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فد دانشجوي دكتري روابط بين  راسيون روسيهالملل دانشگاه فدرال كازان،
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: چكيده

گيري از الگوهاي رفتاري دوگانه نسبت بـه كاران بر كاخ سفيد همراه با بهره حاكميت نومحافظه

 وسيع از اين رفتارها منبعث از تعارضات ماهوي ميـانيبخش. اي جمهوري اسالمي بود مسئله هسته 

و بخش و مطلوبيت دو كشور و بين هاي منطقه ديگر آن ناشي از منافع و جمهـوري اي المللي آمريكا

اي جمهـوري اسـالمي ايـران، هاي هسته اين مقاله سعي دارد با نگاهي به ديدگاه. اسالمي ايران بود 

و تاكتيك راهبرد هاي لحاظ شده بـا رويكـرد تحليـل تـاريخي اياالت متحده را در قالب راهبردها

و نيز رهيافت گزينه،در اين روند.بررسي قرار دهد مورد  هاي اجرايي شده در دو بخـش هاي محتمل

و تغيير رژيم لحاظ خواهد  و در نهايت با توجه به موانع ساختاري منطقه.دشتغيير ماهيت رفتار اي

 مـورد المللي سياست خارجي آمريكا، استفاده از گزينه بازدارندگي شكننده به عنـوان رهيافـت بين

.دشاستفاده در اين دوره معرّفي خواهد

: واژگان كليدي

 بازدارندگي اي، اياالت متحده،ايران، فنّاوري هسته

                        66409595Email: ebrahim.motaghi@gmail.com: فاكس: مسئول مقاله*
.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر از اين نويسنده در اين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
از ساله حاكميت نومحافظه8 دورهدر كاران بر كاخ سفيد، تـالش شـد تـا تعريفـي جديـد

 كـه كننـد گونه القـاءينا كردنددر واقع آنان سعي. ارائه شود Deterrence)( بازدارندگيسياست 

به برخي از كشورها، ضمن دارا بودن سالح و هـاي واسـطه حمايـت از گـروه هاي كشتارجمعي

و ارعاب سايرين دارند  از. تروريستي، قابليت بااليي در جهت تهديد در ايـن ميـان، ايـران نيـز

و اتحاديه اروپا. براي آنان برخوردار بود فزايندهياهميت و كشورهاي آمريكا  توانستند بـه نتـايج

به انجام همكارييها مطلوبيت . هاي بين المللي دسـت يابنـدي موثر در مورد متقاعدسازي ايران

به اين موفقي كه نهادهـاي بـين با توجه رات واضح است المللـي مـي تواننـد بازدارنـدگي الزم

يي از همكاري سـازمانها مبتني بر جلوهكه الگوي رفتار قانونمند از سوي ديگر. وجود آورند به

 در ايـن دوره؛ بـود يافته ايران با كشورهاي شوراي حكام در آژانس بين المللـي انـرژي اتمـي 

. شكل گرفت

و اعتمادسازي ايران را به نمايش اين رفتار نشانه روند يـاد. گذاردميهايي از شفاف سازي

و فشارهاي بين هايي از گسترش محدوديت با نشانه هموارهشده  . المللـي همـراه بـوده اسـت ها

كه آژانس بين در مفهوم چنين اقداماتي آن است المللي انرژي اتمـي بـه عنـوان بـازيگر اصـلي

 بلكه بازيگران قدرتمند از چنين ابزارهايي در جهـت؛شود الملل محسوب نمي حوزه امنيت بين 

مي تحقّ و استراتژيك خود بهره مـ.گيرندق اهداف امنيتي  دورهد كـه شـويدر اين مقالـه بحـث

و بـه ويـژه در دورهكاران در اياالت متحـده، حاكميت نومحافظه  شـاخص بـراي كـشور ايـران

و احتمـال اسـتفاده از گزينـه دورهدر اين. اي بود خصوص مسئله هسته هـاي مختلـف ايجـاب

مواجه از سوي آمريكا بـا جمهـوري اسـالمي ايـران، موجـب بـرانگيختن تفاسـير متعـدد نـزد 

مي تفاوت در گزينه.و مسئوالن ارشد شده بود كارشناسان  كه مـسئله هاي مطرح شده، نشان داد

و فنّي هسته . تر يافته اسـت بعد سياسي غالب؛دشواي ايران، بيش از آنكه داراي ماهيت حقوقي

امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران، صدور چندين قطعنامه عليـه ايـران در شـوراي امنيـت،

و نيـز انتـشار ادهاي اطالعاتي آمريكا در خصوص موضوع هـسته انتشار گزارش نه  4اي ايـران

و86گزارش از سوي البرادعي در سال و پايان حمـل محمولـهدر، هـاي سـوخت نهايت آغاز

و به بن  بست كشيده شدن مذاكرات با اروپاييـان در همـان سـال از جملـه نيروگاه اتمي بوشهر

.هوري بوش بودتحوالت پيش آمده در دوره رياست جم

و ايـران در قـدرت هـا چنانچه اين امكان وجود داشت كه مذاكرات ميـان ي مهـم جهـاني

و توافقي با اين كشور بينجامد خصوص موضوع برنامه هسته به سازش  اما تيم امنيتي بـوش؛اي

كه اين مذاكرات با شكست روبرو شود اين احتمال را مي دييها آنان گزينه،بنابراين. دادند گـري

كه از جمله آنها، تحريم  ي فـراوان بـراي تالش هـا هاي اقتصادي فزاينده، را نيز مد نظر داشتند
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اي ايـران، تكيـه بـر قـدرت دستانه بر تأسيسات هسته تغيير رژيم در ايران، حمالت هوايي پيش

به عنوان عضوي از باشگاه هسته بازدارندگي هسته  و پذيرفتن ايران مي اي خويش ن اي را ام توان

).259-233: 1387تر، كارپن(برد 

 اي جمهوري اسالمي ايران هستهراهبرد-1
ــرژي ــه ان ــتيابي ب ــر دس ــان ب ــف جه ــشورهاي مختل ــدازه ك ــيش از ان ــد ب و تأكي ــه توج

و ممانعت جدي كشورهاي قدرتمند جهان براي جلـوگيري از دسـتيابي ايـن آميزهسته صلح اي

به اين فناوري، نشان دهندة اهميت  و همچنين اعتباري است كـه بـراي انرژي هستهكشورها اي

ها. كشورهاي جهان داشته است  جهـاني اسـتياليي برتر تمايلي ندارند كه بـه سـادگي قدرت

و ايدئولوژيك، از قابليتي خود را تحت  الشعاع تحوالت كشورهايي ببينند كه ضمن تقابل هويتي

و هم بازدا كه هم مقابله با آن مشكل است به همـراه دارد برخوردارند -Allison, 2010: 2)رندگي

مي» دكترين كشور ياغي«در مقالة Michael Klare/مايكل كلر. (3 :دارد بيان

به خصوص آمريكا، بـار ديگـر بـا كـشورهاي تنـدروي يـاغي روبـرو« و كشورهاي غربي

ال. اند شده كه در مورد ايران به عنوان كشوري كه داراي پتانـسيل و تبليغاتي زم بـراي هشدارها

به قدرت هسته  به عنوان مشغله فكري را مي استاي دستيابي هايي دانست كـهستراهبردتوان

و راديكال بسيج شده  كه تهديد كننـده اصـلي امنيـت. اند در مقابله با كشورها تندرو كشورهايي

و ساير كشورهاي غربي جلوه داده مي  ، تـوان بـه ايـران در بين ايـن كـشورها مـي. شوند آمريكا

و و آمريكا قلمداد مـي. اشاره كرد ...عراق، سوريه »شـوند آنان نماد دشمن در كشورهاي غربي
).353: 1380مايكل كلر،(

 از سـوي غـرب در مواجـه بـا گرايانـه با توجه به طراحي چنين الگوهاي رفتـاري تعـارض

خـ گـزاري تا در هدفكردندجمهوري اسالمي، رهبران ايران تالش حـول ود هـاي ديپلماتيـك

سه موضوع را مد نظر داشته باشند موضوع هسته :اي همواره

 حفظ دسـتاوردهاي مربـوط بـه تـوان.2؛رفع تهديد آني ارجاع پرونده به شوراي امنيت.1

اي كـه رونـد بـه گونـه؛اي هـاي هـستهي براي ادامـه فعاليـتيابسترهكردن فراهم.3؛اي هسته

. از سوي غرب قرار نگيرد گستردههاي سازي اورانيوم تحت فشار تحريم غني

كردن اهداف مد نظر، چندين تاكتيك در دستور كار شوراي عالي امنيـت در راستاي اجرايي

به پروقرار گرفت ملي جمهوري اسالمي   جلـوگيري.الف: اي بـود ده هستهنكه متولّي رسيدگي

ازن نگرانـي كـرد برطـرفو المللي بوسيله بكارگيري ديپلماسي فعال بين از درك نادرست هـا

از(.المللـي اتمـي سازي روابط بـا آژانـس بـين عادي.ب؛ سازمانييطريق طراحي روند  بعـد

به ايران موضوع هسته نخستين اي به عنوان موضوع ويژه در دسـتور كـار آژانـس سفر البرادعي
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شدس. گنجانده شده بود ريتي سپردن تصدي مدي.ج شود؛ين روابط دو سويه عادياپس تالش

ت همـاهنگي هسته پرونده كه توانـايي قابليـ و تشكيل مديريتي واحد به نهادي واجد شرايط اي

و ديپلماسي در خارج را داشته باشد فعاليت همه  مذاكرات خود را كردايران سعي. ها در داخل

و رفـع ابهامـات، اجـازه بازرسـي بـه و اين كار را از طريق ارسال مـدارك  با آژانس ادامه دهد

و تالش براي حل مشكل از طريق روند ييهـا جلـوه. كـرد سياسـي آغـازيكارشناسان آژانس

و يا مذاكره با گروه توانمي5+1آشكار از اين سياست را در روند مذاكره با سه كشور اروپايي

ميياين گونه اقدامات ايران، در نما. مشاهده كرد  كـه باشـد تواند خط بطالني بر نظراتيي كلّي

و در مجمـوعا عالقهچندان دند اين كشور معتق به مشاركت سازنده در جامعه جهاني نداشته ي

و نه تعامل با آن بوده است .خواهان مقابله با جهان خارج

من كردايران تالش و اعتمادسـازي در سـطح منطقـه تهي فرآيند و بـين به تعادل المللـي اي

از سـوي. المللـي انـرژي اتمـي را پـذيرفتبه همين دليل عضويت در آژانس بين. شودايجاد 

.كه بعد از جنگ دوم خليج فارس سـازماندهي شـده اسـت را قبول كرد ديگر، پروتكل الحاقي 

كه ايران هيچ اين امر نشان مي .رداي نـدا منطقـهت گونه تمايلي براي تغيير در موازنـه قـدر دهد

از الملل مبتني بر جلوه رويكرد ايران در سياست بين هم تعادل منطقه هايي المللـي بين گرايياي،

 مورد پذيرش قـرار نگرفتـه غربيچنين رويكردي از سوي كشورهاي.و ثبات استراتژيك است 

.است

 اي ايران رهيافت هاي غرب محور درباره فعاليت هسته-2
اي ايـران همـواره داراي هـاي هـسته فعاليـت حول ديدگاه غالب در ميان كارشناسان غربي

از منظر آنان ژئوپليتيك متنوع تهديد بـراي ايـران، تمـسك بـه. هيتي امنيت محور بوده است ما

مي سالح هسته  و كاهش تهديدات ضروري  پاتريـك،بطور مثـال. نمايد اي در راستاي حفظ بقا

مي در مقالهPatrick Clawson)(كالسون :كند اي اشاره

از حـضور ايـاالت متحـده در محـيط هنگامي كه ايران در معرض تهديدات متنوع ناشـي"

ا  اي اسـرائيل نيـز امنيـت هـاي هـسته خطر وجود كالهك،و از سويي ديگرستامنيتي خويش

و تالش بـراي اسـتفاده از سـالح هـسته؛ندك وجودي اين كشور را تهديد مي  اي امـري قطعـي

 انعكـاس گران غرب ضمن تحليل. (Clawson, 2005: 5)"شود مفروض براي اين كشور تلّقي مي

گونـه كـه مواجـه بـا ايـن كننـد ماهيت تهديدهاي پيش روي ايران سعي داشتند اين گونه القـا

ا هـاي هـسته گيري از سـالح تهديدات مستلزم بهره و تـسليحات كـشتارجمعي  يافـه. سـت اي
)(Judith S. Yaphe لوتسو (Charles D. lutes) كه در مقاله : اي بر اين نكته تاكيد دارند
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ترين داليل آن بـه شـرح زيـر كه مهم ... اي داردن تصميم قطعي به داشتن سالح هسته ايرا"

به جمهوري اسالمي ايران:ستا  احـساس؛تهديد بقـاي ايـران؛ رويكرد خصمانه آمريكا نسبت

؛تهديدات عـراق عليـه ايـران؛ موقعيت برتر ژئوپليتيك ايران در منطقه؛المللي ايران انزواي بين

ا .(Yaphe & Lutes , 2005: 13)"اي شدن در داخل كشور ايرانز هستهحمايت گسترده

و كردبندي توان اينگونه جمع با بررسي موارد باال مي و رويكردهـاي رئاليـستي كه تفكّرات

و اروپايي غلبه يافته است چون از اين منظر تالش ايران بـراي. نورئاليستي بر رهبران آمريكايي

به سالح هـسته  و بـه راحتـي مـياي دستيابي تـوان بازخوردهـاي چنـدان جـاي بحـث نـدارد

.آميز آن را پذيرفت مخاطره

دو. اسـت  (Kenneth M.  Pollack)/يكي ديگر از افراد مطرح در اين زمينه كنت پـوالك وي

به داشتن سالح اتمي را :عامل تمايل ايران

به خصوص در برابر اياالت متحده.1 ؛افزايش بازدارندگي

و تبديل تيژ بين افزايش پرس.2 به قدرت المللي ايـران تنهـا راه.مي دانـداي منطقهيشدن

مي  به اين هدف را عضويت در باشگاه اتمي ايران معتقـد اسـت دسترسـي بـه". داند رسيدن

و ساير  ي اتمـي منطقـه ايمـن قدرت هـا سالح اتمي، آنان را در برابر آمريكا، اسرائيل، پاكستان

ر مي و قدرت تالفي  در نتيجه دسترسـي ايـران بـه سـالح.گيردا از كشورهاي مخالف مي كند

به سـمت ديپلماسـي تهـاجمي متمايـل شـود اتمي باعث مي "شود سياست خارجي اين كشور
.(Pollack, 2010:3; Pollack, 2005:4-8) 

]2001-2008[اي ايران اهدافو الگوهاي رفتاري اياالت متحده دربارة پرونده هسته-3
و در بـسياري مـوارداي هاي هسته با فعاليت آمريكا ايـران از همـان ابتـدا، مخالفـت كـرده

و آمريكا سادهيچنانچه دچار فهم. استهكردفشارها را عليه ايران تشديد   از نوع اختالف ايران

كهمي؛اي نشويم در مورد موضوع هسته به مدت"توانيم بگوييم 30 قطع روابط ميان دو كشور

و عد اعتمـادي را ميـان دوطـرفم وجود روابط ميان آنها، موجبات گسترش موجي از بـي سال

و از منظـر جمهـوري اسـالمي اقـدامات برتـري.(Katzman,2006: 6)"ايجاد كرده است جويانـه

.بي اعتمادي ها استبارز اين مصاديق كردگرايانه اياالت متحده تعارض

 زيـرا؛به ايـران اعـالم كـرد] نيز[اي هسته اياالت متحده مخالفت خود را با هر نوع كمك"

نه براي مقاصد غيرنظامي، بلكه براي اهداف نظامي مورد استفاده كه اين فناوري، نگران آن بود

كه با مخالفت. قرار گيرد  و هم چين آماده هستند با ايران معامله كنند هـاي برعكس، هم روسيه

ه. اند اياالت متحده روبرو شده  اي با ايران، روابط روسيه با آمريكـا مكاري هستهاختالف دربارة

و مشكل تعيين مقاصد هستهكردرا نيز تيره  .)989-1383:935هاولت،("تر كرد اي را برجستهه



 1391تابستان،2شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 168

و سياسي ميان كشورها افزايش مي كه تعارض هنجاري ه براي رويارويي عرص؛يابد هنگامي

مي به حداكثر خود مي بستركهراهچآن. رسدو منازعه درمي،شـود هاي تعارض محسوب تـوان

ا. ارتباط با ادراك رهبران سياسي كشورها مورد مالحظه قرار داد   داگـالس فيـث،طابـرتدر اين

)(Douglas Feith 21 در ادامه پروژه قرن)در آمريكـا نـسبت90كاران از اواسط دههكه محافظه 

و گروه": استمعتقد) المللي آغاز كرده بودند هاي بينبه ساير حوزه گـرا هـاي اسـالم كشورها

مي اصلي آنـان. هـا مقابلـه كنـيم ما بايد با آنان در تمامي جبهه. شوند ترين منبع تهديد محسوب

و مقابله با تنظيم بين   الزم اسـت تـا در گـام اول،،به ايـن ترتيـب.ندهستالمللي منشأ تروريسم

و گفتمـاني آنـان را بـي قالب بعـد از آن منـابع تروريـسم. عتبـار سـازيما هاي ادراكي، تحليلـي

عمـل در نهايت اين كـه بـا كـشورهايي كـه از تروريـسم حمايـت بـه.يمكنالمللي را نابود بين

و كـساني شودها بايد نابود شود، امكانات آنان مصادره پايگاه تروريست. نيمك مقابله؛آورند مي

نكه بستر الزم را براي ارتقاء قدرت اين گروه و شان فراهم هاي كشتارجمعي يز افزايش سالح ها

به مجازات برسند مي  (Feith, 2003: 3-4)."آورند،

كـاران نـسبت بـه ايـراني قابل توجه از رويكردهاي امريكا در دوره نومحافظـهيها بخش

به جهان اسالم بود را.همسو با نگرش آنان حول اما بطور كلي الگوهاي رفتاري اياالت متحده

اين دو موضوع. قابل بررسي است،ضوع اصلي كه هر كدام داراي چند زير شاخه هستند دو مو 

. راهبرد تغيير رژيم در ايران.ب؛ راهبرد تغيير ماهيت رفتار خارجي ايران.الف: كلي عبارتند از

 راهبرد تغيير رفتار خارجي ايران-الف
به انزوا آنچه در اين راهبرد مد نظر قرار مي و كاستن از توان مقـاومتي كشاندن گيرد دشمن

ايراهبردهايو ظرفيت  درآمدي اين گزينه خود پيش.ست در بازهء زماني با شدت دامنه كوتاه

كه همان تغيير رژيم است   بـستر آمريكا با پيگيري اين سياست.است بر بكارگيري راهبرد ثانويه

امكان تغيير در رفتار كوتاه مدت ابتدا از طريق. داد را براي تحقق دو هدف مورد لحاظ قرار مي

و از سوي ديگر  به بلوك كشورهاي غربي بود  در صـورت عـدم،ايران، منتظر ورود اين كشور

اي اين كشور موجبات تغيير رژيم را در بلند مـدت كردن نفوذ منطقه تغيير رفتار ايران، با حداقل

مي  كه به طور اجمالي هركـدام را در اين راهبرد چندين تاكتيك لحاظ شده است. كرد رهگيري

.دهيم مورد بررسي قرار مي

  Great Deal/ معامله بزرگ.الف-1

و منبعث از حضور نظامي آمريكـا در افغانـستان از  اين گزينه مرتبط با اشغال كشور عراق

و مشكالت ايجاد شده در آن امنيت بوسيلهاشغال عراق. استبه بعد2001سال  اياالت متحده
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اما همين موضوع فرصتي را از منظـر برخـي پديـد آورده. طقه دچار تهديد كرده است را در من

و ايران رقم بخورد اي بود تا معامله   حـول بحث عمـده ايـن معاملـه. بزرگ بين اياالت متحده

و عادي و فصل اختالفات . سازي روابط دو كشور است حل

و در عـين حـال بـا افـزايش بردن هزينه تدا در مواقع تشديد بحران همراه با باال وم بحـران

مي  كه با آن بحران بوجود  بـر سـر كـرد توان كشور مورد نظـر را مجبـورمي،آيد ميزان منافعي

و مشكالت سياست خارجي حل منافع به راه بـراي رسـيدن بـه ايـن راه حـل،. دست زندياش

،اي از پرونـده هـسته هـا در راسـتاي امتيـازگيري انتظار موجود تكيه بر اين داشت كه آمريكايي 

عمده محورهاي ايـن پيـشنهاد در چـارچوب معاملـه. دهند پيشنهادي را در برابر ايران قرار مي

و عـدم.الف: بزرگ حول اين مسايل بود   تعهدات آمريكا در مورد عدم مداخله نظامي در ايران

به تمامي تحريم پايان.ب؛مداخله در امور داخلي اين كشور ي، رفـع مخالفـت هاي اقتصاد دادن

و موافقت آمريكا با دريافت وام ايـران  اياالت متحده با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني

:اين دو محـور مـستلزم تحقـق چنـدين شـرط از سـوي ايـران بـود. از ساير كشورهاي جهان 

چه سريعد برنامه غنينرودباي ايران،اول دبايـ ران ايـ دوم، كنـد؛ تر متوقف سازي اورانيوم را هر

و اسـرائيل خاتمـه دهـدبه سياست  ايـران بايـد از سـوم،؛هاي خاص خويش نسبت به آمريكا

و افغانستان پرهيز و منافع آمريكا را در اين كشور بـا تهديـد مواجـهكمداخله در امور عراق  ند

و و پشتيباني خود از گروه در نهايتنگرداند د به حمايت .هدهاي مقاومت در خاورميانه پايان

هاي ضد ايراني در ساختار سياسـت خـارجي آمريكـا از ابتـدا اگرچه گروه"از سويي ديگر،

و ها نيز هيچ اما اين مجموعه؛اند وجود داشته  گاه از رويكردهاي معطـوف بـه عمليـات نظـامي

 جويانه را در دسـتوري ديگر از رفتار مقابلهيها آنان جلوه. مقابله مستقيم با ايران حمايت نكردند 

و همچنين مطلوبيت كه طبعاً هزينه هاي محدودتر براي آمريكا داشته اسـت، ايـن كار قرار داده،

به كار گرفته شده است دورهامر در  يكي.)239: 1387متّقي،("هاي مختلف سياست خارجي آمريكا

به ماهي از اين  ت بـسيار گونه رفتارها در پيش گرفتن سناريوي معامله بزرگ بود كه البته با توجه

و عملياتي را تئوريك آن، قابليت اجرا ايـن موضـوع بـدين. شـتدانشدن در سياست خـارجي

كه پرونده هسته  در، براي آمريكادباي اي ايران ترتيب مطرح بود  ابزاري در نظر گرفته شـود كـه

و رفع چالش و مذاكرات با اين كشور بـرداري هاي پيش رو در عراق از آن بهترين بهـره گفتگو

بـار هاي بسيار زيـان اي ايران، آسيب در واقع هرگونه برخورد نظامي با تأسيسات هسته. بكندرا 

.براي آمريكا به همراه خواهد داشت
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و هويج.الف-2  Carrot and Stick Policy/ سياست چماق

و اين اصـطالح نـوعي از ديپلماسـي قـديمي اسـت كـه تركيبـي از پيـشنهادها، پـاداش هـا

ميها مجازات به طور مجزا ارائه و يا هدف اين سياست پيچيده ايجاد انگيزه الزم. دهد را با هم

هـا دسـت تا از اين طريق بتـوان بـه حداكثرسـازي مطلوبيـت براي تحريك طرف مقابل است

از كاربرد اين سياست در موضوع پروندة هسته.تياف كه ايـران به اين مسئله بود اي ايران منوط

كه داراي رفتـار عقالنـي باشـد. ايده تبعيت كندف–فرمول هزينه   ايـندتوانـ مـي،يعني كشوري

مي. سياست را در مورد آن بكار برد اي با بكارگيري ابزار مناسب جهـت كوشيد در برهه آمريكا

به نحوه–ايجاد تعادل هزينه  بهكي مؤثر متحول فايده، پرونده را كه اين امر چهار تاكتيك را ند

اي از طريق رفـع تهديـدهاي تالش در جهت كاهش منافع دستيابي به سالح هسته.لفا: همراه داشت 

در كـهطي گزارشي اعالم كـرد كميته روابط خارجي سنا،در اين راستا. المللي نسبت به ايران بين

و هويج، مشوق  و:هاي زير را به ايران ارائه كرده است راستاي سياست چماق احترام به امنيـت

به هسته؛ايرانحاكميت ملي  ؛هـاي وارداتـي اي شدن ايران در راستاي دستيابي به فناوري كمك

هـاي رفع تحـريمن؛هاي توقيف شده ايرا آزادي دارايي؛اي دادن ايران در ترتيبات منطقه مشاركت

اي كـه هاي دسـتيابي بـه سـالح هـسته افزايش هزينه.ب.(George, 2005)يك جانبه عليه ايران 

و ديپلماتيك اسـت سياستشامل بكارگيري  در واقـع تهديـد بـه. هاي تنبيهي اقتصادي، نظامي

و انزواي ديپلماتيك در اين بخش قرار دارد  ن سـالح كـرد افزايش منافع رها.ج. مداخله نظامي

كه شامل تضمين تأمين سوخت نيروگاه كاهش هزينه رهاكردن سالح هسته.د؛اي هسته و اي ها

به نحوي كه انگيزة ايران را ارتقاء بدهدتاساعطاي اختيارات مناسب  .، البته

و نيـز ايجـاد مـوج و آمريكـا و تعارضـي ميـان ايـران ازي وجود روابط غبـارآلود  وسـيع

به مشوق بي پي اعتمادي نسبت و همچنين سابقه تاريك آنان در هـاي جويي سياسـت هاي غرب

ا را در فـضاي عـدم عالقـه مـوردهـ گونه مـشوق ده تا ايران اعطاي اينشدوگانه همواره سبب 

و از گزينش آن خودداري ورزد .بررسي قرار دهد

 راهبرد تغيير رژيم در ايران-ب
هاي مخالف نظام، حداكثرسـازي بكارگيري اين راهبرد با مسايلي همچون حمايت از گروه

مي دارنكه در همراه بود هايي حمايتي از عملكرد رسانه  در ايـن.د جهت تقابل با ايران گام بر

كه از طريق انقالب نومحافظه،راستا به اين نتيجه رسيده بودند هاي رنگين به سمت تغييـر كاران

و حملـه نظـامي البته از پيش گزينه. كنندرژيم در ايران حركت  هايي همچون تحريم اقتـصادي

مي كم مي شدت نيز بهره به شرح آن كه در زير .پردازيم بردند
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و مهار گسترده   Embargo/ تحريم.ب-1
 آمريكـا بوسـيله براساس تهديدات شـوراي امنيـت بسياري از اقدامات تعارضي عليه ايران،

؛ي بزرگ نيز با چنين فرآيندي مقابله نخواهند كـرد قدرت ها طبعاً ساير. سازماندهي شده است

مي تواند محدوديت و زيرا شوراي امنيت ن رونـد، در ايـ. بوجـود آورديراهبردهاي اقتصادي

و چندگانه توانـد ايـن تهديـدات مـي. را مورد مـشاهده قـراردادمي توان تهديدات چند جانبه

و مساعدت بـازيگران مختلـف در مقابلـه بـا ايـران را فـراهم آورد  . فضاي الزم براي همكاري

 خود با كارگزاران مركز مطالعات خارجي آمريكا بر اين امر تأكيد داشته است ديداركسينجر در

و فشارهاي اوليـه كه بهترين گزينه تاكتيكي عليه ايران آن است كه اروپاييان گام اول را بردارند

.را از سوي خود بر ايران اعمال كنند

هاي مـؤثر هايي از گسترش فشار آمريكا براي اعمال محدوديت در اين ارتباط، شاهد نشانه

بنـابراين از تمـامي. ايـران اسـت وسـيلهبسازي اورانيوم آمريكا مخالف غني. ايران هستيم عليه 

م ابزارهاي خود براي اعمال محدوديت   مقامـات ايـاالت،در واقـع.كنـد ور اسـتفاده مـيزبهاي

و منـزوي به تغيير رفتار تهديد آميز خود، آشكارا طرح مهار كـردن متحده براي واداركردن ايران

و".اند ايران را پياده كرده  به عنوان مهار اقتصادي  رهبـران سياسـي بوسـيله ايرانيراهبردآنچه

كمدتوانمي؛آمريكا طراحي شده است .دباشـي ايـران شدت بـراي كنتـرل رفتـار سياسـ اقدامي

پردازان حزب دمكرات آمريكـا نيـز از سياسـت مهـار كاران، برخي از نظريه عالوه بر نومحافظه

و خواهان افزايش شدت اين فشارهاي اقتـصادي بـر ايـران  به عمل آورده اقتصادي ايران انتقاد

).239: 1387متقي،("هستند

پندارنـد كـه هـايي مـي رهء رهيافـت با وجود اينكه برخي استفاده از گزينه تحريم را در زمـ

آن؛هدفش تغيير رفتار ايران است  هاي متاخّري مـي دانـيم كـه درسـدد را جزء سياست ولي ما

اســتفاده حــداكثري از سياســت تحــريم در نــزد ســابقه. تغييــر بنيــادين رژيــم در ايــران اســت

اق آمريكا سردمدار اسـتفاده از تحـريم.ها سابقه طوالني دارد آمريكايي تـصادي در راسـتاي هـاي

در. تعقيب اهداف سياست خارجي خود در سراسر جهان است   جنگ سرد، در دورهاين كشور

 پـس از دورهدر. موارد متعدد، اين سياست را در مقابله با شوروي سابق در پـيش گرفتـه بـود

به واسطه اسـتفاده اهرمـي از شـوراي امنيـت مـو  مـشابه را در كـشورهايديراجنگ سرد نيز

در ادبيـات.)1384عليخـاني،( پيگيري كرده بود...و سابق همچون عراق، ليبي، يوگسالوي مختلف

ني  سه هـدف زيـرلسياسي غرب تحريم همواره نمادي است در جهل ،پـذيرش مطالبـات: به

.بازدارندگيو تغيير رژيم يا رهبران آن

هاي مهار فعاليت ترين راهكار مؤثر براي برخي مهم،در اواخر دوره رياست جمهوري بوش

و توقف روند غني هسته سازي اين كشور، ايجاد نارضايتي در داخل از طريق تـصويب اي ايران
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مي هاي درازمدت، مرحله تحريم و پلكاني و موقّت زيرا تحريم. دانستند اي و فشارهاي بزرگ ها

و بسيج اذهان عمومي عليه آمريكا مـي  ويب كـه تـص در حـالي. شـود باعث تقويت وحدت ملي

و مرحلـه تحريم توانـد باعـث ناكارآمـدي حكومـت، كـاهش اي مـي هـاي هدفمنـد، هوشـمند

و پايگاه توده و محبوبيت آن .(Sick, 2007)شود ايراناي مشروعيت

هدف از پيگيري سياست تحريم فزاينده، افزايش روحيه پرخاشـگري ناشـي از محروميـت

جلوگيري: ايران بر سه حوزه تمركز داشتاي ها در مورد موضوع هسته عمدة اين تحريم. است

به داخل ايران فناوري؛ از انتقال  هـايكه شامل مسدود كردن دارايـي(جلوگيري از گردش مالي

مي  مقامـات ايرانـي مـرتبط بـا مـسايل بـراي مسافرت به خـارج از كـشور محدوديت؛شود ايران هم

.اي هسته

پا موافقان تحريم و نقطه ضـعف ايـران در اقتـصادهشنهاي اقتصادي معتقد بودند كه  آشيل

ن كه در حد مطلوب مينخستين.ستينهفته است دتوانـ اثر اقتصادي بر توده مردم اين است كه

 ايران تنها با انتخاب يكـي از دو گزينـه زيـر مواجـه،بنابراين. هاي داخلي منجر شودبه شورش

از يا از برنامه: است و در عوض هاي اقتـصادي برخـوردار مشوق هاي اتمي خود منصرف شده

به فعاليتشود و تحريم اقتصادي را نيز پذيرا باشدو يا اينكه .هاي اتمي خود ادامه دهد
بايـد نخـست. ده اسـتش در مواردي داراي ابهاماتييسابقة بكارگيري تحريم عليه كشور

اب و ضمانت اجرا، ميان خـود اعـضاي شـ كردين نكته توجهه وراي امنيـتكه به لحاظ كارايي

به تحريم مطمئن بود  ها در ميان سـاير اعـضاي جامعـه اينكه بايد ديد تحريم دومو؛نمي توان

و از استقبال مناسب بهره بين چه مقدار بازدهي مناسب دارد . خواهد برد المللي

كننـد بـه شـكل هاي ديگر معموالً سعي مـي در روند اجراي تحريم عليه يك كشور، دولت

. هـا حمايـت كـرده باشـند اگرچه آشـكارا از تحـريم؛ر مورد تحريم حمايت كنند پنهان از كشو 

و چـين سـرمايه و حتّي خود روسيه هـاي گـذاري كشورهايي همچون ژاپن، هند، اتحاديه اروپا

و بويژه در امور مربوط به صنايع نفتي انجام داده . اند كالني را در ايران

 حمله نظامي.ب-2

كـاران گـام بعـدي را حملـه بـه ايـران برخـي از نومحافظـهو عـراق، با اشـغال افغانـستان

از حمايت افكار عمومي آمريكا از اقدامات نومحافظه". دانستند مي  سـپتامبر نيـز11كاران بعـد

هاي خود بـا حملـه افزون بر اين فرانسه، آلمان كه مؤثر نبودن مخالفت. مزيد بر علّت شده بود

به عراق را شاهد بو  مي؛دندآمريكا و بـه آمريكـا تالش كردند اختالفات گذشته را كنـار نهـاده

ايـن. در چنين شرايطي دولت بوش تبليغات سنگين عليه ايـران را آغـاز كـرد. تر شوند نزديك

كه ايـران برنامـه هـسته  اي مسئله باعث شد برخي رهبران دنيا تعمداً بر اين موضوع تاكيد كنند
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حكّـام آژانـس اين حجم تبليغ. مخفيانه دارد اتي با اقدام عليـه جمهـوري اسـالمي در شـوراي

و ساير سازمان بين .)96: 1387قهرمان پور،("المللي همراه بود هاي بين المللي

و رويكرد مقابله11پس از حوادث، از سويي ديگر جويانـه سپتامبر، نوع مداخالت نظامي

تغييـر» تانهسد عمليات پيش« گزينش هاي غرب به سمت آمريكا عليه كشورهاي مخالف با رويه 

و بــستر ســپتامبر11حادثــه. كــرد  اقــدامات مــؤثر در جهــت مقابلــه بــا كــشورهاي راديكــال

از ايـن مقطـع زمـاني بـه بعـد،.كه به اسالم سياسي اعتقاد داشتند را فراهم آورد هايي مجموعه

و عر راهبرد در. بستان قرار گرفته اسـت غرب در جهت مقابله با افغانستان، عراق، سوريه، ايران

به عمليات پيش چنين شرايطي، نظريه دستي پردازان غربي ضرورت بكارگيري الگوهاي معطوف

و رويكـرد مقامـات سياسـي، راهبرد". كردندرا ارائه   جديد را بايد انعكاس ادراكـات تحليلـي

و برنامه هـاي بـا چـالش مقابلـه راهبـرد ايـن. هاي جهان غرب دانستستراهبردريزان امنيتي

اين امر مخـاطرات امنيتـي قابـل. شدت محيط پيراموني پس از فروپاشي نظام دوقطبي است كم

.)1382:5متقي،("توجه را براي كشورهاي جهان اسالم ايجاد كرده است

به اهداف مد نظر اياالت متحده معتقـد بودنـد كـه برخي تحليل گران غربي در راستاي نيل

فاده از تهديد نظامي، زمينه پيشبرد ديپلماسـي انتقـادي اروپـا را در مـذاكرات آمريكا بايد با است 

و در نهايت ايران را مجبور هسته و بـدتر، يعنـي قبـولكاي فراهم آورد ند بـين دو گزينـة بـد

يكي را انتخاب پيامدهاي حمله نظامي يا پذيرش تعليق غني  اقدام نظامي به عنـوان.ندكسازي،

و هـم در سـطح هاي يكي از گزينه  پيش روي آمريكا در قبال ايران، هم در سطوح تغيير رفتـار

 . (Lindsay & Takeyh, 2010:5) تغيير رژيم قابل بحث است

به پـذيرش نظـردكردن ايران نتوانو منزوي هدف اين بود كه اگر سياست تحريم  اين كشور را

مي گزينه؛ دهد سوق) تغيير رفتار(ايي بزرگ در مورد برنامه هسته قدرت ها .دوش نظامي مطرح

هاي تندروي آمريكايي بر ايـن بـاور بودنـد كـه حملـه محـدود بسياري از گروه،در عين حال

. تواند باعث تغيير در رژيم ايران شود مي

او. كـرد ترين گزينـه تلقـي مـي حمله نظامي را عقالنيBill Cristal)(كريستول همچنين بيل

اسـتفاده درسـت از نيـروي نظـامي ... حكومت خود را دوسـت ندارنـد مردم ايران": معتقد بود

مي  نه شود باعث تدكالن كارپن تـر،(" تا آنها بررسي كنند كه واقعاً حكومت خود را دوست دارند يا

1387 :18.(

سه بخش به طور اختصار در به ايران حمله گـسترده بـا هـدف اشـغال گزينه حمله نظامي
و تميز، ايران و تأسيسات هسته حمله دقيق  حملهو در نهايتاي با هدف حمله صرف به مراكز

و تميز عالوه بر بي از. مطرح بـوده اسـت سركردن حكومت دقيق  بـر NPTالبتـه خـروج ايـران

.افزود شدت ابهام مسئله پس از حمله مي
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اي ايران در اطراف شهرهاي پر جمعيت بنا شـده اي معتقد بودند كه تأسيسات هسته عده

و. شـودو اين امر خود منجر به كشته شدن غيرنظاميان در سطح گـسترده مـي است  تجديـد

بي دهي مردم عليه دشمن سازمان و اعتبار شدن وجه آمريكاييان نزد مردم از ديگر عواقب شان

البته در صورت عدم موفقيت طرح نظامي، غـرب پرسـتيژ خـود را در سـطح. اين گزينه بود 

و منطقه بين از المللي و اين امر احتمال ايجاد رفتارهاي پرخاشگرانه دست مي اي  بوسـيله داد

).181- 133: 1387احمدي،(داد افراطيون اسالمي را نيز در منطقه افزايش مي

 در صـورت موفقيـت عمليـات نظـامي"اما برخي ديگر از كارشناسان غرب بر اين اعتقاد بودند كه

اي: ممكن است نتايجي ديگر به بار آيد و داخلـي حكومت ران دچـار تهديـدهاي فـراوان خـارجي

ب درگيري.شود  صورت مقطعـي در منطقـه افـزايشه ها از سوي نيروهاي ايران عليه متجاوزين

و موافق همزمـان در درون كـشور وجـود خواهـد.يابد  احتمال درگيري ميان نيروهاي مخالف

هـا، ايـن گروههـا يـست در صورت درستي ادعاي غرب مبني بر حمايت ايـران از ترور.داشت

و در اين صورت ايـران منـابع مـالي خـود را در اثـر حمايت هاي خود را از دست خواهند داد

در هـاي منطقـه افـزايش درگيـري.تحريم نفت خود نيز تا حد زيادي از دست خواهد داد  و اي

. (Logan, 2006:12)"نتيجه تجزية منطقه نيز محتمل خواهد بود

و از اي در حـوزه خلـيج فـارس را مـي كـشورهاي منطقـه مانور نظامي آمريكا تـوان يكـي

به حوزه نشانه و ديپلماتيـك دانـست هاي گسترش تهديدات نظامي طـور كلـي، بـه. هاي امنيتي

به عنـوان پيـام امنيتـي تلقـي  بـر اسـاس چنـين فراينـدي،. كـرد انجام چنين مانورهايي را بايد

بـ آمريكايي و آمادگي فزاينده هـاي راي حداكثرسـازي مالحظـات امنيتـي در حـوزه ها از انگيزه

و ديپلماتيك بهره گر .ندا فتهجغرافيايي

و مهار( بازدارندگي.ب-3 )پذيرش
دو. جنگ سرد از ماهيتي متقـارن برخـوردار بـود دورهمفهوم بازدارندگي در يعنـي اينكـه

 بـه الگوهـاي اي بودنـد، نـسبت هـاي هـستهكه داراي قابليت- بطور ويژه دو ابرقدرت–كشور

از.)1386، فريـدمن(پرداختنـد رفتاري يكديگر بـه بازدارنـدگي مـي ا پـس سـپتامبر مفهـوم11 امـ 

و تماميت سـرزميني ايـاالت متحـده. بازدارندگي دچار تحول بنياني نامتقارن شد چنانكه منافع

و سالح هسته بوسيله و سرزمين  كـه اي مورد تهديد واقع شـد يك گروه غيردولتي بدون خاك

در.دهـد ها را در برابر دور جديد حمالت تروريستي نشان مـي خود ناكارآمدي اين گونه سالح

به گونـه شرايط نظام بين،واقع اي پـيش رفـت كـه امكـان اتّخـاذ اقـدامات عملـي نظيـر الملل

،با وجود ايـن. اي جديد براي مقابله با تهديدات نامتقارن كم بود هاي هسته گيري از سالح بهره

ي در تأمين امنيت آمريكا سخن گفته بود هاي هسته از اهميت سالح بوش كه ماهيـت.ا اين بار
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ش هاي هسته سالح و اصل بازدارندگي دچار تحول  شـاهد آن بـوديم كـه الگوهـاي؛ه بـودداي

و كـنش از رفتاري  بـه عمليـات MDA)( نـابودي قطعـي متقابـل راهبـرد گـري دولـت آمريكـا

و گروه دولتراهبرددر اين". تغيير يافته بود)Preemptive Strike( دستانه پيش هاي هاي سركش

و اقدام پيش تروريستي از يكديگر تفكيك نشده  نه تنها براي مقابله با تهديدات فوري اند دستانه

-96:قهرمانپور،همـان("است بلكه جهت مقابله با تهديدات در حال ظهور هم طراحي شـده اسـت 

و گـروه آمريكا ضمن آگاهي از نيات خصمانه دولت يعني اينكه دولت.)94 هـاي تروريـستي ها

. كننده از عملياتي شدن اين نيات ممانعت بـه عمـل خواهـد آورد دستي در آينده، با اقدامي پيش 

ــابراين مــسئله هــسته ــران هــم جــزء ايــن بن و اقــدامات خــصمانه از منظــر اي اي ــه نيــات گون

مي نومحافظه به شمار .رفت كاران

م و از بين بردن قابليت نگنه قرار در از هاي فنـي آن بـراي غنـي دادن ايران سـازي اورانيـوم

 تا فضاي خاورميانه را از ايجاد شرايطي كردبه اين ترتيب، آمريكا تالش. بودجمله اين اهداف 

و گريز از مركز مي بازدارد  مـؤثري در جهـتيايـن امـر گـام.شدكه منجر به بازسازي قدرت

م هژموني تها كه سياست قـدرت بـا واكـنش.شديجمي آمريكا محسوب به توضيح است الزم

مي. همراه خواهد بود  و مهار  آنچـه را كـه،بنـابراين. شـود قدرت صرفاً از طريق قدرت، كنترل

به كار گرفتـه هايخاكريزيكي از آمريكا در قالب تـوان اقـدامي مـي؛بـود محدودسازي ايران

و  .شتدا مخاطرات گستردهدانست كه نتايج نامشخص

كه ايـن رويكـرد پـس از شكـست قطعـي شرايط بكارگيري اين سناريو بدين صورت بود

و اعالم ايران در دستيابي به سالح هسته  مي مذاكرات اما در اين ميـان دو سـؤال.دش اي ممكن

و تغييـر سياسـت مطرح شد؟ اول اينكه آيا آمريكا به پـذيرش ايـران هـسته  و تعـديل و هـا اي

مي راهبرد و سـؤال دوم هاي كالن خود و هم متحدانش را حفـظ كنـد؟ توانست هم منافع خود

 اي براي غرب متصور بود؟ اينكه آيا اصوالً همزيستي با ايران هسته

برخـي. از منظر طرفداران استفاده از گزينه بازدارندگي پاسخ به اين سـؤاالت مثبـت اسـت

كه مواجه آمريكا با جمهوري   اسالمي در دورة اول رياست جمهوري بوش از نوع نگاه معتقدند

به ساير دولت و از الگوي كنش اين كشور مي گري جنگ پيش هاي ياغي بود . كرد دستانه پيروي

به آن اشاره مي كه در بخش پاياني اين نوشتار به داليلي دوم حاكميـت در دورة"، شـود اما بنا

بهـره Containment Policy)( مـدل سياسـت سـد نفـوذ كاران از مدل بازدارنـدگي يـا نومحافظه

نه ايجاد جنگ بلكـه سـازش اسـت. گرفت مي .)83-1388:117غرايـاق زنـدي،("هدف اين سياست
معتقد بودند كه ايـن گزينـه تنهـا دستانه طرفداران نظريه بازدارندگي در نقد رويكرد جنگ پيش

كه دارد  اي ايجاد تأخير در برنامه هسته؛مزيتي به طبع ايجاد تأخير در پيامدهاي هسته اي و اي ران

ازو استشدن ايران گرنه اين نوع جنگ نه تنها باعث رها شدن بـسياري از نيروهـاي خـارج
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و اقدامات صورت گرفته از سوي ايران با ديگـر بـازيگران بلكه فعاليت؛شد كنترل آمريكا مي ها

و متحد  و غيردولتي را عليه آمريكا مي/شيراهبرددولتي برخـي معتقـد. بخـشيد اسرائيل شدت

 آمريكـا رفتـار. دستانه داشته باشد مزايايي بيشتر از جنگ پيش) توانستمي( بازدارندگي":بودند

و نيز بايد انجـام در چارچوب بازدارندگي ايران انجام .(O’Hanlon & Ride, 2010)"گيـرد گرفته

كه مبتني بر تحديد براسـ اما و فرايندي و قـدرت اسـت چنين الگو اي جـز نتيجـه؛اس فريـب

و) (Fragile Deterrenceبازدارنـدگي شـكننده. شكست نخواهد داشـت  نتيجـه سياسـت قـدرت

هـاي هاي رفتـاري آمريكـا در ارتبـاط بـا فعاليـت تاكتيك.تسآمريكاراهبردي هاي محدوديت

طي هسته ن چندان 2006-9ي سال ها اي ايران ز برآوردهـاي مرك2006در دسامبر. كردتغييري

در اين گـزارش. كرداي ايران منتشر هاي هسته اطالعاتي آمريكا گزارشي را در ارتباط با فعاليت

كه جهت  ايـن مركـز. اي ايران فاقد ماهيت نظامي اسـت هاي هسته گيري فعاليت تاكيد شده بود

مي  زمان سـا15امنيتـي-اين سازمان گزارشات اطالعـاتي.شد مرجع اطالعاتي امريكا محسوب

به جمع  و ،بـه ايـن ترتيـب. رسـاند بندي راهبردي مـي اطالعاتي ديگر را با يكديگر تطبيق داده

دريراهبردگزارش اين مركز يكي از عوامل بازدارنده گسترش تهديدات ي سال هـا عليه ايران

مي8-2006 . شود محسوب

 نتيجه
كه قسمت اعظم سناريوها به اين مطلب اشاره شد ي امريكا از يك سو مـرتبط در اين مقاله

و قابليت با نقش منطقه آن هاي آن در تغيير شرايط موجود منطقه اي ايران و بخش ديگـر اي بود

و كاستي در ارتباط نزديك با چالش  در هايي بود كه مطلوبيت ها هاي ايـاالت متحـده آمريكـا را

مي  كه آمر روندهاي ياد. كرد منطقه با مخاطره مواجه به لحاظ شرايط عمـومي شده نشان داد يكا

و بين منطقه به انجام عمليات نظامي اي يكي از اين گزينه-المللي، قادر  عليـه-هـا بـود كه خود

به گونه هاي منطقه بحران. ايران نبوده است اي گسترش يافته امكان انجام اين اي فراروي آمريكا

به حداقل ممكن كاهش داد .گونه عمليات را عليه ايران

به گونه شرايط و ژئوپليتيك ايران كه آمريكا نمي سياسي توانست از طريق گـزينش اي است

به حداكثر مطلوبيت  به همين دليـل اسـت كـه. شود خود نائليراهبردهاي راهبردهاي محدود

 در روابـط ايـاالت متحـده بـا ايـران در موضـوعيراهبـرد هايي از تغيير الگوي رفتـاري نشانه

شد هسته و الگوهـايه جزء مسئله هستهب. اي مشاهده يراهبـرد اي هر دو دو كـشور اهـداف

و نظام بين و غيرهمگون را در منطقه ا در عرصـه روابـط. كردنـد الملل پيگيري مـي همگون امـ

.كردتوان هر حالتي را به منازعه نظامي تبديل الملل نمي بين
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بـه تـدريج از حـوزه شد تـا رويكردهـاي افراطـي در ايـاالت متحـده سبب اين واقعيات

شـ. گيري ساختاري خارج شوند تصميم  كـه رويكردهـايدتمامي اين رونـدها منجـر بـه ايـن

كه در اوايل قرن ؛دستانه قوت گرفته بـود تحت عنوان عمليات پيش21تعارضي اياالت متحده

از كاران بـر كـاخ سـفيد بـه نگـاه دو سـويه بـه بهـره در اواخر دورة حاكميت نومحافظه گيـري

و بازدارنـدگي مبتنـي بـر الگوهاي رفتاري متعادل   زنـي گـسترده چانـه شده همچون سد نفوذ

)(Grand Bargainingل شدمبتنـي؛خود قرار داده اسـت آنچه آمريكا در دستور كار. با ايران مبد

راهبـردي هـاي بر تصميماتي براي ايجاد فشارهاي گسترده در جهـت حداكثرسـازي مطلوبيـت 

و از بين بردن قابليت در منگنه. است ازي آن براي غنـي هاي فنّ قراردادن ايران سـازي اورانيـوم

.جمله اين اهداف است

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف

-2008(، سياست سـد نفـوذ سياست خارجي دولت دوم جورج واكر بوش در قبال ايران،)1388(.غراياق زندي، داوود.1
.4ره فصلنامه مطالعات راهبردي، شما)2004

و:، ترجمه محمد متقي نژاد، تهران تحريم ايران، شكست يك سياست،)1384(.عليخاني، حسين.2  دفتر مطالعات سياسـي

.المللي بين

ا/ پـور، ترجمه عـسگر قهرمـان بازدارندگي) 1386(.فريدمن، الرنس.3  پژوهـشكده مطالعـات:طـالبي آرانـي، تهـران ... روح

.راهبردي

رح قهرمان.4  معاونت پژوهشي دانـشگاه آزاد:، تهران اي ايراني بزرگ به موضوع هسته قدرت ها رويكرد،)1387(.منپور،

.اسالمي

و مـسئله اي ايران هاي سياست خارجي آمريكا در قبال برنامه هسته گزينه،)1387(.كارپن تر، تدكالن.5 ، منـدرج در ايـران

.ه مطالعات راهبردي پژوهشكد:پور، تهران اي، ترجمه عسگر قهرمان هسته

/ هاي ژئوپليتيك در قرن بيستم، ترجمه محمدرضا، حـافظ نيـا، مندرج در انديشه دكترين كشور ياغي،)1380(.كلر، مايكل.6

و بين:هاشم نصيري، تهران .المللي دفتر مطالعات سياسي

و فرآيند تقابل،)1387(.متقي، ابـراهيم.7 هادر گرايي آمريكا عليه ايران بررسي الگو  راهبـرد،:،تهـران 1979-2008ي سال

.87، تابستان47شماره

و انديشه اسالمي:، تهرانرويارويي غرب معاصر با جهان اسالم،)1387(.متقي، ابراهيم.8 . پژوهشكده فرهنگ

و تصاعد بحران در خاورميانه جديد عمليات پيش،)1382(.متقي، ابراهيم.9 دفـاعي عـات مطال فصلنامه:، تهران دستي كننده

و زمستان36-37امنيتي، شماره  .1382، سال دهم، پاييز

جاي گسترش هسته،)1383(.هاولت، داريل.10 و تحقيقـاتي مؤسسه بـين:، تهران2، مندرج در جهاني شدن سياست المللـي
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:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و رفتار منطقه پارادوكس" ، هويـت انگـاري، سـازه"؛69، شـماره84، پاييز"اي آمريكا در عراق هاي قدرت

و سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و جنـبش"؛4، شماره86، زمستان"زبان ـ تروريـسم هـاي اجتمـاعي

و نظريه هاي متعارض امنيت سازي در خليج فارس"؛88بهار،1، شماره"سياسي جديد   شماره،"معضل امنيتي

.90، تابستان2ره، شما»سياستگذاري اقتصادي در عصر جهاني شدن اقتصاد«؛89، بهار1


