستی که در حزو جمروری خواه آمریکا،
ایران را تردیدی علیه اسرائیل میدانند .بوش در سخنرانی سهال  ،2119ایهران را بها
هدم سااماندهی مخالفان ،کمک ملهی و نظهامی بهه صهورت رسهمی بهه مخالفهان

تحلیلی سازهانگارانه

جمروری اسالمی ایران و مشروعیتادایی اا نظام جمروری اسالمی ایران در داخل

از نگرشهای

و خارج ،محور شرارت نامید .باراک اوبامها اا حهزو دمهوکرات در سهال  2111بها

امنیت ملی آمريکا ...

رویکرد مذاکره مستقیم با مقامات ایران رئیس جمرور آمریکا شد و بعد اا  2سهال،

( 33تا )51

دوباره جمروری خواهان با ترامپ به قدرت رسیدند و سیاست تردید ،ادامه یافهت.
به نظر میرسد ایستارها و ادراک رهبران سیاسی آمریکها و نگهرش جامعهه آمریکها
1. Huntington
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نسبت به انقالو ایران به قدری تاریک و جزمی است که با به قهدرت رسهیدن ههر
حزو چه جمروریخواه و چه دموکرات راه به جایی نمیبهرد و ایهن چهالش بهین
ایران و آمریکا بهراحتی حل نخواهد شد.
براساو نظریه سااهانگاری باید به عوامل مؤثر فکری وذهنهی کنشهگران توجهه
کرد تا اا علت رفتارها و عملکردهای آنان تحلیل درسهتی داشهت؛ تصهور عمهومی
جامعه و رهبران سیاسی آمریکاییها این است که ایران کشوری بنیهادهرا اسهت .در
حقیقت ،این تز فکری که دشمن خارجی موجب اتحاد داخلی میشود را در آمریکا
بهخوبی میتوان مشاهده کرد .اسالمهراسی ،ایرانهراسی وجود تردیهد خهارجی در
واقع ،چالشی هست که سیاستمداران آمریکایی برای ایجاد وحدت داخلی در داخل
آمریکا و کسب هژمونی در سطط بینالملل اا آن به نفع خود برره برداری میکنند.
سااهانگاران بر تأثیر ساختارهای ذهنی عالوه بهر سهاختارهای مهادی ،بهر رفتهار
کنشگران تاکید میکنند و معتقدند در رفتار کنشگران هویهت درونهی ،سهاختارها و
تصورات ذهنی آنان تأثیر دارند و شکلدهنده رفتار آنها هستند .روابط بین دولتها
اا دید سااهانگاران براساو معنهایی اسهت کهه آنهها بهرای ههم قائهلانهد .درک و
برداشتی که مقامات آمریکایی اا انقالو اسهالمی داشهتند ،بعهد اا تسهخیر سهفارت
آمریکا در ایران کامال متحول شد؛ ترو اا هسترش انقالو ایران به سایر کشورهای
منطقه و به خطرافتادن منافع آمریکها در منطقهه ،باعهث شهد دسهت بهه اقهدامات و
سیاستهایی بزنند که برهرفته اا ادراک آنها اا انقالو ایران و حاکمان جدید بود.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
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دکترینهای امنيتی آمریکا عليه انقالب و جمهوری اسالمی ایران
اا جمله مرمترین دکترینهای مطر ،در تاریخ کشور آمریکها دکتهرین مونروئهه
است که در سال  9172میالدی به قدرت رسهید و دکتهرین خهود را انزواطلبهی در
امور خارجی و منع هرهونه دخالت کشورهای دیگر در امور داخلهی آمریکها اعهالم
کرد .ترومن درسال  91 7میالدی دکترین خود را کمک بهه کشهورهای در معهر
آسیب خطر نفوذ کمونیسم اعالم کرد و آیزنراور در سال  9173میالدی ،تحت تأثیر
جنگ سرد ،بر حف استقالل و تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه و خلیج فهارو
تأکید کرد .نیکسون در سال  9111دکتهرین دوسهتونی خهود را مبنهی حفه منهافع
اقتصادی و نظامی آمریکا در خاورمیانه توسط ایران و عربستان مطر ،کرد و جیمهی
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کارتر با طر ،سیاست حقوق بشر خود در سال 9111میالدی به قدرت رسید .بوش
پدر در سال  9121میالدی و بوش پسر در سال  2119میالدی دکتهرین خهود را بهر

قدرت آمریکا در حلوفصل مسهائل درسهطط بهینالملهل و همچنهین ،بههکهارهیری
روشهای نظامی و جنگ پیشدستانه برای رسیدن به اهدام قرار دادند .همچنان که
ترامپ اا حزو جمروریخواه بهر آن تأکیهد دارد .اوبامها در سهال  2111مهیالدی،
دکترین خود را بر دیپلماسی عمومی و استفاده کمتر اا نیروی نظامی مطر ،کرد.
اا نظر بسیاری اا استراتژیستها و سیاسهتمدارن آمریکها ساختارسیاسهی ایهران
بسیار پیچیده و مبرم است و باید آمریکا نیز اهدافش در مقابل ایران چنهین باشهد و
دراین امینه با اقداماتی مانند برخوردهای نظامی ،تحریمهای اقتصادی ،تکنولوژیک،
مالی ،دیپلماسی عمومی و جنگ نرم بهطور ساامانیافته تالش میشود تا اقدامات و
سیاستهای ایران را تغییر یا تعدیل دهند.
الف) برخوردهای نظامی :استراتژی نظامی هر کشور در طول امان و در شهرایط
مختلف ممکن است دچار تغییر و دهرهونی شود ولی نظهامیههری و امنیتهیکهردن
فضای کشور و نظام بینالملل در نگرش سیاستمداران آمریکا نرادینه شهده اسهت و
اا این طریق ،به پیشبرد اهدام خود در کشور و در سهطط بهینالملهل مهیپرداانهد.
بهویژه پس اا جنگ جرانی دوم و برای مقابله با تردیدات رژیم کمونیستی شوروی
نظامیهری اساو و محور سیاست خهارجی آمریکها را تشهکیل مهیداد .اسهتراتژی
نظامی آمریکا با پایان جنگ سرد تغییرات اساسی پیدا کرد و بهویهژه بعهد اا حادثهه
 99سپتامبر  2119سعی کردن با امنیتیترکردن فضای بینالملهل بهه پیشهبرد اههدام
خود بپردااند.
در این امینه ،نظریهپردااانی مانند فرید اکریا ،معتقدند دولتهها وقتهی بههطهور
فزاینده ثروتمند میشوند به تشکیل ارتشهای مدرن و وسیع متمایل میشوند و بهه
دنبال قدرت بیشتر و نفوذ در سطط بینالملل هستند .اا دید فرید اکریها ،دولهتهها

تحلیلی سازهانگارانه

قدرت را در خارج اا مراهای خود جستوجو میکننهد و در نتیجهه ،درهیهریهها

از نگرشهای

اجتناوناپذیر مینماید (مشیرااده ،9323 ،صهص .)931-932در طهول تهاریخ بشهر

امنیت ملی آمريکا ...

به کاهیری ابزارهای نظامی یکی اا مؤثرترین ابزارهها بهرای تأثیرههذاری بهر اعمهال

( 33تا )51

سایرین بوده است .اهر در سالهای اخیر دیپلماسی عمومی و جنگ نهرم بهه علهت
هزینه کمتر بیشتر مورد توجه بوده است ،قدرت باادارندهی نیروی نظهامی ،تردیهد
بهکارهیری نیروی نظامی و ...باعث شده است ابزارهای نظامی همچنان جایگاه خود
را در روابط بینالملل حف کند.
هدم اا نمایش قدرت و بهکارهیری این شیوه ،وادارکردن کشورهای ضعیفتهر
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به تغییر تصمیمها و سیاستها در جرت خواست قدرت برتهر اسهت ،سیاسهتمدارن
آمریکا با ایجاد پایگاهها و انجامدادن مانورهای نظامی در منطقه ،اعزام ناو جنگی بهه
منطقه و افزایش قدرت و حضور نظامی ،تردید ایران بهبهکارهیری نیروهای نظهامی
همواره ایران را تحت فشار قرار داده تا به تغییر سیاستها و تصمیمهها و اقهدامات
وادار کند .براساو دیدهاه سااهانگهاران ،تصهورات و سهاختارهای ذهنهی و فکهری
هژمونیکی که سیاستمدارن آمریکا به آن معتقدند ،باعهث شهده اسهت آنهها معتقهد
باشند به عنون قدرت برتر دنیا حق دارند منافع خود را هرجا بخواهند ،تعریف کنند
و نظام سیاسی و حکومتی مورد تأیید خود را به حاکمان سایر کشورها تحمیل کنند
و در صورت تخطی اا ابزارهای نظامی حتی تا مرحله سرنگونی آن حکومت پهیش
بروند.
ب) تحریمهای مالی ،اقتصادی و تکنولوژیک :تحریم 9در علوم سیاسی قطع
رابطه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی با یک فرد ،ساامان یا دولت است .این واژه در
سال  9221متداول شد و اا نام چارلز بایکوت نماینده یکی اا مالکین ایرلندی
هرفته شد که در ارتبا

با میزان اجارهای که باید مستأجرین به او میپرداختند،

مورد تحریم آنها قرار هرفت (آقابخشی ،9311 ،ص .)71تحریم اقتصادی 2عمل
دستهجمعی و کیفری که متضمن اقدامات الام دیپلمات ،اقتصادی یا نظامی علیه
کشوری است که برخالم مصوبات منشور ملل متحد عمل کرده است .این
اقدامات ممکن است بهصورت قطع روابط اقتصاد ،ارتباطی ،سیاسی ،نظامی باشد
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(آقابخشی ،9311 ،ص.)791
تحریمها علیه ایران اا امان اشغال سفارت آمریکا در سهال  9372آغهاا شهد .اا
این امان ،آمریکاییها همه توان و پتانسهیل خهود را بهرای محهدودکردن و انهزوای
ایران بهکار هرفتند .اا مرمترین آنها حمایت اا عراق در جنگ تحمیلی رژیم بعهث
عراق علیه ایران است .سیاستمدارن آمریکا با تحریم نفت و ارسال قطعات یهدکی و
نظههامی و بلوکهههکههردن دارایههیهههای ایههران در بانههکهههای آمریکههایی ،و ایجههاد
محدودیتهای پولی و بانکی ضربه بزرهی به اقتصاد ایران وارد کردند ،بهویژه بعهد
اا انفجار پادهان آمریکاییها در لبنان ،مقامات آمریکایی ایران را مترم کردنهد و نهام
1. Baycott
2. Sanction
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ایران را جزء کشورهای حامی تروریسم قرار دادند و تحریمها شدیدتر شد« .اهدام
آمریکا و غرو اا تحریمها تأثیر بر سیاستگذاریهای کشور مورد تحریم و یا تغییهر
در نوع حکومت آن ،تنبیه کشور مورد نظر به علت پیگیری سیاسهتی خهاص ،ابهزار
مخالفت نمادین میباشد» (خوشرو ،9321 ،ص.)1
تحریمهای اقتصادی در کنار تحریمهای مالی و فناورانه ،باعث فشارهای ایادی
بر ملت و دولت ایران بوده است .با توجه به نیهاا کشهورهای در حهال توسهعه بهه
سرمایههذاری خارجی ،مخالفت آمریکا با سرمایه خارجی در ایران با تصویب قانون
داماتو افزایش یافت ،براساو آن ،عالوه بر شرکتها و سهرمایهههذاران آمریکهایی،
شرکتهای نفتی طرم معامله با ایران تحریم و مجااات اقتصادی میشدند (رنجبر،
 ،9312ص.)971
هدم اا ایجاد تحریمها در دیدهاه سااهانگارانه ،تحمیل مشکالت و تحت فشار
قراردادن ایران به لحاظ اقتصادی و انزوای سیاسی ،ایجاد مانع اا نوساای و توسهعه
ایرساختهای اقتصادی در داخل ایران و وادارکردن ایران به تغییر رفتارههای خهود
ناشی اا این تحریمها بوده است و این همه در راستای همان ذهنیت ایرانهراسی و
کنترل مقامات سرکش و افراطی ایران و تسلط هژمونیک ایدئولوژی خهود بهر همهه
نقا دنیا ،بهویژه قلب خاورمیانه است.
ج) جنگ نرم و دیپلماسی عمومی :پس اا فروپاشهی شهوروی و شهروع جنهگ
سرد ،نظام بینالملل تغییرات اساسی یافت و اا نظام دوقطبی مبتنی بر قدرت آمریکا
و شوروی تبدیل به نظام تکقطبی مبتنی بر قدرت آمریکا شهکل هرفهت .در دوران
جنگ سرد سیاستمداران آمریکا رویکرد پروپاهاندای فعالی را ضدشوروی در منطقه
خاورمیانه شروع کردند .در این امینه ،ایران به دلیل همسایگی بها شهوروی همهواره

تحلیلی سازهانگارانه

مورد توجه آمریکا بود و یکی اا عملیات پروپاهاندایی کهه آمریکها در ایهران انجهام

از نگرشهای

داد ،در جریان کودتای  22مرداد  9332جو عمهومی ایهران را علیهه مصهدق بهه راه

امنیت ملی آمريکا ...

انداختند.

( 33تا )51

پروپاهاندا 9توضیط و تبیین افکار سیاسی ،فلسفی ،دینی ،فرهنگی ،اقتصهادی و...
بین عدهای با هر وسیله ارتباطی مثل رادیو ،تلویزیهون ،مطبوعهات ،سهینما ،ویهدئو،
ماهواره برای تحت تأثیر قراردادن افکار و عقاید آن عهده ،در واقهع ،تسهخیر افکهار
1. Propaganda
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عمومی به طرق غیرمستقیم ،یا وسایلی مثل ابان خط ،تصهویر ،نمهایش (آقابخشهی،
 ،9311ص .) 13اقدامات پروپاهاندامحور که دولت آمریکا آن را دیپلماسی عمومی
مینامد ،در چارچوو اقدامات تبلیغی آمریکا بعهد اا حادثهه  99سهپتامبر بها ههدم
تسخیر افکار عمومی ،در جران اسالم انجام میهیرد (ایزدی ،9311 ،ص.)2
اا اهدام دیپلماسی عمومی ،بیثبهاتکهردن بههمعنهای تضهعیف سهاختار نظهام
سیاسی کشور و کاهش مشروعیت سیاسی کشهور اسهت .در واقهع ،سیاسهتمدارن و
مقامات آمریکا با بهکارهیری ابزارها و روشهای متنوع پروپاهاندایی براساو همهان
ذهنیت و ادراک عمومی خود ،با کمترین هزینه و بیشهترین سهرعت مهیتواننهد بهه
اهدام خود در کوتاهمدت و بلندمدت در ایران برسند .اهدام بلندمدت همراهکردن
مردم جران و ایران برای تحت فشار قراردادن ،بیثباتکردن و مشهروعیتادایهی اا
ساختار سیاسی ایران است ،که با تالشهای ساامانیافته انجام مهیهیهرد و اههدام
کوتاهمدت برای کنترل رفتار سیاسی مقامات و سیاستگذاران جمروری اسالمی ایران
انجام میهیرد .بهطور مسلم ،دیپلماسی عمومی و جنگ نرم مقرون بهه صهرفهتهر اا
جنگ سخت و بهکارهیری ابزارهای نظامی است.
مؤیدات رویارویی آمریکا عليه انقالب و جمهوری اسالمی ایران
مردم و سیاستمدارن آمریکایی نسبت به مسهائل جرهان و مهردم سهایر کشهورها
احساو مسئولیت و رسالت دارند و وظیفه خود میدانند که به مردم سایر کشهورها
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317

کمک کنند و این دخالت را به نفع کشورهای دیگر میداننهد؛ در واقهع ،لطهف را اا
جانب خود میدانند .اا دید مردم و رهبران سیاسی آمریکا ،جمروری اسالمی ایهران
نظامی استبدادی است که عالوه بر اینکه حقهوق بشهر را داخهل کشهورش رعایهت
نمیکند ،به دنبال سال ،هستهای و برهمادن نظهم و امنیهت بهینالملهل اسهت و بها
حمایت اا هروههای تروریستی و تحریک آنان در کشورهای منطقه باعث ناامنی در
منطقه نیز میشود؛ پس باید به مردم ایران که چشم امید به آنان دوختههانهد ،کمهک
کرد و جلوی قدرتهرفتن بیشتر ایران را به روشههای مختلهف هرفهت؛ اا جملهه
اقدامات انجام هرفته ،دخالت در امهور داخهل ایهران و سهعی در ایجهاد تفرقهه بهین
نیروهای انقالبی و تالش برای کاهش انسجام اجتماعی بههویهژه در اوایهل انقهالو
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است و مرمترین این اقدامات به شر ،ایر است:
الف) حمایت از عراق در جنگ تحمیلی :درباره جنگ ایران و عراق دیدهاهها

و نظرهای ایادی وجود دارد .عدهای معتقدند جران غرو و آمریکا با حمایت اا
صدام قصد محدودکردن قدرت و توانمندی و تضعیف ایران را داشتند .چه عراق و
رژیم بعث در این جنگ پیروا میشد و چه شکست میخورد ،برد با آنان بود،
چون اهر ایران شکست میخورد ،بسیار مطلوو آنان بود و اهر شکست نمیخورد،
حداقل ضعیف میشد؛ چون منابع انسانی ،مالی و ساختاری ایادی اا دست میداد.
بر همین اساو کمکهای همهجانبه غرو اا جمله آمریکا را به رژیم بعث عراق
در طول جنگ شاهد هستیم .در واقع ،آمریکا عالوه بر کمکهای مستقیم و
غیرمستقیم نقش هماهنگکننده را نیروها در سطو ،منطقه و بینالملل علیه ایران
ایفا میکرد.
ب) مقابله با نقش منطقهای ایران :یکی اا هدمهای جران غرو اا جمله
آمریکا اا حمایت وسیع و همهجانبه رژیم بعث عراق در جنگ ،تضعیف و
محدودکردن نقش ایران در منطقه بود و در این امینه ،با نیروهای اپوایسیون ایران
نرایت همکاری انجام هرفت .بعد اا جنگ با ریاست جمروری آقای هاشمی
رفسنجانی و سیاست سااندهی در داخل و تنشادایی در خارج ،تالشهای ایادی
انجام هرفت و شروع دوره ریاست جمروری آقای خاتمی بحث تنشادایی بهطور
جدی پیگیری شد« .ایده هفتوهوی تمدنها در نقطه مقابل نظریه برخورد تمدنها
قرار داشت .آمریکا پس اا جنگ سرد و فروپاشی شوروی این نظریه را درسیاست
خارجی خود دنبال کرد .هدم سیاستمداران آمریکا ایجاد یک دشمن فرضی برای
حف

وحدت داخلی در کشور خود و بین متحدانش بود» (نواانی،9323 ،

ص .)219در واقع ،اقدامات نخبگان سیاسی آمریکا در راستای خاورمیانه بزرگ با
هدم محدودکردن قدرت مانور ایران در منطقه انجام میهیرد و سعی دارند

تحلیلی سازهانگارانه

محدودیتهای بیشتری برای اعمال نفوذ در ایران در منطقه فراهم کنند.

از نگرشهای

ج) اتهام زنی به ایران :سیاسهتمداران آمریکها در راسهتای تهالش بهرای ایجهاد

امنیت ملی آمريکا ...
( 33تا )51

محدودیت و انزوای ایران در منطقه ،ایران را همواره بها اترامهات هونهاهون تحهت
فشار قرار میدهند .اینکه ایران عالوه بر حمایت اا تروریسم ،به تولیهد سهال،ههای
کشتار جمعی اقدام میکند ،و این باعث بیثباتی در منطقه میشود و مرمتر اا همهه،
حقوق بشر را در کشورش رعایت نمیکنهد و بایهد بهه کمهک مهردم مظلهوم ایهران
شتافت.
براساو دیدهاه سااهانگاران ،هویت ،فرمهای بهنسبت ثابت و مبتنهی بهر نقهش
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خاص اا خود و انتظارت اا دیگران تعریف میشود و این هویتها کنشها و منافع
فرد و جامعه ،و به تبع ،منافع دولتها را شکل و جرت میدهند (مشهیرااده،9323 ،
ص .)91فرمی که سیاستمداران آمریکا اا خود دارند ،مبتنی بر برتریطلبی بهوده ،و
تصورشان بر درستبودن راه و روش و سیاستهایشان است و اینکه همه کشهورها
و مردمانی که در چارچوو و شیوه آنها عمهل نمهیکننهد ،بههطهور قطعهی ،مسهیر
اشتباهی را طی میکنند و باید بهه ههر وسهیله ممکهن ،اعهم اا هزینههههای نظهامی،
دیپلماسی عمومی ،اترامانی و غیره مشروعیت سیاسی و ثبات ساختاری ،آن کشهور
را خدشهدار کرد تا به عقبنشینی و حرکت در مسیر مورد تأیید آنان مجبهور شهود.
اولین اترام امریکاییها تروریسم خواندن ایران است .تروریسم نظام حکومت تهرور
و اعتقاد به لزوم آدمکشی و ایجاد وحشت در میان مردم؛ یا نظام فکری که هر نهوع
عملی را برای رسیدن به هدم سیاسی مجاا میشمارد (آقابخشی ،9311 ،ص.)723
سیاستمداران آمریکایی بهویژه هروههای تندروی آمریکایی ،هرهونه عمل ترویسهتی
که در دنیا رخ دهد ،ابتدا با بهکارهیری ماشین تبلیغهات و رسهانه بها هیهاهوی ایهاد
متوجه ایران میکنند و بعد اا آشکارشدن واقعیت خاموش میشهوند و بها سهکوت
خبری دنبال هیاهوی دیگر برای تخریب و تضعیف ایران میشوند .اا سوی دیگهر،
با هر هونه فعالیت هستهای ایران مخالفاند و سعی در قانعکردن جامعه بهینالملهل
برای محدودکردن و عدم کمک و حمایت اا ایران برای دستیابی به فناوری هستهای
دارند ،بهویژه ایران را به دلیل حمایت اا فلسطینیهای مبارا ،به بهرهمادن صهلط و
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ثبات در خاورمیانه مترم میکنند .حمایت آمریکا اا اسرائیل بهخوبی نشان مهیدههد
هدم و نیت سیاستمداران آمریکها اا ایهن اترهامانهی چیسهت؛ اا طرفهی ،برتهرین
حربهای که میتوانند بهکار هیرنهد اترهام نقهح حقهوق بشهر اسهت .اا ایهن اترهام
میتوانند برای مشروعیتادایی نظام سیاسی ایران و تشدید اختالفات و همراهکردن
افکار عمومی نظام بینالملل برای تضعیف و انزوای ایران استفاده کننهد« .اسهتراتژی
آمریکا در برخورد با کشورهای آسیایی شامل موضهوعاتی ااجملهه حقهوق بشهر و
آاادی مذهبی و ...میباشد ما انتظار همکاری با رهبران کشورهها ،جرهت مقابلهه بها
چالشهای پیش روی مصهالحه ملهی و همچنهین انجهام اصهالحات دموکراتیهک را
داریم» (ایزدی ،9321 ،ص.)921
براساو نظریه سااه انگاری ،ایستارها و نظام فکری سیاسهتگذاران و کهارهزاران

33

33

آمریکا باعث اقدامات عملی یادشده در ارتبا با ایران بوده است .احساو خطهر و

تردید اا سوی ایران با اقدامات انقالبی که در اوایل انقالو در ایران رخ داد ،اعم اا
تسخیر سفارت آمریکاییهها و برخهورد انقالبهی بها کمونیسهتیهها و سهاامانههای
کمونیستی ضدانقالو و محاکمه انقالبی مقامات دستگیرشده اا رژیم سهابق ،باعهث
شد تصور عمومی آنان اا انقالو ایران بینادهرایانه و خارج اا چارچوو مورد قبول
آنان تعریف شود و عالوه بر آن ،با به خطر افتادن منافع آنهان در ایهران و منطقهه ،و
شور و هیجانی که در ایران و کشورهای مسلمان همسایه ایجهاد شهده بهود ،باعهث
ترو حاکمان کشورهای همسایه اا صدور انقالو شد و به تبهع ،جامعهه آمریکها و
رهبران سیاسی آنان ،جمروری اسالمی ایران را تردیدی علیه خود تلقی کردند و بها
شیوههای مختلف سعی در برانداای یا کنترل رفتار سیاسهتمداران و مقامهات ایهران
داشته باشند.
نتيجهگيری
مقاله حاضر درصدد بررسی نگرشهای امنیت ملی آمریکا نسهبت بهه ایهران بها
تکیه بر نظریه سااهانگاری بود .در نظریه سااهانگاری بر عوامل فکهری ،فرهنگهی و
ذهنی تأکید میکند و معتقد است ،نباید تنرا به عوامل مادی توجه کهرد .بهرای فرهم
کنشها و واکنشهای مقامات آمریکا ،باید به نگرشها ،ادراک و تصهورات عمهومی
مقامات و سیاستمداران آمریکا توجه کرد .فرهنگ سیاسی و فضای سیاسهی آمریکها
تحت تأثیر نگرش و رسالتی است که برای خود قائلاند ،برای نجهات و کمهک بهه
مردمان سایر کشورها در امینههای مختلف حقوق بشر ،دموکراسی ،آاادی و غیره و
تصور برتری طلبی و هژمونیکی که برای خود مهیپندارنهد ،مهیتهوان تفسهیر کهرد.
بنابراین ،مداخلهکردن در امور کشورهای دیگر ،یک وظیفه و لطف تصور میشود و
این شاخصهای مرم برای فرم اقدامات سیاستمداران محسوو میشود.
رهبران سیاسی آمریکا بعد اا اشغال سفارت آمریکا در ایران رویکرد و اقهدامات
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آنان کامال ستیزهجویانه شد مقامات و سیاستمداران آمریکایی با اترامانی و حمایهت
اا رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی و با مقابله با نقش منطقههای ایهران در منطقهه
سعی در مشروعیتادایی ایران و بیثباتکردن موقعیت ایران در منطقهه را داشهتند.
برای فرم علت این رفتارهای سیاستمدارن و مقامات آمریکها ،نظریهه سهااهانگهاری
بهکار هرفته شد.
نظریهپردااانی مانند هراههام فهولر در ایهن امینهه مهیهوینهد« :پیشهداوریهها و
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نگرشهای سیاسی آمریکاییها باعث مهیشهود کهه آنهها در امینهه درک شهرودی
اسلووهای عملکرد اغلب کشهورها دچهار ضهعف شهدیدی باشهند .بهه خصهوص
کشورهایی که در قید میراثههای تهاریخی کرهنتهر ،خهاطرات تهاریخی هذشهته و
آسیبپذیری بلندمدت در مقابل تاخت و تااهای دولتهای بیگانه قرار داشهتهانهد»
(فولر ،9313 ،9ص .)7بسیاری اا سیاستمداران آمریکا اا خطمشهی انقهالو نگهران
بودند و برای مقابله با انقالو ایران سعی بسیار کردند ،احسهاو مسهئولیت ،حهس
رسالت و ذهنیت برتریطلبی آمریکاییها باعهث مهیشهود بها امنیتهیکهردن فضهای
بینالملل ،رفتار رهبران و سیاستمداران سایر کشورها را تحت تأثیر خود قرار دهنهد
و تصمیمها ،برنامهها و سیاستهای آنها را مطابق بها منهافع خهود شهکل و جرهت
دهند ،تا جلوی قدرت هرفتن جمروری اسالمی ایران هرفته شود و اههر موفهق بهه
سرنگونی نشوند ،دستکم اقدامات نظام ایهران را تضهعیف و تعهدیل کننهد کهه بها
بهکارهیری دیپلماسی نرم اا مردم برای فشارآوردن به نظام کمک بگیرند و مشهاهده
میشود که در حرکتهای اجتماعی چه در امهر انتخابهات یها نارضهایتی اقتصهادی،
بیدرنگ ورود کرده ،و خود را حامی و پشتبان مردم ایران برای مقابله با نظام حاکم
معرفی میکنند.
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ترران ،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ،شماره .17
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 نواانی ،بررام ( .)9323الگوهای رفتاری ایاالت متحده آمریکها در رویهارویی بها
جمروری اسالمی ایران .ترران :مرکز اسناد انقالو اسالمی ایران.
 هالستی ،کی جی ( .)9313مبانی تحلیل سیاست بینالملل .ترجمه بررام مستقیمی
و مسعود طارمی سری ،ترران :ناشر دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 هانتینگتون ،ساموئل (  .)932چالشهای هویت درآمریکا .ترجمه محمهود رضها
هلشن پژوه ،ترران :نشر ابرار معاصر.

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 9317
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