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چکیده
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی (ره) در سال  57ایران به قدرتی تجدیدنظر طلبی
تبدیل شده است که همواره خواهان تغییر نظم موجود در منطقه و سایر نقاط جهان بووده اسوت .از جملوه کوتواه
کردن دست قدرتهای امپریالیستی فرا منطقهای همچون امریکا در خاورمیانه ،صدور انقالب به منطقه و جهان با
داعیهی اسالمی و همچنین حمایت از مستضعفان و ملتهای مسلمان در مقابل استکبار جهانی .بوا ایون تفاسویر
امریکا همواره ایران را به خاطر رفتارها و سیاستهای داخلی و منطقهای که دارد به حملوه نظوامی تهدیود کورده
است .اما بارها بعد از تبلیغات گسترده حمله به ایران ،حمله نظامی امریکا بوه ایوران منتفوی شوده اسوت .در ایون
پژوهش سعی داریم به این سوال پاسخ دهیم که به چه علت امریکا بعد از اینکه بارها ایران را بوه حملوه نظوامی
تهدید کرده است ،این حمله صورت نگرفته است؟ فرضیهای که در پاسخ به این سوال مطرح است این مویباشود
که قدرتهای بزرگ از جمله امریکا زمانی مبادرت به جنگ میکنند که زیست و بقای آنان در خطر باشد یا جنگ
آخرین راهحل ممکن باشد .لذا ایران چون تهدیدی برای بقای امریکا نمیباشد و راهحلهای دیگوری بورای مهوار
ایران دارد لذا ضرورتی برای مبادرت به جنگ نمیبیند .نوع پژوهش توصیفی تحلیلی میباشود و رو گوردآوری
اطالعات کتابخانهای و با توجه به اسناد و مدارک و شواهد موجود میباشد.
واژگان کلیدی :توازن تهدید ،استراتژی ،ایران ،امریکا ،سیاست خارجی.
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مقدمه
نخستین و اصلیترین هدف قدرتهای بزرگ تضمین بقاست :بقا به معنی حفاظت کوردن از
حق حاکمیت ،تمامیت ارضی ،استقالل اقتصادی و سیاسی و نظم سیاسی داخلی است .خصوصوا
اینکه دولتها در پی حفظ تمامیت ارضی و استقالل نظم سیاست داخلیشان هستند .بقا در رأس
اهداف و انگیزههای دیگر قرار دارد .به اعتقاد مرشایمر نظوام بوینالمللوی قودرتهوای بوزرگ را
وامیدارد تا قدرت نسبیشان را به این دلیل که مناسبترین راه برای به حداکثر رساندن امنیوت
آنهاست ،به باالترین حد برسانند؛ یعنی بقا ریشه اصلی رفتار تجاوزکارانه اسوت، 2001 : 21 ( .
 )Mearsheimerقدرتهای بوزرگ بوازیگرانی عقالیویانود :قودرتهوای بوزرگ از محویط
پیرامونشان آگاهاند و درباره چگونگی بقا در این محیط به صورت راهبردی میاندیشوند .از آنجوا
که رفتارهای قدرتهای بزرگ رفتار دیگر دولتهوا را تحوت تور یر قورار مویدهود و چگوونگی
تر یرپذیری رفتار سایر دولتها در تدوین و جهتدهی اسوتراتژی هور دولوت بورای بقوای خوود
تر یرگذار است ،آنان فعالیت و اقدامات دیگر دولتها را همواره مدنظر دارند .به هر حال ،دولتها
در بلندمدت ،به شرایط و زمان به منزله نتایج و پیامدهای رفتارهایشان توجه خاصی دارند .عالوه
بر این ،دولتها نه تنها به عواقب کوتاه مدت و فوری ،بلکه به پیامدهای بلندمدت اعموال خوود
نیز توجه میکنند ( .همان )22 :
آمریکا به عنوان مهمترین بازیگر فرامنطقهای دخیل در معادالت سیاسی ،امنیتی و اقتصادی
منطقه خاورمیانه همیشه مورد توجه دیگر بازیگران منطقهای و فرامنطقهای بوده است و اقدامات
سیاسی این کشور و ابعواد متنووع و گسوتردگی آن بور نحووهی شوکلگیوری و تغییور و تحوول
ساختارهای قدرت در این حوزه مو ر بوده است .آمریکا در راهبردهای خاورمیانهای خوود اهوداف
کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدتی را دنبال میکند و توامان از ابزارهای متنووع سوخت و نورم
برای تحقق این اهداف استفاده میکند .تا زمان پیوروزی انقوالب در سوال  ،1۳57ایوران متحود
نزدیک ایاالت متحده به حساب میآمد .دولتهای نیکسون ،فورد و کارتر برای اجورای سیاسوت
سد نفوذ کمونیسم در خاورمیانه بشدت به ایران تکیه میکردند .از زمان کودتای  28مرداد 1۳۳2
تحت مدیریت امریکا ،ایران تحت حکومت خودکامه شاه اداره میشد که تا زمان سرنگونی متحد
نزدیک امریکا باقی ماند .اهمیت استراتژیکی جغرافیای ایران ،منبعث از برخوورداری از مرزهوای
مشترک با اتحاد جماهیر شوروی ،و همچنین هم مرزی بوا عوراق ،هوم پیموان شووروی کوه در
نزدیکی ذخائر نف تی ایران واقع شده بود ،به این معنا بود که ایران برای ایاالت متحده یک ابوزار
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بسیار ارزشمند برای سد نفوذ شوروی به حساب میآمد .امریکا بدلیل اهمیت استراتژیکی ایوران،
سیاستهای خود در خاورمیانه را به جای تمرکز بر روی چند کشور عمدتا بر روی ایران متمرکوز
کرده بود،که شبیه سیاستهای این کشور در آمریکای التین بوود .بعوالوه ،آمریکوا از آن جهوت
سیاست خارجی خاورمیانهای خود را بر روی ایران متمرکز کرده بود که تمرکز بر روی کشورهای
عربی میتوانست روابط واشنگتن با اسرائیل و بالعکس را بوه مخواطره بیانودازد، 1978 :419 ( .
 )ramazaniام ا بعد از پیوروزی انقوالب اسوالمی ایوران و شوروع موور بیوداری اسوالمی در
خاورمیانه روابط امریکا و ایران از دوستی به دشمنی تبدیل گردید .در سوط منطقوهای ،بیوداری
اسالمی بیش از هر زمان دیگری موازنهی قدرت در خاورمیانه را دسوتخو تغییور و دگرگوونی
کرده است .در حالی که تضعیف ایران به عنوان اصلیترین قدرت منطقهای مورد توجه آمریکوا و
متحدان منطقهای آن بود ،بیداری اسالمی بسیاری از کشورهای محور ساز را با چالشهوای
جدید داخلی مواجه نموده و از توان آنها برای افزایش فشار بر محور مقاومت کاسته اسوت ،هور
چند این تحوالت به صفبندی میان کشورهای منطقه دامن زده است .سیاسوت آمریکوا در ایون
دوران افزایش فشارها بر جمهوری اسالمی و انزوای بیشتر این کشوور در خاورمیانوه و تضوعیف
متحدان آن بود؛ موضوعی که از راههای مختلفی همچون راههوای اقتصوادی و بوه بهانوههوای
گوناگونی مثل برنامهی هستهای ،حقوق بشر ،حمایوت از تروریسوم و تهدیود بوه حملوه نظوامی
تعقیب میشد .نقش سایر قدرتهای فرامنطقهای ،از جمله چین و روسیه ،توا پویش از تحووالت
بیداری اسالمی را میتوان نقشی حاشیهای و حمایتی نیم بند از سیاستهوای کشوورهای محوور
مقاومت دانست( .دهقانی فیروز آبادی )1۳ :1۳91،در ادامه در چارچوب نظریه توازن وحشوت یوا
تهدید استیفن والت به این مهم خواهیم پرداخت که ایران تهدیدی بورای بقوا و زیسوت امریکوا
نمیباشد بلکه امریکا ،ایران را تهدیدی برای منافع خود و متحدینش در خاورمیانه فرض موی
کند تا تهدیدی برای بقای خود لذا ضرورتی برای مبادرت به یک جنگ پر هزینه نمیبیند.
 .1چارچوب نظری:
نو واقع گرایی تدافعی یا نئورئالیسم تدافعی یک نظریه ساختاری است که از مکتب واقعگرایی
نظریه روابط بینالملل الهام گرفته است .بنیان نو واقعگرایی تدافعی برگرفتوه از نظریوه سیاسوت
بین الملل کنت والتز است که ادعا دارد ساختار آشوب زده نظوام بوین الملول دولوت هوا را تشوویق
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مویکنوود تووا بوورای افووزایش امنیووت خووود بووه اتخوواذ سیاسووتی میانووهرو و موودارایی روی آورنوود.
( )waltz,1979 : 8در رئالیسم تدافعی دغدغه امنیت اساسیترین مسئله است .به عبارت دیگور
نگاه رئالیستهای تدافعی نیز نگاهی کامال امنیتی است و در کنوار رئالیسوم تهواجمی ،مطالعوات
روابط بین الملل را به سمت امنیتی شدن سوق داده و در واقع این دو رویکرد در صدد پاسوخ بوه
معمای امنیت در نظام آنارشیک بینالمللی برآمدند .سوال اصلی برای این گروه از رئالیستها این
است که چه مقدار از قدرت برای دولتها الزم و یا کافی است؟ و یا اصوال دولتهوا چوه زموانی
بایستی به بیشینهسازی قدرت روی آورند .پاسخهایی که به این پرسش داده شده ایون دو نحلوه
رئالیستی را متمایز ساخته است .رئالیستهای تدافعی نیز به رابطوه میوان آنارشوی و اسوتلزامات
نظام بینالملل از یک سو و رفتار دولتها از سوی دیگر توجه دارند اما این رابطوه را پیچیودهتور
میبینند .برخالف واقعگرایی تهاجمی ،فرض واقعگرایی تدافعی این است که آنارشی بوینالمللوی
معموال خو خیم است؛ یعنی امنیت چندان نایاب نیست .در نتیجه دولتها که این را درمییابند
رفتاری تهاجمی نخواهند داشت و تنها در شرایطی که احساس کنند تهدیدی علیه آنهوا وجوود
دارد نسبت به آن واکنش نشان می دهند و ایون واکونش نیوز اغلوب در سوط ایجواد موازنوه و
بازداشتن تهدیدگر است و تنها در شرایطی که معضل امنیوت خیلوی جودی شوود واکونشهوای
سختتری به شکل بروز تعارضات رخ خواهد نمود .به عبارت دیگور دولوتهوا زموانی اقودام بوه
گستر نفوذ و افزایش قدرت خود میکنند که احساس ناامنی کنند .بر این اساس ،حضور دولت
در خارر از مرزهای ملی فقط در شرایط تصور ناامنی صورت میگیرد .بنوابراین امنیوت در نگواه
تدافعیها برابر است با برخورداری از قدرت کافی برای ایجاد موازنه .تا جایی کوه موازنوه برقورار
است امنیت نیز وجود دارد .اگر کشوری قصد برهم زدن امنیت و موازنه را داشته باشود کشوورها
بایستی جهت کسب امنیت ،اقدام به افزایش قدرت و دستیابی به موازنه جدید نماینودWalt, ( .
)2009 : 107
به عالوه آنها آنارشی بینالمللی را هابزی و یا بدخیم نمیبینند ،بلکه برآنند که نمیتوان آن
را به سهولت فهمید و این دولتمرداناند که باید در هر وضعیت خاصی به ارزیابی درجه تهدیود و
یا عدم آن بپردازند .به عبارت دیگر برداشتهای دولتها و ادراکات ذهنی آنها نقش پررنگی در
شکلدهی به رفتارهایشان ایفا میکند .تدافعیها نیوز هماننود تهواجمیهوا بور ایون باورنود کوه
مخاصمه در برخی شرایط اجتنابناپذیر است .زیرا دولتهای متجاوز و توسعهطلبی وجوود دارنود
که نظم جهانی را به چالش میکشند و نیز برخی از کشورها تنها در راستای تعقیب منوافع ملوی
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خود ممکن است درگیری با دیگر کشورها را اجتنابناپذیر کنند .تاکید استفن والوت بور اهمیوت
"موازنه تهدید" به جای موازنه قدرت است .تهدید در نگاه او عبارت اسوت از ترکیبوی از قودرت
تهاجمی دولت ،توانمندیهای نظامی ،نزدیکی جغرافیایی ،و نیّات تجاوزکارانه و تهاجمی احتمالی
آن .پس صرف قدرت مهم نیست و سایر عوامل نیز مهماند .به عبارت دیگر آنچه در روابط میان
دولتها حائز اهمیت است برداشت آنها از یکدیگر به عنوان تهدیود اسوت و نوه صورف میوزان
قدرت هر یک از آنها .از سویی دیگر امنیت در شرایطی در نظام افزایش خواهد یافت که ایجواد
موازنه به هنجار بدل شده باشد ،و ایدئولوژی تا یر زیادی نداشته باشد .دولتها در برابر آن دسته
از دولتهایی دست به موازنه میزنند که تهدید فوری نسبت به موجودیوت یوا منوافع آنهوا بوه
حساب آیند ) Toft, Peter , 2005 : 2۳( .در چهارچوب نظری استیفن والت آنچوه تووازن را
ضروری میسازد صرف افزایش قدرت چالشگر نمیباشد ،بلکه ماهیوت قودرت در حوال صوعود
کشور است .پس از نظر والت آنچه که مهم است نیاتی اسوت کوه صواحبان قودرت بوه نموایش
میگذارند( .دهشیار )267 :1۳90 ،به گفته والت تهدید از قدرت تهواجمی ،مجواورت جغرافیوایی،
قدرت نظامی ،و نیات تجاوزکارانه تشکیل میشود .قدرت کلی همان مجموع منابع کشور اسوت؛
کشوری که منابع بیشتری داشته باشد میتواند تهدید جدیتری از کشووری کوه منوابع کمتوری
دارد مطرح سازد .مجاورت جغرافیایی از این رو اهمیت دارد (در صورت برابر بودن سایر شورایط)
کشورهای نزدیک اغلب تهدیدکنندهتر از کشورهای دور هستند .قدرت آفندی ،توانایی یک دولت
برای تهدید کردن حاکمیت یا تمامیت سرزمینی دولوت دیگور بوا هزینوهای قابول قبوول اسوت.
سرانجام ،کشورهایی که تجاوز پیشینه تصور شوند احتمال بیشتری دارد که موجب ایجواد تووازن
شوند تا دولتهای دیگر .نیات تجاوزکارانه تمایل یک کشور خاص به واداشتن کشوری دیگر بوه
واکنش را مشخص میسازد ،وضعیتی که نمونها آلمان نازی بود)kaufman,1992 :47( .
 .2جنگ به ضرورت تهدید بقا و عدم حمله نظامی امریکا به ایران
 -1-2قدرت تهاجمی ایران و امریکا
براساس نظریه توازن تهدید والت میزان قدرت تهاجمی یا قدرت کلی یک کشوور در ایجواد
تهدید بیشتر مو ر میباشد .تعاریف زیادی از قدرت ملی ارائه شده است .از نظر حافظ نیوا قودرت
ملی عبارت است از" :توانایی قابلیت و ظرفیت یک دولت و یک کشوور بورای اسوتفاده از منوابع
مادی و معنوی خود با هدف اعمال اراده ملی و تحصیل اهداف و منافع ملی" (حافظ نیا:1۳79 ،
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ص )245افشردی و مدنی معتقدند که قدرت ملی براساس مولفوههوای سواختاری و ژئوپلیتیوک
تولید شده و در نهایت منزلت ژئوپلیتیکی کشور را شکل میدهد ،کالینز استراتژیست آمریکوایی،
قدرت ملی را مجموعهای از تواناییهای بوالقوه و بالفعول یوک کشوور تعریوف مویکنود کوه از
تواناییهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،تکنولوژیک و نظامی آن کشور ناشوی
میشود( .کالینزه  :1۳70ص )24
ذخایر شناخته شده کانی ایران عبارتند از 800 :میلیون تون موس  12 / 1درصود و بویش از
 500میلیون تن مس با درجه پایینتر 7 ،میلیون تن سونک معودن کرومیوت  ۳5درصود توا 50
درصد (بزرگترین ذخایر کرومیت دنیا) ،بیش از  2 /1میلیارد تن سونگ آهون و  1٫6میلیوارد تون
ذخایر زغال سنگ و  500میلیون تن فلز آلومینیوم فقط در ناحیه تاکستان قزوین است .همچنین
معادن سرب ،روی ،نمک ،سولفور ،منگنز ،نیکل ،طال ،اورانیوم ،منیزیوم ،باریم ،قلع ،سنگ آهک،
کبالت ،فلوریت ،بوکسیت و غیره نیز دارد( .مظفری و رئیس السادات ،1۳88 ،ص)181
کشور ایران پتانسیل خوبی نیز از نظر ذخایر طال دارد .از مهمترین منابع امید بخش طال در
ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد :منطقه متالوژنی آذربایجوان ،منطقوه متوالوژنی همودان -
اراک ،منطقه متالوژنی اصفهان ،یزد و کرمان ،منطقه متالوژنی سمنان  -تهران ،منطقه متوالوژنی
خراسان  -سیستان و بلوچستان ،میزان ذخایر ایران در سال  881۳7۳98 ،1۳80هزار تن سونگ
طال برآورده شده است .موقعیت تکتونو ماگمایی ایران آن را در قلمرو مناطق پتانسویلدار بورای
کانیسازی طالی هیدروترمال قرار میدهد .فعالیتهای ماگمایی قوسی و پشوت قوسوی کوه در
اغلب نقاط دنیا به عنوان پتانسیلهای مهم طال معرفی شدهاند ،در ایوران نیوز گسوتر زیوادی
داشتهاند) http : / / www . ngdir . com( .
مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باد در ایران نشوان دادهانود
که تنها در  26منطقه کشور میزان ظرفیت اسمی سایتها با در نظر گرفتن یوک رانودمان کلوی
 ۳۳/0در حدود  6500مگاوات است و این در شرایطی است که ظرفیت اسمی کل نیروگواههوای
تولید برق کشور در حال حاضر  ۳4000مگاوات است .بهره برداری از انورژی بوادی در ایوران از
سال  1۳7۳در مناطق منجیل و رودبار عمال آغاز شده است و تاکنون انرژی باد در این منطقه به
حدود  ۳4مگاوات رسیده است( .نشریه سازمان انرژیهای نو ایران ،1۳86 ،صص)5 -7
با توجه به کویری بودن برخی منواطق و کمبوود امکانوات در برخوی روسوتاهای دور افتواده
کشور ،انرژی خورشیدی بهترین گزینه برای توامین بورق ایون منواطق اسوت( .نشوریه سوازمان
◊ 84

جنگ به ضرورت تهدید بقا و عدم حمله نظامی امریکا به ایران◊

انرژیهای نو ایران ،1۳87 ،ص )۳ظرفیت پروژههای در حوال بهورهبورداری و در حوال اجورای
مربوط به انرژی خورشیدی در مجموع  4 /517۳کیلو وات میباشد .در سال  1۳87در مجمع 75
هزار کیلو وات ساعت برق خورشیدی توسط پروژه  ۳0کیلوات فتوولتائیک ،نیروگاه دربیود یوزد و
سر کویر سمنان تولید شده است (ترازنامه انرژی 1۳89 ،ص .)240-2۳9
ایران با دارا بودن  1۳716میلیون بشکه نفت ،دومین دارنده بزرگ نفت در جهوان بوه شومار
میرود و  ۳ / 10درصد از کل ذخایر نفت جهان را در خود جای داده است .میوزان ذخوایر نفوت
ایران از  9 / 92میلیون بشکه در سال  1989به  1۳716میلیوون بشوکه در سوال  2009رسویده
است .میزان ذخایر نفت ایران نزدیک دو برابر آمریکای شمالی (  7۳٫۳میلیون بشکه) ،نزدیک 5
برابر کشور آمریکا ( 4 / 28میلیون بشکه) ،بیش از یک برابر ذخایر نفت اروپا و اوراسویا ( 9/1۳6
میلیون بشکه) ،بیش از یک برابر ذخایر نفت کل قاره آفریقا ( 7/127میلیون بشکه) و نزدیوک 4
برابر ذخایر آسیا پاسیفیک ( 2/ 42میلیون بشکه) میباشد .ایران همچنین با تولید  202٫4میلیون
تن ( ۳ / 5درصد کل تولید نفت جهان) بعد از عربستان ،روسیه و آمریکا چهارمین تولیود کننوده
بوزرگ نفوت جهوان بوه حسواب مویآیودBP Statistical Review of World ( .
)Energy, 2010: 6-9
ایران از نظر ذخایر گاز بسیار غنی است و با دارا بودن  61/29تریلیوون متور مکعوب ذخوایر
قابل استحصال گاز که معادل  8 / 15درصد کل ذخایر ا بات شده گاز جهان مویباشود ،دوموین
دارنده بزرگ گاز جهان بعد از روسیه به شمار میرود .حجم ذخایر گواز ایوران از  1 /14تریلیوون
متر مکعب در سال  1980به  29٫61تریلیون متر مکعب در سال  2009رسیده است ،یعنی میزان
ذخایر گاز ایران طی این مدت بیش از دو برابر رشد داشته اسوت .ایوران بویش از دو برابور کول
ذخایر گاز آفریقا (  76/ 14تریلیون متر مکعب) ،نزدیک به دو برابر کل ذخایر آسیا پاسیفیک (16
 24 /تریلیون متر مکعب) و نزدیک به دو برابر کل ذخایر قواره آمریکوا (  22 /17تریلیوون متور
مکعب) ذخایر گاز دارد .حدود دو سوم از ذخایر گاز ایران در میادین گازی غیر هموراه ( مسوتقل)
قرار دارند .مهمتر ین میادین گازی غیر همراه ایران عبارتند از :پارس جنوبی ( 8- 2/14تریلیوون
متر مکعب) ،پارس شمالی ( 4 / 1تریلیون متر مکعب) ،کنگان (  82 /0تریلیون متر مکعب) ،نوار
( ۳7 /0تریلیون متر مکعب) و کنگیران با  • ۳1تریلیون متر مکعب ذخایر گاز از کل ذخوایر گواز
ایران  24 /9تریلیون( .قدیانی و کرباسی :1۳88 ،ص )۳
روت نسبی ایران در بین کشورهای حوزه ی خلیج فارس بر اساس برآورد بانوک جهوانی و
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اوپک()2018
جمعیت
()1000

1.

تولیوود ناخوووالص
داخلی سورانه (میلیوارد
دالر)
2۳.655

صادرات (میلیارد دالر)
نفتی

جمع

8.6

14.۳

تولید ناخالص
داخلوووی (میلیوووارد
دالر)
۳5.۳

کشور

بحرین

49۳
4.

50.7

29.040

120.2

55.۳

کویت

1۳7
4.

21.2

15.668

72.6

۳1.9

عمان

6۳6
2.

۳5.5

6۳.506

167.6

84.8

قطر

6۳9
۳
2.9۳8

20.761

159.7

2۳1.5

68۳.8

عربستان
صعودی

8
1.16۳

5.415

52.7

110.8

4۳9.5

ایران

۳
8.275

5.166

59.7

6۳.۳

197.7

عراق

-

-

-

-

یمن

-

مقایسه بودجه و مخارر ایران و امریکا در سال 20172
کسری (منفی)
887.224
9.020

مخارر
6.807.161
86.260

درآمد
6.028.001
77.220

کشور
امریکا
ایران

رتبه در جهان
1
40

با توجه به موارد باال که بیان شد و مقایسههایی که صورت گرفت ایران هور چنود از لحواظ
1. World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/, accessed 25٫7٫2018; OPEC,
Statistical Abstract 2018, pp. 19-20. CIA Factbook for some Bahrain and Oman
export data.
2. The World Factbook. "List of government budgets by country". Retrieved March
15, 2017.
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توان ملی قوی برخوردار میباشد ولی این توان به دو علت خاصیت تهدیدآمیزی ندارد .اول اینکه
این توان یک توان بالقوه هست و اگر ایران بخواهد آن را به توان بالفعل تبدیل کنود و آن را در
راستای قدرت نظامی و اقتصادی سوق بدهد نیاز به درآمد بیشتر و ارتقاء کیفیت استخرار و بهره
برداری از منابع و ذخایر را دارد و همچنین به بازاری برای فورو و دوم اینکوه تووان ملوی یوا
قدرت تهاجمی یک کشور زمانی ایجادکننده تهدید جدی است که فاصوله تووان ملوی دو رقیوب
نزدیک شود و به عبارت دیگر تفاوت چشمگیری احساس نشود .ولی توان ملی ایران و امریکوا از
لحاظ کمی و کیفی با یکدیگر تفاوت چشمگیر دارد و تا زمانی که این تفواوت انودک نشوود لوذا
ایران تهدیدی نمیتواند برای زیست امریکا فرض شود.
 .3مجاورت جغرافیایی ایران و امریکا
سرچشمهها و پایههای قودرت از عوامول مختلفوی تشوکیل مویشوود .بخشوی از عوامول و
سرچشمههای قدرت در جغرافیای هر کشور قرار دارد و از همه مهمتر اینکه خصائص جغرافیوایی
غالبا نقش بنیادین را در شکلگیری سایر عناصر قدرت نظیر قدرت اقتصادی ،سیاسوی و نظوامی
بازی میکند .از این رو اهمیت خاصی در بررسی و تحلیل قدرت ملوی یوک کشوور برخوردارنود.
(حافظ نیا ،1۳86 ،ص  )84تمام صاحبنظرانی که به بررسی سرچشمههای قدرت ملی پرداختهاند
از جغرافیا به عنوان یکی از بسترهای اصلی قدرت ملوی یواد کوردهانود .حتوی برخوی جغرافیوا را
اصلیترین عامل قدرت ملی تلقی کردهاند .گلدستین در بین سرچشمهها و منابع قدرت بر جغرافیا
و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور فوقالعاده تاکید میکند و میگوید که مهمترین مالحظات سوهگانوه
منزلت واقعی یک کشور عبارتند از :موقعیت ،موقعیوت و موقعیوت) Goldstein,59 1999) .
برخی موقعیت جغرافیایی یک کشور را مهمترین رکن قدرت ملی آن کشور بوه شومار آوردهانود.
برخی از این هم فراتر رفته و گفتهاند که سیاست هر کشور را جغرافیای آن کشور تعیین میکند.
(روشندل :1۳74 ،ص  )71کوهن معتقد اسوت کوه بوه وسویله جغرافیاسوت کوه موا مویتووانیم
واقعیتهای سیاسی را به درستی ارزیابی کنیم .این سویمای جغرافیوایی اسوت کوه اسواس درک
نقشه سیاسی کنونی و پیشبینی تغییرات احتمالی آینده را برای ما فراهم میسازد .بنابراین نقشه
سیاست جغرافیایی بیشتر از نقشه سیاسی بوا واقعیوت هماهنوگ اسوت( .والتورز :1۳6۳ ،ص )71
بطور کلی قدرت از عوامل سیاست جغرافیایی سرچشمه میگیرد .این موضوع در زمینه استراتژی
کامال آشکار است و در مورد اقتصاد و سیاست بینالملل نیز توا انودازهای چنوین اسوت .بنوابراین
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برای درک نقش قدرت در جهان ابتدا باید با عوامل سیاست جغرافیایی آشنا شد( .والتورز،1۳6۳ ،
ص 19و حافظ نیا ،1۳86 ،ص )85
ایران ،در میانه منطقه خلیج فارس ،آسیای مرکزی و قفقاز قرار دارد که اهمیت ایون منطقوه
در ترمین انرژی جهان ،مبادالت اقتصادی ،تجاری و نقوش راهبوردی آن در معوادالت امنیتوی و
دفاعی کشورهای قدرتمند و رقیب ،همچنین موقعیت خاص آن در تعامالت کشوورهای منطقوه،
ایران را یک کشور بینالمللی کرده است (حیدری .)27۳ :1۳84 ،برقراری ارتباط با ایران و عبوور
از فضای آن از دیرباز تاکنون به طور عمده با دو هدف اصلی انجام شده اسوت :نخسوت ،هودف
اقتصادی  -اجتماعی که برای ترمین آن کاال ،مواد ،افکار ،اندیشهها ،انسانها و وسوایل حمول و
نقل از مسیر ایران عبور کرده و مبادی و مقاصد را به هوم پیونود داده اسوت و از آن بوه عنووان
«نقش ارتباطی ایران» یاد شده است .دوم ،عملیات نظامی که با هدف تصرف ایران و نیز تصرف
سرزمینهای ماورای ایران انجام گرفته است؛ زیرا پهنههای آبی اقیانوس هند و دریای عمان در
جنوب و دریای مازندران در شمال ،امکان اتصال قلمروها و مناطق جغرافیوایی واقوع در مواورای
مرزهای شرقی و غربی را دشوار ساختهاند و همچون عامل بازدارنده و مانعی نفوذناپذیر بور سور
راه مهاجمان قرار داشتهاند .از این رو ،به ناچار مسیر ایران را برای عبور انتخاب کردهانود (حوافظ
نیا.)۳9 :1۳88 ،
ایران در دریای مازندران حدود  657کیلومتر ،در دریای عمان حدود  784کیلومتر و در خلیج
فارس حدود  1259کیلومتر مرز دریایی دارد .بنابراین از مزایای اقتصادی و دفاعی آن بهورهمنود
است( .ملکوتیان ،1۳8۳ ،ص  )207دسترسی ایران به دو عرصه آبوی مهوم در شومال و جنووب
کشور ،هم به لحاظ حمل و نقل دریایی و هم به لحاظ شیالت و وجود ذخایر عظیم انرژی نفوت
و گاز به عنوان مبنای عمده قدرت ملی کشور شناخته میشوند (حافظ نیا 1۳86 ،ص .)92
بطور کلی کشور ایران با داشتن  15همسایه از طریق خشکی و دریا پوس از روسویه دوموین
کشور جهان از نظر تعداد همسایگان است( .عباس شووازی :1۳87 ،ص  )7۳اسوتفاده از اسوتعداد
بسیار بزرگ و در واقع بینظیر ایران در گستر روابط فضوایی بوین ناحیوهای بوا وجوود حجوم
متوسط و تعداد همسایگان زیاد ،در کانون توجه دولتهوا قورار نداشوته اسوت .چنوین مووقعیتی،
فضای سرزمینی ایران را در مرکز تالقی دولتهایی قرار داده که بطوور مواهوی نیازمنود تعامول
فضایی همه جانبه هستند .در واقع ایران با استفاده از موقعیت مرکزی و کانونی خود میتوانسوته
کانون صل و همبستگی بین منطقهای باشد( .کریمی پور :1۳79 ،صص ) 25-24
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ایاالت متحده آمریکا در نیمکره غربی زمین ،و در شمال قاره آمریکا واقع است .این کشور از
 48ایالت همجوار ،و دو ایالت جدا از دیگران (شبه جزیره آالسکا در شمال شرق قواره آمریکوا و
مجمع الجزایر هاوایی در اقیانوس آرام) تشکیل شده است) Cavendish, 2007. 67( .
ایاالت متحده آمریکا از شمال با کشور کانادا ،و در جنوب با کشور مکزیک مرز خواکی دارد.
این کشور در شمال غرب قاره آمریکا و سواحل آالسکا نیز با روسیه مرزهای مشترک آبوی دارد.
 48ایالت به هم پیوسته که خاک اصلی آمریکا را تشکیل میدهند ،از شرق و جنوب شورقی بوه
اقیانوس اطلس و خلیج مکزیک ،و از غرب به اقیانوس آرام منتهی میشوند .ایالت آالسکا نیوز از
شمال به اقیانوس منجمد شمالی ،از غرب به تنگه برینگ ،و از جنووب غربوی بوه اقیوانوس آرام
ختم میشود .مجمعالجزایر هاوایی هم در جنوب غرب خواک اصولی آمریکوا و در اقیوانوس آرام
واقع شدهاند .آمریکا در مجموع  9٬826٬6۳0کیلومتر مربع وسعت دارد که البته  470هزار کیلومتر
آن را جزایر پراکنده و تحت قلمرو آمریکا در اقیانوس آرام و دریای کارائیب تشکیل میدهنود( .
)Press, 2007. 4
حوادث  11سپتامبر فرصت مناسبی را برای ایاالت متحده فراهم کرد تا به بهانوه مبوارزه بوا
تروریسم به حضور سیاسی ،اقتصادی و نظامی خود در این منطقه گستر دهد .از این رو ،منافع
آمریکا در خاورمیانه از سه جنبه اقتصادی ،سیاسی و نظوامی قابول بررسوی اسوت .بویش از هور
مسئله ای منافع اقتصادی آمریکا در خاورمیانه بوا بحوث انورژی و توامین امنیوت عرضوه آن بوه
بازارهای جهانی گره خورده است .آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان و به رغم برخورداری
از مقادیر قابل توجهی منابع نفتی داخلی ،کماکان نیازمند نفت این منطقه است .از همین رو ،این
ک شور حفظ شرایط ایمنی دستیابی به نفت منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را در اولویت سیاسوت
خارجی خود قرار داده است .نفت خلیج فارس ارتباط مستقیمی بوا هژموونی آمریکوا دارد( .سویف
زاده و روشندل)17۳-172 :1۳82 ،
در واقع ،به سختی بتوان سیاست خارجی آمریکا را در منطقه خاورمیانه بدون در نظر گورفتن
عامل نفت تبیین کرد .نفت راهنمای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه برای نزدیوک بوه نویم
قرن گذشته بوده است .بحران انرژی دهه  1970که طی آن اعراب اقدام به تحوریم کشوورهای
حامی اسرائیل کردند ،اهمیت خاورمیانه را بیش از پیش برای آمریکا نمایان ساخت .ایون بحوران
نشان داد که در خاورمیانه ،ترکیب نفت و سیاست میتواند بسیاری از معوادالت را رقوم زده و در
واقع نفت عامل تعیینکننده مهمی برای حیات سیاسی در خاورمیانه بوه شومار مویرود .از جنبوه
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سیاسی ،موجودیت اسرائیل ،بقاء و حفظ امنیت آن در خاورمیانه برای آمریکا بسیار مهم میباشد.
با توجه به روابط خصمانهای که از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی میان اعراب و اسرائیل وجوود
داشته ،تامین امنیت این رژیم به عنوان مهمترین متحد آمریکا در منطقوه خاورمیانوه از اهمیوت
ویژهای برخوردار بوده است .یکی دیگر از منافع سیاسی آمریکا در منطقه خاورمیانه جلووگیری از
قدرتیابی گروه های رادیکال اسالمی و حمایت از متحد استراتژیک خوود عربسوتان مویباشود.
(همان).
در واقع با توجه به مطالب بیان شده و در چارچوب نظریه استیفن والوت یوک کشوور زموانی
تهدید است که در مجاورت جغرافیایی یعنی در هماسیگی باشد و البته سایر متغیرها یعنی قودرت
تهاجمی و توانمندی و نیات خصمانه را دارا باشد .لذا ایران و امریکا فرسنگها با یکدیگر فاصوله
دارند در واقع ایران در مجاورت جغرافیایی امریکا نمیباشد بلکه در مجاورت حیات خلوت امریکا،
و منافع منطقهای آن میباشد و بیش از اینکه تهدیدی برای بقای امریکا باشود تهدیودی بورای
موارد اذعان شده میباشد و لذا امریکا نیازی به مبادرت برای جنگ نمیبیند و ترجی میدهد بوا
استفاده از سایر سیاستها همچون تحریم ،موازنه سازی ،حمایت متحودین و رقیوبهوای ایوران
دغدغههای خود را مرتفع سازد.
 .4توانمندی نظامی ایران و امریکا
همواره در طول تاریخ قدرت نظامی با به عبارتی توانمنودی نظوامی مهمتورین متغیور بورای
شروع یک جنگ بوده است .براساس نظریه والت که در بخش نظری بیوان شود ،چنانچوه یوک
کشور از توانمندی نظامی باالیی برخوردار باشد و فاصله توان نظوامی دو رقیوب بوه یوک دیگور
نزدیک باشد باعث بروز جنگ خواهد شد .در این قسمت به مقایسه توان نظامی امریکوا و ایوران
میپردازیم تا به این مهم پی ببریم که آیا توان نظامی ایران تهدیدی برای بقای امریکا میباشد
یا نه ؟ برای پاسخ به این سوال توان این دو کشور به مقایسه آمار و ارقام نظامی ایون دو کشوور
خواهیم پرداخت .البته این مقایسه در مقیاس کوچک میباشد چرا که سالح های نظامی و ادوات
نظامی و پرسنل نظامی از تنوع باالیی برخوردار مویباشود و اشواره بوه تموامی جزئیوات مقودور
نمیباشد.
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ایاالت متحده اعالم کرده است که اقدامات نظامی علیوه ایوران در زموانی صوورت گرفتوه
میشود ،که نشانهای روشن وجود داشته باشد که ایران تصمیم به ساخت سوالح هسوتهای دارد.
دولت اسرائیل به رهبری نخست وزیر نتانیاهو ،ایوران را بوه عنووان "تهدیود موجوود" توصویف
میکند و تهدید به استفاده از نیروی نظامی بورای جلووگیری از توانوایی ایوران در تولیود سوالح
هستهای کرده است .اظهارات سیاست ایاالت متحده نشان میدهد کوه هودف از اقودام نظوامی
علیه ایران ،جلوگیری از توسعه سالح هستهای ایوران اسوت .یوک اقودام نظوامی شوامل حملوه
هوایی ،حمالت سایبری ،عملیات مخفی و نیروهای ویژه ،بسیاری از امکانوات و ذخوایر فیزیکوی
ایران را از بین میبرد یا شدیدا آسیب میرساند .اما با این حمله ،نابودی کامل برناموه هسوتهای
ایران بعید است؛ و ایران همچنان ظرفیت علمی و تجربه را برای شروع برنامه هسوتهای خوود را
دوباره حفظ خواهد کرد)H.RES.568 ( .
بدیهی است ،هرگونه تعهد ایاالت متحده به اقدام نظامی علیه ایران یک رابطه بسیار ناپایدار
و قابل اشتعال با یکی از بزرگترین و قدرتمندترین کشورهای منطقه ایجاد خواهد کرد .همچنوین
پیامدهای مهم و بلند مدت منطقهای و جهانی برای ایاالت متحده خواهود داشوت .هزینوههوای
درازمدت و حتی فرسایشی شدن عملیات نظامی به دلیل عودم اطمینوان در موورد واکونشهوای
ایران و واکنش کشورهای دیگر و همچنین احتمال افوزایش پیامودهای غیرمنتظوره و غیرقابول
پیشبینی دشوار است) Strategic Comments, July 2012( .
ترامپ در  18اردبیهشت یعنی یک روز پس از خارر کردن آمریکا از برجام ،ایوران را تهدیود
کرد و گفت که «ایران یا باید مذاکره کند یا اتفاق دیگری خواهد افتاد ».وی اظهار داشت« :مون
به ایران توصیه میکنم برنامه هستهایش را از سر نگیرد .من به آنها قویا توصیه میکونم .اگور
دست به چنین کاری بزنند با عواقب جدی روبهرو میشوند» به رغوم اینکوه برخوی تحلیلگوران
منظور ترامپ را از عواقب جدی ،گزینه نظامی علیه ایران تعبیر کردنود ،اموا موضوعگیوری اخیور
مقامات ارشد نظامی آمریکا خالف آن را نشان میدهد) http://parstoday.com( .
در چارچوب نظریه والت توانمندی نظامی باال میتوانود تهدیودی باشود البتوه اگور بوا نیوات
خصمانه ،مجاورت جغرافیایی و توانمندی تهاجمی هموراه باشود .ولوی بوا توجوه بوه مقایسوهای
صورت گرفت ،توانایی فاحشی بین قدرت نظامی ایران و امریکوا در کوم و کیوف وجوود دارد .و
تهدیدات نظامی که از سوی امریکا صورت گرفته است بیشتر بخواطر برناموه هسوتهای ایوران و
رفتارهای منطقهای آن میباشد تا تهدید به ضرورت بقا .و لذا امریکا ضرورتی برای مبوادرت بوه
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جنگ نمیبیند و سعی میکند با سایر سیاستها رفتار ایران را تغییر داده و برنامه هستهای آن را
متوقف کند .البته آنچه تهدید را جدی میکند و به عبارتی مهمترین متغیر میباشد در کنوار سوه
متغیر قبلی (توانمندی تهاجمی ،مجاورت جغرافیایی و توانمندی نظامی) نیات خصمانه میباشد.
 .5نیات خصمانه ایران و امریکا
ایران همواره خود را مدافع صل نشوان داده اسوت و بارهوا اعوالم کورده اسوت کوه تووان
نظامیا توان دفاعی و بازدارندگی میباشد تا تهاجمی .مقام معظم رهبری در دیدار با کارکنان
و جمعی از فرماندهان ناجا اذعان کردند که پیشرفتهای امروز نیروهای نظوامی در بخوشهوای
مختلف بسیار ارزشمند است ،اما با توجه به عقب ماندگیها باید شوتاب حرکوت را افوزایش داد و
چنان اقتداری ایجاد کرد که دشمنان حتی جرات نکنند خیال تعرض به مرزهای این کشور را بوه
ذهن خود راه دهند ( .وبگاه مقام معظم رهبری )1۳94:
کارکردهای دکترین نظامی  -دفاعی نیروهای مسل در جوامع مختلف ،در طول تاریخ برای
دفاع از قدرت ها و در برخی موارد برای توسعه طلبی ،تهدید و تجاوز شکل گرفته و غالبا کوارکرد
آنها جنبه غیر ارزشی داشته است؛ ولی در نظام اسوالمی ،نیروهوای مسول در خودمت موردم و
پاسدار امنیت و آرامش جامعه و ارز های دینی و اخالقی و مورد احترام و باور موردم اسوت .در
همه کشورها ،نیروهای مسل یکی از ارکان اساسی اقتدار ملی به حساب میآیود؛ ولوی در نظوام
اسالمی به دلیل این که محور همه ارز گذاریها دین و ارز های الهی است ،صورف قودرت
مادی و ظاهری  -چه نظامی و  -نشانه اقتودار و بالنودگی نیسوت ،بلکوه قودرتهوای موادی و
ظاهری اگر با نیروی معنوی و روحی  -اخالقی همراه و آمیخته شود ،نشانه اقتدار و عظمت ملی
و اسالمی خواهد بود .در تفکر دینی  -اسالمی ،یک ملت با داشوتن موردان و جوانوان مسول و
سربازان شجاع و رشیدی که دل هایشان با نور ایمان و بصیرت و معرفت خداشناسی رو باشد
و ارادههای آنها با قدرت و صالبت ایمان آمیخته شود ،دارای اقتدار و قدرتی است که نظیر آن را
در جهان نمیتوان یافت و هیچ قدرت نظامی و سیاسی دنیا را یارای مقابله با آن و شکست دادن
آن نیست .بر این اساس ،در نظام مقدس جمهوری اسوالمی ایوران ،نیروهوای مسول  ،اقتودار و
عظمت خود را تنها در توان نظامی و سالح بیشتر و بهتر نمیبینند ،بلکه در توان نظامی آمیختوه
با معنویت ،اخالق و ایمان به همراه معرفت و بصیرت میدانند .بورای خودا و گسوتر فرهنوگ
توحیدی ،برای انسانیت و اخالق و دفاع از آرمانهای ملوی و اسوالمی اسوت کوه یوک نظوامی
◊ 94

جنگ به ضرورت تهدید بقا و عدم حمله نظامی امریکا به ایران◊

مسلمان لباس رزم بر تن میکند و مهیای جانبازی و فداکاری میشود .نیروهای مسل جمهوری
اسالمی برای تثبیت فضایل انسانی و تحقق ارز های الهی به تمرین نظامی و فراگیری فنوون
رزم میپردازند .انگیزه دفاع از آب و خاک و میهن عزیز خویش  -ایران را با انگیزه واالتور دفواع
از آرمانها و ارز های دینی و انقالبی آمیخته کرده و با انگیزه بیشتر به رسالت مقدس سربازی
جامه عمل میپوشانند .همین انگیزههای مقدس و بالنده است که آنها را در دفاع جنگ هشوت
س اله در برابر ارتش تا دندان مسل حزب بعث عراق به رهبری صدام ،به پیروزی رساند و اکنوون
استکبار جهانی آمریکا و هم پیمانانش را از رو در رویی بوا نیروهوای مسول جمهووری اسوالمی
ایران ،باز داشته است( .رستمی) 21 ،1۳9۳ :
فلسفهی وجود نیروهای مسل  ،صرفا جنگ با درگیری نیسوت .بسویاری از کشوورهایی کوه
سالهای طوالنی را بدون جنگ و درگیری سپری کردهاند ،نیروهای نظامی خود را مهیا و آمواده
نگه میدارند .این آمادگی موجب میشود که دشمنان آشکار و پنهان آنها ،در محاسوبات خوود،
دریابند که اشغال یا برخورد نظامی با چنین کشوری ،برای آنها ،آسان و ارزان نخواهود بوود .در
نتیجه ،از ایجاد تنشهای نظامی با این کشورها میپرهیزنود .در ایون صوورت اسوت کوه گفتوه
میشود ،آمادگی رزمی نیروهای مسل  ،موجب بازدارندگی شده است.
در مجموع میتوان گفت :بازدارندگی ،مجموعه اقدامهایی است که یک دولت یا گروهوی از
دولتها انجام میدهند تا تهدید بالقوه یا بالفعل آنها ،از انجام عملیات خصمانه علیه منافع ملوی
آنان یا متحدانشان و یا تشدید جنگ خودداری نمایود .بازدارنودگی و اقودام در نیروهوای مسول
جمهوری اسالمی ایران درونزا بوده و بر مبنای ساخت داخلی کشور و بور مبنوای ظرفیوتهوای
بومی شکل گرفته است .این موضوع از کلید واژههایی است که در سالهای اخیر بارها از سووی
مقام معظم رهبری برای برون رفت از مشکالت و حضور قدرتمندانه در صحنه بینالملل مطورح
شده است)www. kayhannews . ir( .
مقام معظم فرماندهی کل قوا در دیدار با زائران و مجاوران حرم رضوی در آغازین روز سوال
 1۳91در بخشی از فرمایشات خود فرمودند« :ممکن است آمریکوا خطرهوایی بورای کشوورهای
دیگر ایجاد کند؛ ممکن است دیوانگی کنند .البته من همین جا بگویم؛ ما سوالح اتموی نوداریم،
سالح اتمی هوم نخوواهیم سواخت ،اموا در مقابول تهواجم دشومنان ،چوه آمریکوا و چوه رژیوم
صهیونیستی برای دفاع از خودمان ،در همان سطحی کوه دشومن حملوه کنود ،بوه آنهوا حملوه
خواهیم کرد»( .همان)
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آنچه مسلم است ایران بیش از اینکه نیات خصمانه علیه امریکا داشته باشد در واقوع بوه آن
بدبین میباشد .مقام معظم رهبری ،در بازدید روز چهارشنبه در دانشگاه فرهنگیان و سخنرانی در
میان اساتید و دانشجویان این دانشگاه ،بار دیگر بر این گزاره تاکید فرمودند و بیان داشتند «امّوا
راجع به برجام؛ خب ،بنده از روز اوّل بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید! هوم در جلسوات
خصوصی این را گفتم ،هم در جلسات عمومیِ مردمی گفتم؛ در جلسات خصوصی بیشتر هم این
را گفتم؛ گفتم به اینها اعتماد نکنید؛ اگر میخواهید قرارداد ببندید ،تضمینهوای الزم را فوراهم
بکنید ،بعد صحبت کنید ،بعد قرارداد ببندید ،بعد امضا کنید؛ به حرفِ اینها اعتماد نکنید».
)( www.mehrnews.com
در همان مقطع ( 1۳مهر  )92مقام معظم رهبری طی بیانواتی در مراسوم تحلیوف و اعطوای
سردوشی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهووری اسوالمی ایوران در دانشوگاه شوهید
ستاری ،ضمن حمایت از تحرک دیپلماسی دولت ،گفتند« :ما به هیئت دیپلماسی ملّت عزیزمان و
دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم؛ البتّه به آمریکاییها بدبینیم؛ به آنها هیچ اعتمادی نداریم.
ما دولت ایاالت متّحدهی آمریکا را دولتی غیرقابل اعتماد میودانیم؛ دولتوی خوودبرتربین ،دولتوی
غیرمنطقی و عهدشکن ،دولتی سخت در پنجهی تصرّف و اقتدار شبکهی صهیونیسم بینالمللوی
 که بهخاطر رعایت خواستهها و منافع نامشروع شبکهی صهیونیستی بوینالمللوی مجبورنود بوارژیم غاصب و جعلی اشغالکنندهی فلسطین مماشات کنند»...
در  1۳آبان سال  95درحالیکه حدود  10ماه از اجرایی شدن برجام میگذشوت ،مقوام معظوم
رهبری در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان ،ضمن بیان تحلیلی دقیوق از منطوق و عقالنیوت
مستتر در استکبار ستیزی و آمریکا ستیزی ملت انقالبی ایران و تال دو گوروه وابسوتگان و از
نفسافتادهها در داخل برای القای بیمنطق بودن این مشی نظام ،فرمودند« :فکر غلط و خطوائی
که این هم باز دارد به نحوی از سوی آمریکاییها تزریق میشود و کسوانی هوم در داخول آن را
ترویج میکنند و از اوّلی خطرناکتر است ،این است که اگر ما با آمریکا ساز کنیم ،مشوکالت
کشورمان حل خواهد شد[ .این] از آن اشوتباهات عجیوب و غریوب و بسویار خطرنواک [اسوت].
[میگویند] اگر ما با آمریکا ساز کردیم ،مشکالت کشور حل میشود .خب ،حواال ده توا دلیول
میشود شمرد برای اینکه این حرف غلط است ،این حرف دروغ است ،این حورف فریوب اسوت.
ساز با آمریکا مشکالت کشور را به هیچوجه حل نمویکنود؛ نوه مشوکالت اقتصوادی را ،نوه
مشکالت سیاسی را ،نه مشکالت امنیّتی را ،نه مشکالت اخالقی را ،بلکه بودتر خواهود کورد .ده
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پانزده دلیل وجود دارد و میشود شمرد و ردیف کرد برای این قضیّه؛ آخریا هموین قضویّهی
برجام است .من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینها بدعهدند ،اینها دروغگویند ،اینها پوای
حرفشان نمیایستند؛ حاال مالحظه میکنید! امروز آن کسی که دارد مویگویود آنهوا بدعهدنود
دیگر من [فقط] نیستم؛ مسئولین محترم کشور ،خود مذاکرهکنندگان موا کوه ایون هموه زحموت
کشیدند ،یک سال و خردهای مذاکره کردند ،رفتند ،نشستند ،برخاستند؛ ده روز ،پانزده روز ،بیست
روز خارر از کشور ،پشت میز مذاکره با آن همه زحمت ،عرق ریختنود ،زحموت کشویدند ،آنهوا
دارند میگویند»( .همان)
با توجه به مطالب بیان شده ایران همواره مدعی صل طلبی میباشد و در واقع توان نظوامی
خود را توان دفاعی می داند و هیچگاه هدف حمله به امریکا را ندارد .ایران نیات خصمانه نسوبت
به امریکا ندارد و همیشه مردم و سیاستمدارن امریکا را از یکدیگر تمیز داده است و اذعان کورده
است که ما با ملت امریکا مشکل نداریم و مشکل ما با سیاستمدارن امریکا است و نوع بدبینی به
سیاستهای امریکا دارد تا نیات خصمانه .ایران دشمنی ذاتی با امریکا ندارد که بخواهد بقای آن
را در خطر اندازد و این امر برخواسته از بدبینی است که نسبت به سیاستهای امریکوا دارد .هوم
امریکا و ایران به یکدیگر بدبین بودهاند و حاصل این بدبینی تنش و عدم رابطهی سیاسوی بووده
است و روابط ایران و امریکا به تجارت محدود بسنده شده است .با وجود تمام بدبینیها در برخی
برهههای زمانی در خاورمیانه با یکدیگر همکاریهای مخفیانه داشوتهانود ماننود جنوگ عوراق و
افغانستان .امریکا آگاهی دارد که که ایران هیچگاه نیت حمله بوه امریکوا و اسورائیل را نودارد و
بدبینی که بین این دو وجود دارد باعث شده است که تعوارض منوافع بوا یکودیگر پیودا کننود و
سیاستهای هر دو در عرض هم تعریف شده است تا طول هم ،لذا امریکا با این آگاهی از نیوت
رهبران ایران هیچ نیازی به مبادرت جنگ نمیبینود و سوعی مویکنود بوا فشوارهای سیاسوی و
اقتصادی رفتار ایران را در جهت سیاست خارجی خود تغییر دهد .ما نباید فرامو کنیم که ایران
با بات و قدرتمند در منطقه برای امریکا سود دارد و امریکا همواره سعی کرده است با فشارهایی
که به ایران میآورد بتواند ایران را متحد استراتژیک خود در منطقه کند .برای این مهم نیاز است
که نگر های کالن سیاست خارجی دو کشور تغییر کرده و رفتارهای مثبتتر به نمایش گذارده
شود تا این اتحاد شکل بگیرد .زمینه این اتحاد با توافق برجام میتوانست شکل بگیورد ولوی بوا
خرور ترامپ از برجام بار دیگر بدبینی ایران به امریکا بیشتر شد و دوباره شکاف سیاسی فعالتور
و جدیتر شد .ولی با تمام این مسائل ایران تهدیدی برای زیست امریکا نمیباشد و سیاستهای
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ایران تهدیدی برای منافع امریکا و متحدینش در منطقه فرض میشود.
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نتیجهگیری:
کشورها همیشه عقالنی فکر کرده و قبل از انجام هرکواری هزینوه و فایوده آن را سوبک و
سنگین میکنند .براساس نظریه موزانه قدرت والتز صرف افزایش قدرت این جواز را به هژموون
یا رقیب میدهد که دست به موازنه علیه کشور جدید در حال صعود بزند و در حالت حاد مبادرت
به جنگ کند .اما براساس نظریه موازنه تهدید والت صرف افزایش قدرت یک کشور دلیل کوافی
برای موازنهسازی و مبادرت به جنگ نمیباشد بلکه باید یوک سوری متغیرهوا را دارد باشود کوه
بتوان قدرت در حال صعود را تهدید جدی فرض کرد .براساس نظریه والت اگور قودرت در حوال
صعود چهار متغیر اساسی یعنی توانمندی ملی یا تهاجمی ،مجاورت جغرافیایی ،توانمندی نظوامی
و نیات خصمانه را دارا باشد قدرت رقیب این جواز را دارد که دست به موازنوه سوازی بزنود و در
حالت حاد مبادرت به جنگ کند .با توجه به بررسیهای صورت گرفته توانمندی تهواجمی ایوران
بالقوه میباشد و نیاز به تکنولوژی و زمان وجود دارد تا این توان تبدیل به تووان بالفعول شوود و
همچنووین ایووران در مجوواورت جغرافیووایی امریکووا قوورار نوودارد بلکووه ایووران در مجوواورت منووافع
خاورمیانه ای و متحدین امریکا قرار دارد .همچنین با مقایسه توان نظامی دو کشور ما شاهد این
امر بودیم که تفاوت فاحشی بین قدرت نظامی دو کشور وجود دارد و ایران نیات خصومانه علیوه
امریکا ندارد .با بدبینی که ایران به امریکا دارد ما شاهد این هستیم که سیاسوتهوای منطقوهای
ایران در جهت مخالف امریکا میباشد .موقعیت استراتژیک ایران باعوث شوده اسوت کوه ایوران
تهدیدی برای منافع ملی امریکا در خاورمیانه فرض شود و چون ایران تهدیدی برای زیسوت آن
نمیباشد لذا امریکا نیاز ضروری برای مبادرت به جنوگ نمویبینود و سوعی مویکنود از طریوق
فشارهای سیاسی و اقتصادی رفتار ایران را تغییر دهد .البته حمله نظامی امریکا به ایران منطقوه
را بی بات میکند و باعث وارد شدن شوکهای انرژی شده و منافع متحدین امریکا را بوه خطور
میاندازد و این امر میتواند به هژمونی و اقتصاد ایاالت متحده ضربه وارد کند .امریکا بر این امر
اگاه است که هرگونه حمله نظامی به ایران واکنش رقبا را در برخواهد داشت لذا سعی میکند که
محتاطتر عمل کند و خود را درگیر جنگ فرسایشی و پر هزینه همچون باتالق ویتنام نکند.
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منابع و مآخذ
فارسی
 اطاعت ،جواد ،1۳91 ،سیاست خارجی و توسعه در ایران ،انجمن ژئوپلیتیک ایران. اعظمی ،هادی :1۳85 ،وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه ای (بررسی مووردی :جنووبغرب آسیا) ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال دوم ،شماره سوم و چهارم ،پاییز و زمستان.
 افتخاری ،اصغر ،1۳84 ،سیر تحول مطالعات استراتژیک؛ روندهای جهانی و تجارب ایرانی،مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مطالعات استراتژیک در جمهوری اسالمی ایران ،پژوهشکده
مطالعات راهبردی ،تهران.
 پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار مقام معظم رهبر ) )Khamenei . Ir ترازنامه انرژی سال  :1۳87معاونت امور برق و انرژی ،دفتور برناموهریوزی کوالن بورق وانرژی.
 حافظ نیا ،محمدرضا احمدی پور ،بدیعی ( ،)1۳8۳تحلیول مبوانی جغرافیوایی قودرت ملویایران ،سمت.
 حافظ نیا ،محمدرضا و احمدی پور ،زهرا و بدیعی ،مرجان :1۳78 ،تحلیل مبانی جغرافیواییقدرت ملی جمهوری اسالمی ایران (پروژه تحقیقی) ،فصل اول ،مبانی نظوری ،تهوران ،دانشوگاه
تربیت مدرس
 حافظ نیا ،محمدرضا ،)1۳85( ،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،انتشارات آستان قدس رضوی. حافظ نیا ،محمدرضا :1۳86 ،قدرت و منافع ملی ،تهران ،نشر انتخاب دهشیار ،حسین ".)1۳91( ،خاورمیانه :خطر استراتژیک برای آمریکا" ،پژوهشکده مطالعاتاستراتژیک خاورمیانه
 دهقانی فیروزآبادی ،سید جالل و مهدی فرازی .)1۳91( ،بیداری اسوالمی و امنیوت ملویجمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه ی مطالعات انقالب اسالمی ،سال نهم ،شماره ی 28
 رستمی ،محمود ( )1۳78فرهنگ واژههای نظامی تهران ،انتشارات سوتاد مشوترک ارتوشجمهوری اسالمی ایران ،چاپ اول بیانات رهبری.
 روشندل ،جلیل :1۳74 ،امنیت ملی و نظام بینالملل ،تهران ،سمت. -عباس شوازی ،علی :1۳87 ،رابطه جغرافیا و امنیت با تاکید بر نقوش و کوار ویوژه نیوروی
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انتظامی ،فصلنامه دانش انتظامی ،سال نهم ،شماره چهارم.
 کالینز ،جی .ام :1۳70 ،استراتژی بزرگ (اصول و رویهها) ،ترجمه کوور باینودر ،تهوران،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه.
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