
 

 

یس كدر
رج
 خا
ت
اس

رایا ی
ن 
® 

وح
ر ر
سو
روف
پ

 
ضان
 رم
هللا
ا

ی

  

  علیه تحریم
  :ایران جمهوري اسالمی

  جایگزین جنگ
  لفه اصلی مهارؤا می

  *مصطفی زهرانی

  
    

                                                                 
الملل وزارت امور خارجه و استادیار  مصطفی زهرانی مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین *

 (mostafazahrani@yahoo.com). باشد ت امور خارجه میالملل وزار دانشکده روابط بین

  1/9/1389 :تاریخ تصویب  18/7/1389 :تاریخ دریافت
  .47-78، صص 1389سال دوم، شماره چهارم، زمستان  فصلنامه روابط خارجی،



ی علیـه  المللـ  ي بـین 
که اگر حتی تحریم در بخش 

ایران اي  هاقتصادي موفق باشد، در هدف اصلی خود یعنی تعلیق برنامه هست
بـا چنـین فرضـی،    
بـا اهـداف متفـاوت و    
اما در این بررسی نشان داده خواهـد شـد   

 مـدت  کوتـاه که چون جنگ در مدت مورد بحـث منتفـی اسـت، تحـریم در     
شاخص سیاست کـالن  
یعنـی مهـار بـا    

  تحریم، مهار، جنگ، قطعنامه، شوراي امنیت

  
ي بـین هـا  تحـریم این مقاله در یک ارزیابی کلی از دور چهارم 

که اگر حتی تحریم در بخش  دهد می اسالمی این فرض را بنا قرارجمهوري 
اقتصادي موفق باشد، در هدف اصلی خود یعنی تعلیق برنامه هست

بـا چنـین فرضـی،    . در مدت زمـان مطلـوب غـرب شکسـت خواهـد خـورد      
بـا اهـداف متفـاوت و    (جنـگ   دتوان می موجود براي تحریم جاريهاي  بدیل

اما در این بررسی نشان داده خواهـد شـد   . یا مهار باشد) گوناگونهاي  شدت
که چون جنگ در مدت مورد بحـث منتفـی اسـت، تحـریم در     

شاخص سیاست کـالن   عنوان بهو در نتیجه، تشدید تحریم  شود می اثرتر کم
یعنـی مهـار بـا     امریکـا و سیاست سـه دهـه گذشـته     شود می غالب »مهار«

  .د جدیدتري همچنان تداوم خواهد داشتو ابعاها  ظرافت
    تحریم، مهار، جنگ، قطعنامه، شوراي امنیت :هاي کلیدي واژه
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چکیده
این مقاله در یک ارزیابی کلی از دور چهارم 

جمهوري 
اقتصادي موفق باشد، در هدف اصلی خود یعنی تعلیق برنامه هست

در مدت زمـان مطلـوب غـرب شکسـت خواهـد خـورد      
بدیل

شدت
که چون جنگ در مدت مورد بحـث منتفـی اسـت، تحـریم در     

کم
»

ظرافت

  



می
سال
ي ا
هور
جم

یه 
 عل
یم
حر
ت

 
ان
ایر

 :
گ 
 جن
ین
گز
جای

ؤم یا
هار
ی م
صل
ه ا
لف

 
® 

نی
هرا
ی ز
طف
مص

49  

ی علیه جمهوري اسالمی ایران با تصویب قطعنامه 
، اروپـا  امریکا جانبه یک

 هـا  تحـریم از نظر هدف، عالوه بر اینکه در اهداف 
ی نیز در بـین  یامریکا

در  اوبامـا اما با وجود این اختالف نظرها، از ناحیـه دولـت   
، اوبامـا  امریکـا اول، در سطح داخلـی  

ی از فشـارهاي دو گـروه   
ان کـار  محافظـه نو )2ی ایران است؛ 
اوبامـا   شـود  می گفته 
ـ  ایـران را وادار بـه    دتوان

، »تنبیـه «لذا . نماید؛ بنابراین، فشار را مبناي کار خود قرار داده است
براي تغییر سیاست ایران و نشان دادن اینکه جهان براي انزواي ایـن کشـور در کنـار    

ـ زدا مشـروعیت  ی از نظـام  ی
  .ی هم در کنار آن مطرح است

پیامـد  . آن به حقوق بشر اسـت 
مرتفـع   هـا  تحـریم  اي،

با وجـود اخـتالف نظـر شـدید در مـورد      
ارزیـابی از کارآمـدي آن حتـی بـراي خـود غـرب نیـز بـه سـادگی          

، براي این ارزیابی مقیاس واحدي وجود ندارد و از آنجـا کـه    ،ضمناً
بـودن   مـؤثر یک راه بـراي ارزیـابی در   

  
ی علیه جمهوري اسالمی ایران با تصویب قطعنامه الملل ي بینها تحریمچهارمین دور 

یکي ها تحریمآن با  دنبال بهشوراي امنیت سازمان ملل و 
از نظر هدف، عالوه بر اینکه در اهداف . و دیگر کشورها آغاز شده است

امریکاشوراي امنیت سازمان ملل اختالف هست، مقامات  يبین اعضا
اما با وجود این اختالف نظرها، از ناحیـه دولـت   . خود اختالف نظر دارند

اول، در سطح داخلـی  . ه مطرح استزمینه اهداف تحریم چندین اید
ی از فشـارهاي دو گـروه   حرکتی براي رهـای  عنوان بهی جدید را الملل ي بینها
ی ایران است؛ محاصره دریای دنبال بهکنگره که ) 1: کند می

 دوم، در سطح برخورد با ایران نیز. کنند می که بمباران را مطرح
ـ  مـی ن از یکسال و نیم قبل به این نتیجه رسید که بدون فشار توان

نماید؛ بنابراین، فشار را مبناي کار خود قرار داده است »معنادار«
براي تغییر سیاست ایران و نشان دادن اینکه جهان براي انزواي ایـن کشـور در کنـار    

مشـروعیت . قـرار دارد یکـی از اهـداف تحـریم شـده اسـت      
ی هم در کنار آن مطرح استالملل بینجمهوري اسالمی ایران در سطح داخلی و 

آن به حقوق بشر اسـت  جدید وابسته شدني ها تحریممهم هاي  از ویژگی
اي، هآورد که حتی با حل مشکل هست می وجود بهآن چنین فرضی را 

با وجـود اخـتالف نظـر شـدید در مـورد       ها، از نظر اثربخش بودن تحریم. نخواهد شد
ارزیـابی از کارآمـدي آن حتـی بـراي خـود غـرب نیـز بـه سـادگی           ها، اهداف تحریم

، براي این ارزیابی مقیاس واحدي وجود ندارد. نیستپذیر  ضمناً
یک راه بـراي ارزیـابی در   رو  ازایناز دید برخی تحریم بدیل جنگ است، 

  

  

  

  مقدمه
چهارمین دور 

شوراي امنیت سازمان ملل و  1929
و دیگر کشورها آغاز شده است

بین اعضا
خود اختالف نظر دارند

زمینه اهداف تحریم چندین اید
ها تحریم
می دنبال

که بمباران را مطرح
از یکسال و نیم قبل به این نتیجه رسید که بدون فشار

«مذاکره 
براي تغییر سیاست ایران و نشان دادن اینکه جهان براي انزواي ایـن کشـور در کنـار    

قـرار دارد یکـی از اهـداف تحـریم شـده اسـت       امریکا
جمهوري اسالمی ایران در سطح داخلی و 

از ویژگی
آن چنین فرضی را 

نخواهد شد
اهداف تحریم

پذیر  امکان
از دید برخی تحریم بدیل جنگ است، 



در این مقالـه  رو  ازاین
اصـلی ایـن اسـت     سؤال

ایران، در کنـار بحـث جنـگ،    
سیاست مهـار   چهارچوب

سـی  عامل پشـتیبانی از دیپلما 
 .داند

اقتصـادي  ي هـا  تحـریم 
اساسـاً امـروزه تحـریم    

و با اهـدافی  ها  یک استراتژي براي آغاز جنگ اقتصادي در جریان خصومت
تغییر یافتـه   1990در ضمن، الگوي استفاده از تحریم از سال 

در ایـن  . آمـده اسـت  
علیه عراق، لیبی، هائیتی، 

ایـن  . سومالی، لیبریا، یوگوسالوي سـابق و خمرهـاي سـرخ را اجـرا نمـوده اسـت      
ابـزاري چنـدمنظوره در   
دیپلماسی بازدارنده و یک، استراتژي محرك براي تغییـرات سیاسـی و اجتمـاعی در    

از تحوالت اي  همروري بر زنجیر
و متنوع از اهداف مـورد  

ــائیتی    ــه ه ــریم علی ــل تح ــت تحمی ــراي را سیاس ، ب
همزمان، ایاالت متحده 

مشـکوك در زمینـه   ي 
، تحریم به هـدف خـود کـه سـرنگونی بـود      
دیپلماسـی اجبـار و مداخلـه نظـامی مسـتقیم      
به قـدرت، بـاز گردانـده    
                                        
1. George A Lopez and David Cartright

ازاین. تحریم این است که آن تحریم بتواند لزوم جنگ را منتفی نماید
سؤالدر این رابطه . باشد می تحریم، مهار و جنگ سه مفهوم اصلی

ایران، در کنـار بحـث جنـگ،    اي  هعدم موفقیت تحریم در توقف برنامه هست رغم
چهارچوبشده در  چرا واشنگتن همچنان ناگزیر به اتخاذ تحریم تقویت

عامل پشـتیبانی از دیپلما  عنوان بهاست؟ فرضیه این تحقیق نیز صحبت از جنگ را 
داند می شده همچنان پایه اصلی سیاست مهار در کنار تحریم تقویت

  جایگزینی تحریم با جنگ
تحـریم گوینـد   می 1دیوید کارترایتو  جورج لوپزطوري که 
اساسـاً امـروزه تحـریم    . بوده اسـت ها  دیپلمایتک در طول قرنهاي  جزئی از مهارت

یک استراتژي براي آغاز جنگ اقتصادي در جریان خصومت 
در ضمن، الگوي استفاده از تحریم از سال . شود می متفاوت فرض

آمـده اسـت  ه شده و تحت نظارت سازمان ملـل در و موارد اصلی چندجانب
علیه عراق، لیبی، هائیتی،  جامع یا نسبیي ها تحریممدت شوراي امنیت سازمان ملل 

سومالی، لیبریا، یوگوسالوي سـابق و خمرهـاي سـرخ را اجـرا نمـوده اسـت      
ابـزاري چنـدمنظوره در    »به جز جنگ«اقدامات قهري  صورت بهدر مواقعی  ها

دیپلماسی بازدارنده و یک، استراتژي محرك براي تغییـرات سیاسـی و اجتمـاعی در    
مروري بر زنجیر. باشد می براي جنگاي  همکشور هدف، یا حتی مقد

و متنوع از اهداف مـورد   بینی پیشی در گذشته به خوبی سیري قابل الملل بین
  )17 :1376زهرانی، (. دهد می نظر تحریم را نشان

ــال  ــا 1992در س ــائیتی    امریک ــه ه ــریم علی ــل تح ــت تحمی سیاس
همزمان، ایاالت متحده . از طریق سازمان ملل آغاز کرد سدراسرژیم سازي  سرنگون

ي هـا  فعالیـت امتنـاع از بازرسـی کامـل     دلیـل  بـه کره شمالی را، 
، تحریم به هـدف خـود کـه سـرنگونی بـود      هائیتیدر . تسلیحات اتمی تهدید نمود

دیپلماسـی اجبـار و مداخلـه نظـامی مسـتقیم       کـارگیري  بـه بـا  نهایتاً دست نیافت، و 
به قـدرت، بـاز گردانـده     دموکراتیکمنتخب به شیوه  جمهور رئیس عنوان به 

                                                                 
. George A Lopez and David Cartright 
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تحریم این است که آن تحریم بتواند لزوم جنگ را منتفی نماید
تحریم، مهار و جنگ سه مفهوم اصلی

رغم بهکه 
چرا واشنگتن همچنان ناگزیر به اتخاذ تحریم تقویت

است؟ فرضیه این تحقیق نیز صحبت از جنگ را 
در کنار تحریم تقویت

جایگزینی تحریم با جنگ
طوري که  آن

جزئی از مهارت
 عنوان به

متفاوت فرض
و موارد اصلی چندجانب

مدت شوراي امنیت سازمان ملل 
سومالی، لیبریا، یوگوسالوي سـابق و خمرهـاي سـرخ را اجـرا نمـوده اسـت      

ها تحریم
دیپلماسی بازدارنده و یک، استراتژي محرك براي تغییـرات سیاسـی و اجتمـاعی در    

کشور هدف، یا حتی مقد
بیناساسی 

نظر تحریم را نشان
ــال  در س

سرنگون
کره شمالی را، 

تسلیحات اتمی تهدید نمود
دست نیافت، و 

 آریستید
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قتصـادي،  تهدید به تحریم ا
) تحـریم مثبـت  (ک ي اقتصادي و تکنولوژی

. منجر به توافقی شد که موقتاً احتمال تولیـد تسـلیحاتی اتمـی جدیـد را کـاهش داد     
علیه کوبا و تحریم عـراق  

در نزدیکـی مرزهـاي   
جدیـد نظـامی شـد،    
اش در جنوب را بـه رسـمیت   

اران نسـبت بـه   ذگـ  کـه نگـاه سیاسـت   
مداخلـه  «هـاي قهـري، از جملـه    

شـوراي امنیـت سـازمان ملـل     
اجبـاري را در تقاضـا بـه خـروج     
ایـن عمـل همـراه بـا بسـیاري از      
زرسی و از کار انداختن تسلیحات کشـتار جمعـی،   
سـازمان ملـل در پایـان دادن بـه سـرکوب      
نسـبت بـه کارآمـدي    
ضـرورت اسـتفاده از   
نیروي نظامی براي خروج عراق از کویت حرکت کرد که در ارتباط بـا آن چنـدین   
از جمله اینکه آیا اگـر بـوش شـش    
ي کـه نیـازي بـه جنـگ     
شـده بـود، بـاز هـم     

تکنیکـی بـراي گـذر از    
 اختالفـات  وفصـل  حـل 

توجـه بـه    هـا  تحریمی وضع 
 نظامی کنار گذارده شود راهی جـز تحـریم بـاقی   

پارادایم متداول در این زمینه آن اسـت کـه   

تهدید به تحریم ا دربرگیرندهکه  ها استراتژيدر کره شمالی ترکیبی از 
ي اقتصادي و تکنولوژیها تشویقسري دیپلماسی سطح باال، و یک

منجر به توافقی شد که موقتاً احتمال تولیـد تسـلیحاتی اتمـی جدیـد را کـاهش داد     
علیه کوبا و تحریم عـراق   امریکاهمزمان با چنین وقایعی، بحث در خصوص تحریم 

  .از سر گرفته شد
در نزدیکـی مرزهـاي    امریکـا از نمایش قـدرت مختصـر    پسدر مورد عراق، 

جدیـد نظـامی شـد،    هـاي   ییکه باعث ایجاد ترس از رویارو 1994کویت در اکتبر 
اش در جنوب را بـه رسـمیت    حاکمیت و طرح مجدد مرزهاي همسایهرسماً 

کـه نگـاه سیاسـت    دهـد  می مجموعه این موارد نشان. شناخت
هـاي قهـري، از جملـه    تحریم اقتصادي موضعی همدوش بـا دیگـر ابزار  

شـوراي امنیـت سـازمان ملـل      1990در مورد عـراق در ششـم اوت   . است
اجبـاري را در تقاضـا بـه خـروج     ي هـا  تحریمین سري از نخستمتحد به اتفاق آرا 

ایـن عمـل همـراه بـا بسـیاري از       ،بعـد هـاي   در مـاه . عراق از کویت تحمیل نمود
زرسی و از کار انداختن تسلیحات کشـتار جمعـی،   اقدامات دیگر نظیر تقاضاهاي با

سـازمان ملـل در پایـان دادن بـه سـرکوب      ي هـا  فعالیتجنگ و هاي  جبران خرابی
نسـبت بـه کارآمـدي     )پـدر ( جورج بـوش با این همه . کردها و شیعیان ادامه یافت

ضـرورت اسـتفاده از    سـمت  بـه چندان اعتمادي نداشت و به همین دلیـل   ها
نیروي نظامی براي خروج عراق از کویت حرکت کرد که در ارتباط بـا آن چنـدین   

از جمله اینکه آیا اگـر بـوش شـش    . اساسی همچنان بدون پاسخ مانده است
ي کـه نیـازي بـه جنـگ     طور به افتاد می مؤثرعلیه عراق  ها تحریمداد  می ماه فرصت

شـده بـود، بـاز هـم      تـأمین  اقع اهـداف تحـریم  از جنگ که در و پسنباشد؟ چرا 
  )18 :1376مصطفی زهرانی، ( علیه عراق تداوم یافت؟ ها

تکنیکـی بـراي گـذر از     عنـوان  بـه و منتقدان دیگر تحـریم، تحـریم را    پاترسون
حـل به بهترین نحو در دیپلماسی بازدارندگی و در  »آستانه صلح

ی وضع ینکته اساسی در تبیین چرا )35 :1376زهرانی، (. 
نظامی کنار گذارده شود راهی جـز تحـریم بـاقی    حل راهاین اصل مهم است که اگر 

پارادایم متداول در این زمینه آن اسـت کـه    (Mortimer B. Zuckerman, 25 June 2010). ماند

  

  

در کره شمالی ترکیبی از . شد
دیپلماسی سطح باال، و یک

منجر به توافقی شد که موقتاً احتمال تولیـد تسـلیحاتی اتمـی جدیـد را کـاهش داد     
همزمان با چنین وقایعی، بحث در خصوص تحریم 

از سر گرفته شد
در مورد عراق، 

کویت در اکتبر 
رسماً  صدام

شناخت
تحریم اقتصادي موضعی همدوش بـا دیگـر ابزار  

 »نظامی
متحد به اتفاق آرا 

عراق از کویت تحمیل نمود
اقدامات دیگر نظیر تقاضاهاي با

جبران خرابی
کردها و شیعیان ادامه یافت

ها تحریم
نیروي نظامی براي خروج عراق از کویت حرکت کرد که در ارتباط بـا آن چنـدین   

اساسی همچنان بدون پاسخ مانده است سؤال
ماه فرصت

نباشد؟ چرا 
ها تحریم

پاترسون
آستانه صلح«

. دانند می
این اصل مهم است که اگر 

ماند نمی



بـر شـدت    اندازه بدان معنا که هر
به سخن دیگر، . شود می

ـ  می تغییـر دهـد    دتوان
نشود، امکان  کنندگان تأمین

ـ  مـی  کننـدگان  یک دلیل امکـان شکسـت تحـریم     دتوان
البته حجـم، شـدت و گسـتره    
 مثالً، در مورد ایران هدف حداقلی
 اسـت و در حـداکثري  

در مواردي که تحریم با هدف سرنگونی باشـد،  
  .است و اقدام نظامی در نهایت تیر خالص است

علیه صدام بـر ایـن مبنـا    
 ۀبراي اقدام نظامی عوامل بسیار زیادي نقـش دارد کـه اثبـات فرضـی    

بـراي نمونـه ممکـن اسـت     
را  درازمـدت تحمل کافی در اثربخشی تحریم اقتصادي براي 

راهـی بـراي    عنـوان  بـه 
عوامـل دیگـري نظیـر قـدرت و     

مطـرح  و عـواملی از ایـن دسـت نیـز     
اسـت لقمـه چنـدان    ) 

در مرحلـه اول،  . باید توجه داشت که بحث در مـورد جنـگ مراحـل مختلفـی دارد    
در . شـود  مـی  مطـرح 

 جنـگ را مطـرح   جمهـور 
. که جنگ از دسـتور کـار خـارج نیسـت    

 دولـت  خصـوص  بـه 
در مرحله پایـانی نسـبت بـه آن    

بدان معنا که هرمعکوس برقرار است؛ اي  هبین تحریم و جنگ رابط
می تحریم افزوده شود، به همان میزان از امکان جنگ جلوگیري

می اما عاملی که این معادله را. اساساً تحریم جایگزین جنگ است
کنندگان تأمین شود و اهداف تحریمتر  تحریم طوالنی هرچه. زمان است

یک دلیل امکـان شکسـت تحـریم   . شود می رود به جنگ زیادتر
البته حجـم، شـدت و گسـتره    . مربوط به ائتالف و اجماع در پشتیبانی از تحریم باشد

مثالً، در مورد ایران هدف حداقلی. کند می حمله به تناسب همان اهداف تحریم تغییر
اسـت و در حـداکثري  اي  هنـابودي تـوان هسـت    اي، هدر دستیابی به سالح هست

در مواردي که تحریم با هدف سرنگونی باشـد،  . و تغییر حکومت استسازي 
است و اقدام نظامی در نهایت تیر خالص است ها زیرساختتحریم متوجه 
علیه صدام بـر ایـن مبنـا     ها تحریمدر پاناما و نیز  نوریگاعلیه  امریکاي ها تحریم
براي اقدام نظامی عوامل بسیار زیادي نقـش دارد کـه اثبـات فرضـی    . شود می

بـراي نمونـه ممکـن اسـت     . نمایـد  مـی  رابطه بین زمان و بروز جنگ را نیز مشروط
تحمل کافی در اثربخشی تحریم اقتصادي براي  کننده کشورهاي تحریم

بـه ظـامی  نداشته باشند و همین امر منجر به آن شود که گزینـه ن 
عوامـل دیگـري نظیـر قـدرت و     . وصول به هدف در مدت معقـول محسـوب شـود   

و عـواملی از ایـن دسـت نیـز      بزرگی کشور هدف، تجربه قبلی در امر دفـاع 
) از حیث قدرت( از این حیث که ایران هجدهمین کشور

  .مناسبی براي حمله نیست

  دوره بوشسخن از جنگ در 
باید توجه داشت که بحث در مـورد جنـگ مراحـل مختلفـی دارد    

مطـرح  امریکـا و نهادهـاي فکـري در   ها  جنگ توسط افراد، شخصیت
جمهـور  رئـیس س همه أو در ر امریکامرحله باالتر، مقامات دولت 

که جنگ از دسـتور کـار خـارج نیسـت     شود می در این مرحله گفتهمعموالً . 
بـه گیـران   میتصـم  یبعد از این مرحله جنگ موضوع گفتمان داخل

در مرحله پایـانی نسـبت بـه آن    . گیرد می دستور کار قرار عنوان بهو در واقع  
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بین تحریم و جنگ رابط
تحریم افزوده شود، به همان میزان از امکان جنگ جلوگیري

اساساً تحریم جایگزین جنگ است
زمان است

رود به جنگ زیادترو
مربوط به ائتالف و اجماع در پشتیبانی از تحریم باشد

حمله به تناسب همان اهداف تحریم تغییر
در دستیابی به سالح هستتأخیر 

سازي  ثبات بی
تحریم متوجه 
تحریم

می تحلیل
رابطه بین زمان و بروز جنگ را نیز مشروط

کشورهاي تحریم
نداشته باشند و همین امر منجر به آن شود که گزینـه ن 

وصول به هدف در مدت معقـول محسـوب شـود   
بزرگی کشور هدف، تجربه قبلی در امر دفـاع 

از این حیث که ایران هجدهمین کشور. است
مناسبی براي حمله نیست

سخن از جنگ در 
باید توجه داشت که بحث در مـورد جنـگ مراحـل مختلفـی دارد    

جنگ توسط افراد، شخصیت
مرحله باالتر، مقامات دولت 

. کند می
بعد از این مرحله جنگ موضوع گفتمان داخل

 شود می
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عنصر اصلی در شکل دادن بـه سیاسـت وي   
اینکـه  سـازي   آشـکار 

حتـی  . »فوریت بیشـتري پیـدا کـرد   
براي حمله به ایـران بـراي   
همزمان با نفوذ فزاینده ایران در منطقه نسـبت بـه   
شد که اعراب چراغ سـبز حملـه بـه    

امید هم . کنند می شیعه در لبنان هم حمایت
بـر  . زوي نمایـد بود که پیشرفت در مذاکرات صلح خاورمیانه بتواند ایران را بیشتر من

طبق این تحلیل عربستان سعودي هم مخفیانه ندا داده بود که از سالح نفت اسـتفاده  
خـود در عـراق و در   
عربستان سعودي همچنین بـا نظـر گـروه مطالعـات عـراق کـه       

روزه  33این کشور در جنگ 
اهللا ادامه دهد؛ سیاستی که سـال  

آنچه مشخص است این است که بخشی از مطالب بیان شـده اعتبـار و صـحت    
نسبت به . همچنان ارزیابی روشنی ندارد

از  پس امریکاطلبان در 
با این . دانستند می یازدهم سپتامبر حتی جنگ علیه ایران را مقدم بر جنگ علیه صدام

در دوره بوش اجماع 
صـدام قـدرت ایـران در    
منطقه افزایش یافت و در نتیجه اکثر کشورهاي عربی از افزایش نفوذ ایران در منطقه 

از . شـد  مـی  دیدند نیز یک واقعیت تلقـی 
یک حکومت شیعی طرفـدار ایـران در عـراق    

روزه نیز  33در مورد جنگ 
اهللا بـه نماینـدگی    و در واقع حزب

  .شود میگیري 
عنصر اصلی در شکل دادن بـه سیاسـت وي    »صحبت از جنگ«در دوره بوش 
آشـکار «بـا   2002سیاست سخن از جنگ در سـال  . مورد ایران بود

فوریت بیشـتري پیـدا کـرد    رود می به پیشاي  هتوانمندي هست سمت
براي حمله به ایـران بـراي   اي  همعماران جنگ در عراق نیز جنگ علیه صدام را مقدم

همزمان با نفوذ فزاینده ایران در منطقه نسـبت بـه    ،تغییر رژیم عنوان ساختند که این
شد که اعراب چراغ سـبز حملـه بـه     می در محافل خصوصی هم گفته. سال قبل بود

شیعه در لبنان هم حمایتضدهاي  و از سنیاند  هایران را صادر کرد
بود که پیشرفت در مذاکرات صلح خاورمیانه بتواند ایران را بیشتر من

طبق این تحلیل عربستان سعودي هم مخفیانه ندا داده بود که از سالح نفت اسـتفاده  
خـود در عـراق و در   ي هـا  سیاستدر  تجدیدنظرخواهد کرد کند تا ایران مجبور به 

عربستان سعودي همچنین بـا نظـر گـروه مطالعـات عـراق کـه       . شوداي  هبحث هست
این کشور در جنگ . کرده بود مخالفت کرد پیشنهاد تعامل با ایران را مطرح

اهللا ادامه دهد؛ سیاستی که سـال   نیز اسرائیل را تهییج کرد تا جنگ را تا نابودي حزب
  (Vali Nasr, 2008). بعد تغییر کرد

آنچه مشخص است این است که بخشی از مطالب بیان شـده اعتبـار و صـحت    
همچنان ارزیابی روشنی نداردخود را در طول زمان نشان داد ولی بخشی 

طلبان در  آن بوده است که جنگها  اصل جنگ با ایران برخی از تحلیل
یازدهم سپتامبر حتی جنگ علیه ایران را مقدم بر جنگ علیه صدام

در دوره بوش اجماع ) و نه اصل جنگ( همه نسبت به سیاست سخن گفتن از جنگ
صـدام قـدرت ایـران در    سـازي   همچنین، این مطلب که با سرنگون. نظر وجود دارد

منطقه افزایش یافت و در نتیجه اکثر کشورهاي عربی از افزایش نفوذ ایران در منطقه 
دیدند نیز یک واقعیت تلقـی  می را علت این امر امریکاناراضی بودند و 

یک حکومت شیعی طرفـدار ایـران در عـراق    ین بار نخستنظر ایدئولوژیک نیز براي 
در مورد جنگ . نمود می شد که براي بسیاري تحمل آن سخت می

و در واقع حزب ،است »نیابتی«طور جا افتاده بود که این جنگ 
  .کند می از سوي جمهوري اسالمی ایران با اسرائیل نبرد

  

  

گیري  تصمیم
در دوره بوش 

مورد ایران بوددر 
سمت بهایران 

معماران جنگ در عراق نیز جنگ علیه صدام را مقدم
تغییر رژیم عنوان ساختند که این

سال قبل بود
ایران را صادر کرد

بود که پیشرفت در مذاکرات صلح خاورمیانه بتواند ایران را بیشتر من
طبق این تحلیل عربستان سعودي هم مخفیانه ندا داده بود که از سالح نفت اسـتفاده  

خواهد کرد کند تا ایران مجبور به 
بحث هست

پیشنهاد تعامل با ایران را مطرح
نیز اسرائیل را تهییج کرد تا جنگ را تا نابودي حزب

بعد تغییر کرد
آنچه مشخص است این است که بخشی از مطالب بیان شـده اعتبـار و صـحت    

خود را در طول زمان نشان داد ولی بخشی 
اصل جنگ با ایران برخی از تحلیل

یازدهم سپتامبر حتی جنگ علیه ایران را مقدم بر جنگ علیه صدام
همه نسبت به سیاست سخن گفتن از جنگ

نظر وجود دارد
منطقه افزایش یافت و در نتیجه اکثر کشورهاي عربی از افزایش نفوذ ایران در منطقه 

ناراضی بودند و 
نظر ایدئولوژیک نیز براي 

می حاکم
طور جا افتاده بود که این جنگ  این

از سوي جمهوري اسالمی ایران با اسرائیل نبرد



گردیـد   می قبلی یعنی تغییر موازنه به نفع ایران باعث
تا کلیه عوامل ضدایران به این جنگ امید داشته باشند و به این چشم داشتند که کـار  
اما به فاصله چنـد روز از جنـگ ناچـار شـدند تغییـر موضـع       

ایـن حـال،   بـا  . در مورد عربستان سعودي دیـده شـد  
دولـت بـوش و   ي هـا 

این جنگ بیشـتر مـورد نظـر    
خشمگین از تغییر موازنه به سـود ایـران   

و تحـوالت  اي  هسیاست جنگی بوش علیه ایران بیشـتر از دریچـه بحـث هسـت    

فرونشـاندن برنامـه    )
جنـگ نیـز    در زمینـه چگـونگی آغـاز   

آید که عـراق ویتنـامی   
در تـر   و مشکالت الینحل با ایران علت ایـن جنـگ و مسـائل گسـترده    

بهانـه  . شد می ور جنگ با ایران در چند ماهه پایان دوره بوش شعله
 آمیـز فجیـع در عـراق یـا    

درست مشـابه  . در منطقه باشد
متقابالً استراتژي ایران نیز مشتمل بر ایـن  

 انـدازي  راه )2فغانستان؛ 
حملـه بـه    صـورت  بـه 

انـدازي ترورهـاي سـمبلیک خـارج از خاورمیانـه و      
اتخـاذ   )4تـا جنـوب شـرق آسـیا؛     

حفاظــت از تمامیــت ایــران در برابــر تغییــر رژیــم،  
(Vali Nasr, 2008  

جنـگ   مخالفـان هـاي  
دارد؛ دوم، ایران اگر اي 

قبلی یعنی تغییر موازنه به نفع ایران باعث این موضوع در کنار بحث
تا کلیه عوامل ضدایران به این جنگ امید داشته باشند و به این چشم داشتند که کـار  

اما به فاصله چنـد روز از جنـگ ناچـار شـدند تغییـر موضـع       . اهللا یکسره شود
در مورد عربستان سعودي دیـده شـد   خصوص بهاین موضوع 

هـا  سیاستروزه را در راستاي  33رسد که جنگ  می اشتباه به نظر
این جنگ بیشـتر مـورد نظـر    . علیه ایران به حساب آوریم »سخن از جنگ«در قالب 

خشمگین از تغییر موازنه به سـود ایـران    شدیداً عربِ يِها دولتاسرائیل و برخی از 
سیاست جنگی بوش علیه ایران بیشـتر از دریچـه بحـث هسـت    

  .خورد می داخلی عراق رقم
)1: آن زمان اهداف جنگ فرضی علیه ایران مشتمل بود بـر 

در زمینـه چگـونگی آغـاز   . برقـراري ثبـات در عـراق    )2ایران؛ اي 
آید که عـراق ویتنـامی    وجود بهاین حس  امریکاکه اگر در  شود می طور استدالل

و مشکالت الینحل با ایران علت ایـن جنـگ و مسـائل گسـترده     ،دیگر است
جنگ با ایران در چند ماهه پایان دوره بوش شعله ؛منطقه دیده شود

آمیـز فجیـع در عـراق یـا     انتقام براي اقدامات خشـونت  دلیل بهست توان می جنگ هم
در منطقه باشد امریکاتمایل به بازکردن ریشه مشکالت  دلیل

متقابالً استراتژي ایران نیز مشتمل بر ایـن  . همان ذهنیتی که عامل جنگ در عراق شد
فغانستان؛ به ا امریکامعطوف کردن توجه  )1: شد می بینی پیشها 

بـه در خلـیج فـارس    امریکـا جنگ غیرمتقاران در برابـر ناوگـان   
انـدازي ترورهـاي سـمبلیک خـارج از خاورمیانـه و       راه )3؛ امریکاکشورهاي میزبان 

تـا جنـوب شـرق آسـیا؛      افریقـا از  امریکااندازي جنـگ تبلیغـاتی ضـد   
حفاظــت از تمامیــت ایــران در برابــر تغییــر رژیــم،   داخلــی بــرايي هــا اســتراتژي

(2008 .امریکاقومی یا حمله زمینی هاي  داخلی، شورشهاي 

  ن جنگ در زمان بوشااستدالل مخالف
هـاي   مفروض. ن با شعار جنگ کم نبودادر دوره بوش تعداد مخالف

اي  هاین بود که اول، ایران فاصله زیادي تا وصول به سالح هست

  

 

ی 
رج
 خا
بط
روا

مه 
صلنا
ف

® 
وم 
ل د
سا

® 
رم 
چها

ره 
شما

® 
ن 
ستا
زم

13
89

54  

این موضوع در کنار بحث
تا کلیه عوامل ضدایران به این جنگ امید داشته باشند و به این چشم داشتند که کـار  

اهللا یکسره شود حزب
این موضوع . دهند

اشتباه به نظر
در قالب 

اسرائیل و برخی از 
سیاست جنگی بوش علیه ایران بیشـتر از دریچـه بحـث هسـت    . بود

داخلی عراق رقم
آن زمان اهداف جنگ فرضی علیه ایران مشتمل بود بـر 

اي  ههست
طور استدالل این

دیگر است
منطقه دیده شود

جنگ هم
دلیل بهصرفاً 

همان ذهنیتی که عامل جنگ در عراق شد
ها  تکنیک

جنگ غیرمتقاران در برابـر ناوگـان   
کشورهاي میزبان 

اندازي جنـگ تبلیغـاتی ضـد    راه
اســتراتژي
هاي  شورش

استدالل مخالف
در دوره بوش تعداد مخالف

این بود که اول، ایران فاصله زیادي تا وصول به سالح هست
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نپذیرد هزینه زیـادي خواهـد   
این کشـور   دتوان می اکثر

(Ashton B     بـر همـین اسـاس
در سـال پایـانی دولـت    
. در زمینه چگونگی برخورد با جمهوري اسالمی ایران مطرح گردید
 و همکاران وي هم معتقد بودند اقدام نظامی بـه هـر نـوعی کـه باشـد     

در  »طـرح ب «از دانشگاه هاروارد یـک گـزارش تحـت عنـوان     
در مـورد  اي  هاگر دیپلماسی هسـت 

وزیـر دفـاع پیشـین    ــ  
 )1 :یممطـرح کـرد   سـؤال 

سـازي   یـک برنامـه اجبـار   
پـذیرش   )3دیپلماتیـک؛  

هویج قوي به همـراه  
مختلف از یک هاي  شکل

 به نحوي به دولت ایران نزدیـک 
ی مثـل  یهـا  رسـمی، نشسـت  
 جمهور رئیسي دوجانبه و تقاضاي مستقیم 

اي  هات هسـت تأسیسـ حمله نظـامی بـه   
و حمله اسرائیل به  2007
ایـران بـا یـک    اي  هات هسـت 

                                        
1. McConnel 
2. Wiliam Parry 
3. Dennis Ross 

نپذیرد هزینه زیـادي خواهـد   سازي  ی را در زمینه تعلیق غنیالملل بینخواست جامعه 
اکثرشده ایران حد هشناختاي  هپرداخت؛ سوم، بمباران مراکز هست

(Ashton B. Carter June 2008. ه بمب دور نمایـد را دو سال از رسیدن ب

در سـال پایـانی دولـت     کنـد  می نقل واشنگتن پستدر  1مایک مک کانلطور که 
در زمینه چگونگی برخورد با جمهوري اسالمی ایران مطرح گردیدهایی  بوش بحث

و همکاران وي هم معتقد بودند اقدام نظامی بـه هـر نـوعی کـه باشـد      اشتون کارتر
  .ایران را پایان دهداي  هی برنامه هستیبه تنها د

از دانشگاه هاروارد یـک گـزارش تحـت عنـوان      2006در سال 
اگر دیپلماسی هسـت « :شد می آغاز سؤالمورد ایران داده شده که با این 
ــ   2ویلیـام پـري  در این گزارش  »ان شکت خورد آنگاه چه؟

سـؤال سـه بـدیل را بـراي ایـن     ) اشـتون کـارتر  ( و من ـ
یـک برنامـه اجبـار    )2 رفـت،  با ایران بـراي بـرون   امریکاي مستقیم وگو

دیپلماتیـک؛  نظامی، اقتصادي و سیاسی براي حصول یه یک نتیجه بهتـر  
هویج قوي به همـراه  « حل راهیکی از افراد این مجموعه  3دنیس راس .اي هایران هست

شکلها  در واقع همه این بحث. را عنوان نمود »یک چماق قوي
به نحوي به دولت ایران نزدیـک  امریکااستراتژي بود که نتیجه آن این بود که دولت 

رسـمی، نشسـت  مخفی، فرستادگان غیرهاي  يوگو گفتاز طریق 
ي دوجانبه و تقاضاي مستقیم وگوها گفتگروه شش که پوششی براي 

  (Ashton B. Carter June 2008). بود جامع مسائل وفصل حل

  قیاس نا بجا
حمله نظـامی بـه    بینی پیشدر دوره بوش رویه بسیار متداول در 

2007ایران مقایسه آن با حمله اسرائیل به سوریه در سپتامبر سال 
ات هسـت تأسیسهمچنین حمله به . بوده است 1981عراق در سال 

                                                                 

  

  

خواست جامعه 
پرداخت؛ سوم، بمباران مراکز هست

را دو سال از رسیدن ب
طور که  آن

بوش بحث
اشتون کارتر

دتوان مین
در سال 

مورد ایران داده شده که با این 
ان شکت خورد آنگاه چه؟ایر

ـ  امریکا
وگو گفت

نظامی، اقتصادي و سیاسی براي حصول یه یک نتیجه بهتـر  
ایران هست

یک چماق قوي
استراتژي بود که نتیجه آن این بود که دولت 

از طریق : شد می
گروه شش که پوششی براي 

حلبراي 

قیاس نا بجا
در دوره بوش رویه بسیار متداول در 

ایران مقایسه آن با حمله اسرائیل به سوریه در سپتامبر سال 
عراق در سال 



جنـگ در دوره بـوش   
سـازي   از دید آنان این مقایسـه بـین برنامـه غنـی    

ایـن  . شـود  مـی ن تمـایزي قائـل  
گازي سخت و پیشرفته و پراکنـده ایـران را نیـز    

زمان داشته اسـت   ها سال
حلقوي مگناتایز هاي 

ـ  می را  چیـز  همـه  دتوان
ی جـای  جابـه ها براي ایـن  

جـایگزین کننـد و    رآکتـور 
. نداشـتند  ،را در داخـل تولیـد کننـد   

. ایران براي اعزام بازرسان آژانس همکـاري نکنـد  
همکـاري   امریکـا تـا کشـورهاي دیگـر بـا     

(David Albright, Paul Brannan, and Jacqueline Shire  
ـ  مـی ن ایران همـان   دتوان

بـه مرکـز   ) حملـه فرضـی  
یـک هـدف   . ست وجود داشـته باشـد  

داشـت کـه اگـر     P1سانترفیوز 
شده با خلوص الزم بـراي تولیـد   

. نصب کنـد  سانتریفیوژ
ـ  مـی  اسـت کـه   بـا   دتوان

. بمـب تولیـد شـود    12
این در صورتی عملی است که ایران نخواهد سوخت را به مسکو بازگردانـد و اگـر   

آیـد   وجـود  بـه پلوتونیومی که از بوشـهر  
pu بیون اسـت و   یونگ

                                        
1. Yongbyon 

جنـگ در دوره بـوش    مخالفـان اما . شود می حمله فرضی علیه کره شمالی نیز مقایسه
از دید آنان این مقایسـه بـین برنامـه غنـی    . پنداشتند می قیاس را یک خطا

تمـایزي قائـل   رآکتـور، گازي با برنامه متکی به  سانتریفیوژاورانیوم 
گازي سخت و پیشرفته و پراکنـده ایـران را نیـز     سانتریفیوژات تأسیسمقایسه ماهیت 

سالاز خارج  سانتریفیوژزم ایران براي خرید لوا. گیرد می
هاي  وم سخت، مگنتیدر نتیجه لوازم حساس و مواد خام مثل آلومین
می راحتی بهایران . نشده و فوالد مخصوص را ذخیره نموده است

ها براي ایـن   زیادي در اعماق کوههاي  گاه و مخفیها  کند و تونل
رآکتـور کـه  کدام توانمنـدي این  هیچ، عراق و سوریه عالوه

را در داخـل تولیـد کننـد    و تعداد زیادي سانتریفیوژ مهمی از آنها 
ایران براي اعزام بازرسان آژانس همکـاري نکنـد   شود می ضمناً حمله به ایران باعث

تـا کشـورهاي دیگـر بـا      شـود  مـی  همچنین منجـر اي  هلچنین حم
(David Albright, Paul Brannan, and Jacqueline Shire, 7 August 2008) .دیپلماتیک نداشته باشند

ایراناي  هات هستتأسیسشد که حمله علیه  می همچنین گفته
حملـه فرضـی  (مـورد عـراق یـا    دقیق تکنیکی را داشته باشد کـه در  

ست وجود داشـته باشـد  توان می 1994کره شمالی در سال  1بیون
سانترفیوز  3000ست نظنز باشد که آن زمان تعداد توان می

شده با خلوص الزم بـراي تولیـد    کیلوگرم اورانیوم غنی 25بدون مشکل باشد ساالنه 
سانتریفیوژ 000/54ایران قصد دارد در این مرکز حدود  .کندبمب تولید 

اسـت کـه   P2 سانتریفیوژایران در حال ساخت  شود می همچنین گفته
  .سرعت سه برابر عمل کند

12در حد ساخت  یبنا بود در بوشهر هم ساالنه پلوتونیوم
این در صورتی عملی است که ایران نخواهد سوخت را به مسکو بازگردانـد و اگـر   

پلوتونیومی که از بوشـهر  . ات بازپروري هم داشته باشدتأسیس
pu-239خواهد داشت که بیش از  pu-241و  pu-240 آلودگی باالتر
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حمله فرضی علیه کره شمالی نیز مقایسه
قیاس را یک خطااین 

اورانیوم 
مقایسه ماهیت 

می نادیده
در نتیجه لوازم حساس و مواد خام مثل آلومین
نشده و فوالد مخصوص را ذخیره نموده است

کند و تونل جا جابه
عالوه به .دارد

ها  قسمت
ضمناً حمله به ایران باعث

چنین حم
دیپلماتیک نداشته باشند

همچنین گفته
دقیق تکنیکی را داشته باشد کـه در   اثر

بیون یونگ
می حمله

بدون مشکل باشد ساالنه 
بمب تولید 

همچنین گفته
سرعت سه برابر عمل کند

بنا بود در بوشهر هم ساالنه پلوتونیوم
این در صورتی عملی است که ایران نخواهد سوخت را به مسکو بازگردانـد و اگـر   

تأسیسبتواند 
آلودگی باالتر
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، روسـیه نیـز   عـالوه  بـه 
یـک بـار بیشـتر    صرفاً 

متوسـط آب سـنگین را در   
ومی بهتر از بوشـهر تولیـد   

(Ashton B. Carter June   
معـاون وزیـر دفـاع دولـت     
به ایران که هجدهمین کشور از نظـر بزرگـی اسـت بسـیار     

. سـوریه اسـت  اي  هاز حمله اسرائیل به عراق یا نیروگاه هسـت 
که نه یک ضربه بلکه تعداد زیادي ضربه نظامی هـم نخواهـد توانسـت بـه     
حتی اسـرائیل هـم قبـول دارد کـه چنـین حملـه       

(Dov S. Zakheim,  
ـ   ر بـود بحث جنگ علیه ایران تابع چنـد متغی .

بـه اوج خـود    امریکـا 
 پـس اگر در روزهاي اولیـه  

شد امکان تبـدیل آن بـه یـک سیاسـت نیـز      
ایران در سال اي  هات هست

انتقال پرونده ایران به شـوراي  
 یالملل بینتهدید علیه صلح و امنیت 

امـا  . اقـدامی بـراي جنـگ باشـد    
به ایران در افغانستان و تحوالت داخل عراق و سخت شـدن جنـگ   
ان بتواننـد ایـران را در برنامـه    

  .در داخل دولت بوش هم اختالف نظر وجود داشت
هسـتند در   طلـب  جنـگ 

 یتزوولفـو و ـ وزیر دفاع  
با این حـال، فضـاي حـاکم در    
ینی بـراي جنـگ بـه    

، ایـن  امریکـا  جمهـوري 

بـه . شـود تر  استفاده از آن در ساخت بمب سخت شود می
صرفاً  این، این اقدامبنابر. نخواهد داد براي بار دوم سوخت به ایران

متوسـط آب سـنگین را در    رآکتـور اراك پایگاهی اسـت کـه یـک    . قابل اجرا نیست
ومی بهتر از بوشـهر تولیـد   مراحل اولیه ساخت دارد و در نهایت ممکن است پلوتونی

(Carter June 2008. ولی از نظر حجم بسیار کمتر است pu-239کند؛ یعنی، 

معـاون وزیـر دفـاع دولـت     ــ   داو زاکایمبه گفته  ،شدهعالوه بر نکات فنی ذکر
به ایران که هجدهمین کشور از نظـر بزرگـی اسـت بسـیار     اي  هحمل هرگونه 

از حمله اسرائیل به عراق یا نیروگاه هسـت تر  و خطرناكتر 
که نه یک ضربه بلکه تعداد زیادي ضربه نظامی هـم نخواهـد توانسـت بـه     ضمن این

حتی اسـرائیل هـم قبـول دارد کـه چنـین حملـه       . ایران خاتمه بخشداي  هبرنامه هست
(Dov S. Zakheim, October 2010). یک نتیجه محدود خواهد داشتصرفاً 

ـ  ) پسر( به هر حال، در دوره بوش بحث جنگ علیه ایران تابع چنـد متغی
امریکـا طلبی در  د تا جنگشکلی باعث  طور به سپتامبر 11اول، حمله 

اگر در روزهاي اولیـه  رو  ازاین. اما به مرور زمان تب جنگ فروکش کرد
شد امکان تبـدیل آن بـه یـک سیاسـت نیـز       می از این حمله جنگ علیه ایران مطرح

ات هستتأسیسدوم، افشا شدن . گردید که این چنین نشد می
انتقال پرونده ایران به شـوراي  . ی جدید علیه ایران شدیفضاگیري  باعث شکل

تهدید علیه صلح و امنیت  وانعن بهامنیت سازمان ملل و مطرح شدن ایران 
اقـدامی بـراي جنـگ باشـد     ،ست در صورت موجود بودن دیگر عوامـل 

به ایران در افغانستان و تحوالت داخل عراق و سخت شـدن جنـگ    امریکانیازمندي 
ان بتواننـد ایـران را در برنامـه    طلب جنگدر این کشور مانع از آن شد که  امریکا

در داخل دولت بوش هم اختالف نظر وجود داشت. امی خود قرار دهند
جنـگ کـه   جـان بولتـون   چونپرونده ایران را افرادي  گرچه

وزیر دفاع  ـ  فلدسراماختیار داشتند، ولی به مرور با کنار گذارده شدن 
با این حـال، فضـاي حـاکم در    . وزنه جنگ در دولت بوش کاهش یافت ،معاون وي

ینی بـراي جنـگ بـه    جـایگز  عنوان به ها تحریمنبود که تشدید  اي گونه بهدولت بوش 
جمهـوري  ریاست 2008این، عالوه بر انتخابات سال بنابر. حساب آید

  

  

می باعث
براي بار دوم سوخت به ایران

قابل اجرا نیست
مراحل اولیه ساخت دارد و در نهایت ممکن است پلوتونی

کند؛ یعنی، 
عالوه بر نکات فنی ذکر

 ـ  بوش
تر  مشکل

ضمن این
برنامه هست

صرفاً  نظامی
به هر حال، در دوره بوش

اول، حمله 
اما به مرور زمان تب جنگ فروکش کرد ؛برسد

از این حمله جنگ علیه ایران مطرح
می جدي
باعث شکل 2002

امنیت سازمان ملل و مطرح شدن ایران 
ست در صورت موجود بودن دیگر عوامـل توان می

نیازمندي 
امریکابراي 

امی خود قرار دهندنظ
گرچها

اختیار داشتند، ولی به مرور با کنار گذارده شدن 
معاون وي

دولت بوش 
حساب آید



ران انتخـاب اسـتراتژي   
(Dov S. Zakheim,  

در شـوراي امنیـت    1929
 سـه جریـان را   »اصـل جنـگ  

و تنـدروهاي داخـل    
 و بخشی از تیم بوش پسر هستند که اساساً جنـگ بـا ایـران را سـاده فـرض     

ناتانیاهو خطـر   :گوید
براي اقدام نظـامی   امریکا

(Flynt Leverett and Hillary Mann Leverett پایـه  بر
ي ها تحریمبه این نتیجه برسند که 
و چنانچـه   ،ی کارساز نیست زمان تصمیم به جنگ فرابرسد

ایـن ایـن سـخن آگـاه     
  .شود می دیده جمهوري

. خواهـد بـود   امریکـا 
این خواهـد بـود    امریکا

 Flynt Leverett and)که پاسخ اوباما به ناتانیاهو در مورد حمله به ایران چه خواهد بـود؟  

 Fly, Jamie and) .کنـد  مـی 

ان به اوباما در تـن دادن بـه قطعنامـه    
(Robert Dreyfuss)  

از اي  هعـد . نماینـد  مـی 
ـ  مـی  بـراي مـدتی    دتوان

نمایند که دقیقاً هدف از جنـگ همـین   
طرفـداران حملـه نظـامی    

بـر ایـن    ،ایران براي چند سـال 

ـ    جمهوري ریاستانتظار نیز بود که با انتخابات  ران انتخـاب اسـتراتژي   سـال قبـل ای
(Dov S. Zakheim, October 2010). در مورد برخورد با ایران نیز روشن شود

  بحث جنگ در دوره اوباما
1929از تصـویب قطعنامـه    پـس  امریکـا مرور بر گفتمان داخل 

اصـل جنـگ  «در زمینـه   )1: دهد می سازمان ملل چند اصل را نشان
 ناتانیـاهو جریان اول، افرادي مثل . از همدیگر تمیز داد 

و بخشی از تیم بوش پسر هستند که اساساً جنـگ بـا ایـران را سـاده فـرض     
 .(Reuel Marc Gerecht, 26 July 2010) گوید می )1(لورتطور که  همان

امریکاتا فشار به  دهد می را کم نشان مدت کوتاهحمله به ایران در 
(Flynt Leverett and Hillary Mann Leverett, 11 July 2010). اکثر برساندحدعلیه ایران را به 

به این نتیجه برسند که  امریکاماه که مردم  18تا  12این تحلیل شاید بین 
ی کارساز نیست زمان تصمیم به جنگ فرابرسدالملل نبیو سازمان 

ایـن ایـن سـخن آگـاه     از دقیقه همـه   15به فاصله  ،جواب اوباما به ناتانیاهو نه باشد
جمهوري ریاستخواهند شد و در نتیجه اثر منفی آن در انتخابات 

امریکـا اگر اوباما آري پاسخ دهد نتیجه آن جنگی مخـرب بـراي   
امریکابر روابط ایران و  مؤثر سؤالین تر مهمبنابراین در این مدت 

که پاسخ اوباما به ناتانیاهو در مورد حمله به ایران چه خواهد بـود؟  
Hillary Mann Leverett  

مـی  نیز به عملیات نظامی هدفمند اشـاره  )2(ویلیام کریستول
Kristol, William  ان به اوباما در تـن دادن بـه قطعنامـه    طلب جنگدر عین حال انتقاد

(Robert Dreyfuss) .سازد می قطعنامه راه نظامی را مسدوداین این است که 

مـی  نـوان جریان دوم، کسانی هستند که جنگ را مشـروط ع 
مـی  گویند جنگ تنهـا  می طرفداران جنگ در پاسخ به کسانی که

نمایند که دقیقاً هدف از جنـگ همـین    می شدن ایران را عقب بیندازد عنواناي 
طرفـداران حملـه نظـامی     اسـتفن بـرت   ۀبه گفت. است؛ پس جنگ قابل توجیه است

ایران براي چند سـال اي  هانداختن برنامه هستتأخیر  راهی براي به 
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انتظار نیز بود که با انتخابات 
در مورد برخورد با ایران نیز روشن شود امریکا

بحث جنگ در دوره اوباما
مرور بر گفتمان داخل 

سازمان ملل چند اصل را نشان
 توان می

و بخشی از تیم بوش پسر هستند که اساساً جنـگ بـا ایـران را سـاده فـرض      امریکا
. کنند می

حمله به ایران در 
علیه ایران را به 

این تحلیل شاید بین 
و سازمان  امریکا

جواب اوباما به ناتانیاهو نه باشد
خواهند شد و در نتیجه اثر منفی آن در انتخابات 

اگر اوباما آري پاسخ دهد نتیجه آن جنگی مخـرب بـراي   
بنابراین در این مدت 

که پاسخ اوباما به ناتانیاهو در مورد حمله به ایران چه خواهد بـود؟  
Hillary Mann Leverett, 2010)

ویلیام کریستول
William, 2010)

این است که  1929
جریان دوم، کسانی هستند که جنگ را مشـروط ع 

طرفداران جنگ در پاسخ به کسانی که
اي  ههست

است؛ پس جنگ قابل توجیه است
 عنوان به
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در ( مخالفـان حداقل این حسن را دارد کـه طـی آن   
(Bret Stephens 

حمله نظـامی تبعـات زیـادي دارد    
بسیار بدتر از تبعات حمله نظامی است و با توجه به قابـل  

 ,Bret Stephens).اکنون به فکر پیشگیري از آن نباشـیم 

هسـتند   هـم مـدعی  ـ 
. نیسـت هـا   بـدترین راهکـار در بـین تمـامی گزینـه     

هـم  ــ   امریکـا رئیس شوراي روابط خارجی 
موفـق نشـود    هـا  تحـریم 

. شـود  مـی  ایران مطرح
محـدودي چـه خواهـد    

بـه  کـه  اسـت،  اي  هاما لحاظ نکردن اقدام نظامی به معناي پـذیرش ایـران هسـت   
 Richard N. Haass, 18).خواهـد داشـت  

 George) .دانند نمی جریان سوم، افرادي هستند که جنگ را نه عملی و نه مطلوب

ـ  مـی  جنگ حـداکثر   دتوان
(Bret Stephens طـوري   آن

اقدام نظامی علیه ایـران  
. باشـد  مـی  آفـرین  در شرایطی که دو جنگ در عراق و افغانستان ناتمام است مشـکل 

 .Mortimer B) .اینکه این دولت از ابتدا بحث تعامل را اسـاس قـرار داده اسـت   

در بین این افـراد کسـانی هسـتند کـه معتقـد بـه بازدارنـدگی ایـران         
کنند که ایران کشوري است که حتـی بـا داشـتن    
خواهـد بنـابراین، از بمـب    

اي  هثل دیگر کشورهاي هست
زبیگنیـو  . اسرائیل را نیز تقویت کرد

فرمانده نیروي مرکز ـ 
از جملـه ایـن افـراد    ــ  

حداقل این حسن را دارد کـه طـی آن    »چند سال«دارند که  تأکید
(Bret Stephens, July-August 2010) ند قدرت را در دست گیرندتوان می

حمله نظـامی تبعـات زیـادي دارد     گوید می استریت والمعاون سردبیر روزنامه 
بسیار بدتر از تبعات حمله نظامی است و با توجه به قابـل  اي  هولی تبعات ایران هست

اکنون به فکر پیشگیري از آن نباشـیم  بودن آن؛ پس چرا از هم بینی
July-August   ـ رئیس سابق سیا  ـ  مایکل اي هایدنافرادي مثل

بـدترین راهکـار در بـین تمـامی گزینـه     احتمـاالً  حمله نظامی به ایـران  
(Fitzpatrick, 3 August  رئیس شوراي روابط خارجی ـ  ریچارد هاوس

تحـریم اگر : گوید می جنگ بوده است اکنوناز افراد ضدمعموالً 
ایران مطرحاي  هسرعت پیشرفت برنامه هستنیروي نظامی براي کاهش در 

محـدودي چـه خواهـد     ۀکند خسارات چنین حملـ  بینی پیش دتوان مین هم کس
اما لحاظ نکردن اقدام نظامی به معناي پـذیرش ایـران هسـت   

خواهـد داشـت  تـر   پرهزینـه اي  هآینداحتماالً مراتب خطر بیشتر و 
August   

جریان سوم، افرادي هستند که جنگ را نه عملی و نه مطلوب
Perkowich, 28 June   جنگ حـداکثر : گویند می جنگ مخالفانیک دسته از

(Bret Stephens, July-August 2010) .نمایـد  رو روبهتأخیر  شدن ایران را بااي 

اقدام نظامی علیه ایـران   :گوید می اي تودي یواسسردبیر روزنامه  مورت ذاکرمن
در شرایطی که دو جنگ در عراق و افغانستان ناتمام است مشـکل 

اینکه این دولت از ابتدا بحث تعامل را اسـاس قـرار داده اسـت    
Zuckerman          در بین این افـراد کسـانی هسـتند کـه معتقـد بـه بازدارنـدگی ایـران

کنند که ایران کشوري است که حتـی بـا داشـتن     می این افراد فرض. هستنداي 
خواهـد بنـابراین، از بمـب     نمـی  و چون نابودي خـود را  کند می عقالنی عمل

ثل دیگر کشورهاي هستم توان می بنابراین ایران را. استفاده نخواهد کرداي 
اسرائیل را نیز تقویت کرداي  هو در کنار آن چتر امنیت هست ؛در نظر گرفت

ـ  ابی زیدو ژنرال ـ  کارتروزیر امور خارجه دولت ـ  برژنسکی
ــ  ) پسر( بوش جمهوري ریاستدر منطقه در دوره اول 

  

  

تأکیدنکته 
می )ایران

معاون سردبیر روزنامه 
ولی تبعات ایران هست

بینی پیش
August 2010)

حمله نظامی به ایـران  
 August 2010)

معموالً که 
نیروي نظامی براي کاهش در 

کس هیچ
اما لحاظ نکردن اقدام نظامی به معناي پـذیرش ایـران هسـت   . بود

مراتب خطر بیشتر و 
August 2010)

جریان سوم، افرادي هستند که جنگ را نه عملی و نه مطلوب
 June 2010)

اي  ههست
مورت ذاکرمنکه 

در شرایطی که دو جنگ در عراق و افغانستان ناتمام است مشـکل 
 عالوه به

Zuckerman, 2010)

اي  ههست
عقالنی عمل ،بمب
اي  ههست

در نظر گرفت
برژنسکی

در منطقه در دوره اول  امریکا



در دولـت اوبامـا هـم    

اروپا، چین و روسیه نیز زمانی به تحریم ملحق شدند که واشنگتن به آنـان نـوعی   
ی در این ارتبـاط بارهـا   
که اگر اروپا، روسیه و چین مایل نیستند درگیر جنگ شـوند، بایـد بـه    
فرضیه جایگزینی تحریم به جاي جنگ فقط بین کشـور  

بـین   یکـا امرابتـدا در خـود   
مسـئول گـروه کـار    ــ  
اگر واقعـاً  : گوید می فرد در بحث خلع سالح در کنگره

 John). خواهد جنگ نشود باید تمام انرژي خود را بر روي تحریم قرار دهد

 ارتباط با جنگ بی عین حال، برخی قطعنامه تحریم سازمان ملل را
که مخالفت برزیل با این قطعنامـه بـه ایـن دلیـل بـوده      

نیـروي   کارگیري بهتجربه عراق قطعنامه تحریم را مقدمه 

نماینـد، تنـدروهاي    مـی 
در کنگـره،  هـا  آنهـاي  

ولی همه کسانی که از جنگ 
یک جنگ روانی در داخـل  

دیویـد   طور که به همین دلیل آن
تـا   کنـد  می شعار ناتانیاهو براي جنگ علیه ایران این هدف را تعقیب

یـا   ،دولت اوباما را بر سر این دوراهی قرار دهد که یا جنـگ علیـه ایـران را بپـذیرد    
(David Kay, 19 August   به گفته

 جمهـور  رئـیس دار سـازمان سـیا کـه بـه چهـار      
شدن ایران نتوانسته اسـت حـس   
چـپ و راسـت، ایـران    

در دولـت اوبامـا هـم    . رسد تعداد این افـراد رو بـه فزونـی باشـد     می به نظر
  .کنند می افرادي وجود دارند که از این ایده حمایت

  منطق تحریم به جاي جنگ در دوره اوباما
اروپا، چین و روسیه نیز زمانی به تحریم ملحق شدند که واشنگتن به آنـان نـوعی   

ی در این ارتبـاط بارهـا   یامریکامقامات . نگ استاطمینان داد که تحریم جایگزین ج
که اگر اروپا، روسیه و چین مایل نیستند درگیر جنگ شـوند، بایـد بـه    اند  هکرد

فرضیه جایگزینی تحریم به جاي جنگ فقط بین کشـور   ،با این همه. تحریم بپیوندند
ابتـدا در خـود   اي  هبلکـه چنـین رابطـ   . و دیگر کشـورها نیسـت  

، سناتور . ان و دولت اوباما مطرح شدطلب ــ   جان کیـل مثالً
فرد در بحث خلع سالح در کنگرهین تر مهمو ـ امنیت ملی سنا  

خواهد جنگ نشود باید تمام انرژي خود را بر روي تحریم قرار دهد می
Kill, 18 May   عین حال، برخی قطعنامه تحریم سازمان ملل رادر

، گفته. دانند که مخالفت برزیل با این قطعنامـه بـه ایـن دلیـل بـوده       شود می مثالً
تجربه عراق قطعنامه تحریم را مقدمه  برمبناياست که این کشور 
 (Los Angeles Times, 12 June 2010). نظامی دانسته است

مـی  معمول بیشترین کسانی کـه جنـگ را مطـرح    طور به 
هـاي   و البـی  امریکاداخل  کار محافظهاسرائیل یا برخی تندروهاي نو

ولی همه کسانی که از جنگ . باشند می امریکاییمطبوعات و بین روشنفکران غربی و 
یک جنگ روانی در داخـل   دنبال بهجنگ نیستند؛ آنها بیشتر  دنبال بهبرنند لزوماً 

به همین دلیل آن. و علیه اوباما و کسب امتیاز از او هستند امریکا
شعار ناتانیاهو براي جنگ علیه ایران این هدف را تعقیب :گوید می

دولت اوباما را بر سر این دوراهی قرار دهد که یا جنـگ علیـه ایـران را بپـذیرد    
(August 2010 .امتیازي قابل توجه به اسرائیل در زمینه فلسطین بدهد

دار سـازمان سـیا کـه بـه چهـار       از مقامات بسیار سابقه بروس رایدل
شدن ایران نتوانسته اسـت حـس   اي  هیچ موضوعی مثل هستداده است، ه می مشورت

چـپ و راسـت، ایـران    هـاي   همه در جناح. تهدید در اسرائیل را تا این حد باال ببرد
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به نظر. هستند
افرادي وجود دارند که از این ایده حمایت

منطق تحریم به جاي جنگ در دوره اوباما
اروپا، چین و روسیه نیز زمانی به تحریم ملحق شدند که واشنگتن به آنـان نـوعی    .1

اطمینان داد که تحریم جایگزین ج
کرد تأکید

تحریم بپیوندند
و دیگر کشـورها نیسـت   امریکا
طلب جنگ

امنیت ملی سنا  
می اوباما

 May 2010)

دانند نمی
است که این کشور 
نظامی دانسته است

2. 
اسرائیل یا برخی تندروهاي نو

مطبوعات و بین روشنفکران غربی و 
برنند لزوماً  می نام

امریکاخود 
می )3(کی

دولت اوباما را بر سر این دوراهی قرار دهد که یا جنـگ علیـه ایـران را بپـذیرد    
امتیازي قابل توجه به اسرائیل در زمینه فلسطین بدهد

بروس رایدل
مشورت

تهدید در اسرائیل را تا این حد باال ببرد
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، یهودیـان  امریکـایی سنجی کمیتـه یهـودي   

 .گیرنـد  می شوند و بیشتر علیه ایران موضع تند
شـوندگان نسـبت بـه کـار اوبامـا در      

درصـد   39در نظرسنجی جدید فقـط  
در همین فاصـله حامیـان حملـه    

 47بـا جنـگ نیـز از     
در واقــع خبــر خــوبی بــراي 
ــد   ــراد معتقدن ــد از اف درص

معموالً که این رقم با توجه به این
افـرادي کـه   . خواهان موافق هستند چشـمگیر اسـت  

 70درصد در ماه مـارس بـه   

یـا   کنـد  مـی  به ایـران حملـه  
در مورد عراق و سـوریه در سـال   

رسـیده  این تصور برسـد کـه نقطـه چـرخش فرا    
. ؟ خط قرمز اسـرائیل برداشـت نسـبت بـه خطـر اسـت      

معتقد است با الینحـل مانـدن افغانسـتان    
بـه زمـان   صرفاً  سؤال

این دو کشور باید تصـمیم بگیرنـد   
نـد تحمـل کننـد؟    توان

اسـتیفن  . آنچه گفته شد فرضیه عدم حمله اسـرائیل هـم قـوي اسـت    
حاصـل   بـی  )1: کنـد  می

و  )پـرز ( مشکالت داخلی کابینـه ناتانیـاهو و مخالفـت وزیـر دفـاع     
و اشـکنازي  ـ یس موسـاد   
با فرض اینکه  .گرفتن زمان براي آمادگی بیشتر

  (Bruce Riedel, 2010).دانند می را تهدیدي عینی علیه اسرائیلاي 
سنجی کمیتـه یهـودي   نظر براساسنیز  امریکادر داخل  

شوند و بیشتر علیه ایران موضع تند می به مرور از اوباما سرخورده
شـوندگان نسـبت بـه کـار اوبامـا در       سـؤال درصـد از   55در ماه مـارس  که 
در نظرسنجی جدید فقـط   ،بین بودند مسائل خاورمیانه خوش وفصل

در همین فاصـله حامیـان حملـه    . درصد مخالف هستند 45او و ي ها سیاست
 انمخالفـ  درصد افزایش یافتند و 59درصد به  53نظامی هم از 
در واقــع خبــر خــوبی بــراي  نظرســنجیایــن . درصــد تنــزل یافــت 42درصــد بــه 
ــوري ــود  جمه ــان ب ــه. خواه ــن  برپای ــنجیای ــد   30 نظرس ــراد معتقدن ــد از اف درص
این رقم با توجه به این. کنند می عملها  دموکراتخواهان بهتر از  جمهوري

خواهان موافق هستند چشـمگیر اسـت   با جمهوريها  درصد یهودي
درصد در ماه مـارس بـه    62کنند نیز از  می یدأیحمله نظامی اسرائیل به ایران را ت

  (Jim Lobe, 14 October 2010). ندا هدرصد افزایش یافت
به ایـران حملـه   امریکامحوري این است که آیا ي ها یکی از بحث

در مورد عراق و سـوریه در سـال    1981اسرائیل؟ یک نظر این است که تجربه سال 
این تصور برسـد کـه نقطـه چـرخش فرا     اگر اسرائیل به دهد می نشان

؟ خط قرمز اسـرائیل برداشـت نسـبت بـه خطـر اسـت      شود می است آیا وارد عمل
(Patrick Clawson, 16 August  معتقد است با الینحـل مانـدن افغانسـتان     ریچارد هاوس

سؤال ،ها تحریمو عمل نکردن  جمهوري ریاستتا انتخابات بعدي 
این دو کشور باید تصـمیم بگیرنـد   . شود می مربوط امریکاتصمیم توسط اسرائیل و 
توان مـی بمب پیش رفتـه اسـت    سمت بهآیا ایرانی که نود درصد 

(Haass, Richard N., 14 July   
آنچه گفته شد فرضیه عدم حمله اسـرائیل هـم قـوي اسـت     رغم به 

کنـد می براي حمله نکردن اسرائیل به ایران سه محور را مطرح
مشکالت داخلی کابینـه ناتانیـاهو و مخالفـت وزیـر دفـاع      )2بودن حمله؛ 

ـ رــ   دوگانالبته . (با ناتانیاهو در حمله به ایران اشکنازي یس موسـاد   ئ
گرفتن زمان براي آمادگی بیشتر )3؛ )روند می طی چند ماه آینده کنار

  

  

اي  ههست
3. 
به مرور از اوباما سرخورده امریکا
که  درحالی

وفصل حل
سیاستموافق 

نظامی هم از 
درصــد بــه 
ــوري جمه
جمهوري

درصد یهودي 20
حمله نظامی اسرائیل به ایران را ت

درصد افزایش یافت
یکی از بحث

اسرائیل؟ یک نظر این است که تجربه سال 
نشان 2007

است آیا وارد عمل
 August 2010)

تا انتخابات بعدي 
تصمیم توسط اسرائیل و 
آیا ایرانی که نود درصد 

 July 2010)

4. 
براي حمله نکردن اسرائیل به ایران سه محور را مطرح برت

بودن حمله؛ 
اشکنازي

طی چند ماه آینده کنار



نخواهـد داد و اسـرائیل نـاگزیر اسـت     
امـا خطـاي   . به ایران حمله کنـد هماننـد جنـگ شـش روزه    
 ,Bret Stephens).نتایج هولناك استراتژیک به همراه داشته باشد

تابسـتان بـه ایـران    ایـن  
کـه   دهـد  مـی  ایـن نشـان  

 بنابراین طـرح مکـرر جنـگ و خـط قرمـز     
(Ray Takeyh, 13 August 2010 

رفـت از جنـگ    مطرح کردن جنگ توسط اسرائیل را راهـی بـراي بـرون   

 داو ذاکـایم در ایـن ارتبـاط بـه گفتـه     
ایـران بـه یـک نقطـه     

مقابلـه بـا    هـا  سالاورانیوم، 
انه باعث شده اسـت تـا صـحبت    

پـیش از  طور کـه   همان
ان شـعار جنـگ را سـر لوحـه     
اما طی چهار ماهه اخیر نداي جنگ از این حلقه کوچـک فراتـر رفتـه    

، . یک واقعیت معرفی کنند مثالً
 :گویـد  مـی ــ   ایران در شوراي امنیت ملی دوره بوش پسر

شد که اوباما وارد جنگ با ایران شود اما اکنون این امر بـه  
 دسـت  بـه اي  هاگر ایـران سـالح هسـت   

ارزش  بـی  امنیـت  شـوراي 
ده اسـت و معاهـده   تبدیل به یک جک شـ 

 اصـلی بـراي اوبامـا اسـت بـه انتهـاي خـود       
ایـن   سؤالپس . هیچ قدرتی ندارد
گذارد؟ او بـا ایـن    می

نخواهـد داد و اسـرائیل نـاگزیر اسـت     اوباما استراتژي خود در قبال ایـران را تغییـر   
به ایران حمله کنـد هماننـد جنـگ شـش روزه     حل راهآخرین  

نتایج هولناك استراتژیک به همراه داشته باشد دتوان می تاکتیکی اسرائیل
20 July  ایـن  اند  هات گفتبه کرّها  اسرائیلی: گوید می هم ري تکیه
ایـن نشـان  . تکرار شده اسـت  2004کنند و هر تابستان از سال  می

بنابراین طـرح مکـرر جنـگ و خـط قرمـز     . شود مین اساساً اسرائیل وارد جنگ با ایران
(2010.تا اسرائیل دچار بحران اعتبار شود شود می باعث) بدون عمل

مطرح کردن جنگ توسط اسرائیل را راهـی بـراي بـرون    ،دیوید کی
  (David Kay, 19 August 2010). داند می و اسرائیل امریکا

  چگونگی فضاسازي براي جنگ
در ایـن ارتبـاط بـه گفتـه     . ین قدم تبدیل ایران به یک بحران است

ایـران بـه یـک نقطـه     اي  هانگیـز هسـت   برنامه جدالـ معاون وزیر دفاع دولت بوش  
اورانیوم، سازي  پیشرفت در غنی :سه عامل. شود می بحران نزدیک
انه باعث شده اسـت تـا صـحبت    طلب جنگو شعارهاي تند  ،سازمان مللهاي 

همان (Dov S. Zakheim, October 2010) .در مورد راهکار نظامی بیشتر شود
ان شـعار جنـگ را سـر لوحـه     کار محافظهاسرائیل و نوهاي  البیصرفاً  گفته شد،
اما طی چهار ماهه اخیر نداي جنگ از این حلقه کوچـک فراتـر رفتـه    . دانند

یک واقعیت معرفی کنند عنوان بهبرخی تالش دارند جنگ علیه ایران را 
ایران در شوراي امنیت ملی دوره بوش پسرول امور ئمسـ  الیوت ابرام
شد که اوباما وارد جنگ با ایران شود اما اکنون این امر بـه   نمی قبالً تصورکه 

اگر ایـران سـالح هسـت   . شده استپذیر  ل فلسفی و سیاسی امکان
شـوراي هـاي   چشمان خود خواهد دید که قطعنامـه  آورد، اوباما با

تبدیل به یک جک شـ اي  هی انرژي هستالملل بیناست و آژانس 
اصـلی بـراي اوبامـا اسـت بـه انتهـاي خـود        مسئلهی که یگرا جانبهمنع اشاعه و چند

هیچ قدرتی ندارد الملل بینرسد؛ زیرا، ایران نشان داده که جامعه 
می آمیزي را به جاي از خود میراث فاجعه خواهد بود که آیا اوباما
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اوباما استراتژي خود در قبال ایـران را تغییـر   
 عنوان به

تاکتیکی اسرائیل
 July 2010)

می حمله
اساساً اسرائیل وارد جنگ با ایران

بدون عمل(
دیوید کی

امریکاروانی 

چگونگی فضاسازي براي جنگ
ین قدم تبدیل ایران به یک بحران استنخست

معاون وزیر دفاع دولت بوش   ـ
بحران نزدیک

هاي  قطعنامه
در مورد راهکار نظامی بیشتر شود

گفته شد،این 
دانند می قرار
برخی تالش دارند جنگ علیه ایران را . است

الیوت ابرام
که  درحالی

ل فلسفی و سیاسی امکانیدال
آورد، اوباما با

است و آژانس 
منع اشاعه و چند

رسد؛ زیرا، ایران نشان داده که جامعه  می
خواهد بود که آیا اوباما
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کـه ایـران   أس اسـت و یـا این  
ایــن همــه از لحــاظ سیاســی در انتخابــات 

ایران ضربه اي  هی که به برنامه هست
(Elliott Abrams  

اي  هاز حساسـیت ویـژ  
و  شـود  مـی  العمل جدي نشـان داده 

در مـورد  . دهند نیز حائز اهمیـت اسـت  
 :نوشـت  آتالنتیـک مـانثلی  

که اسرائیل تا ماه دسامبر همین سال به ایـران  
 دنبـال  بـه العمـل شـدیدي را   
  :عبارت است از

باید خود به ایران حمله کند تـا اسـرائیل وارد نشـود و فضـاي     
هـم ایـن    رابین رایت
ان کار محافظهابزار تبلیغی نو
سـایت همـین    در وب

در واقـع در ایـن   . مجله انجام شد که در آن داستان حمله اسرائیل به ایران افشا شـد 
 سـؤال اصل حمله قطعی است و 

  (Robin Wright, 2010) این کار را صورت دهد یا اسرائیل؟
آن اسـت تـا    دنبـال  بـه 

جنگ را نـه یـک امـري    
. رد براي اوبامـا معرفـی نمایـد   

اگر اوباما به حرف آنان عمل کند آن را در راسـتاي امنیـت اسـرائیل تفسـیر خواهنـد      
کننـد کـه    مـی  کرد، اما چنانچه وي عمل نکند او را ترسو و نرم در برابر ایران معرفی

وارد به فلسطین و اسرائیل براي رسیدن به صلح فشار 
در واقـع   ،از جنـگ اي 
ی قـرار دهنـد کـه    یان آن را در فضـا 

مدعی است اگر جریان 

أس اسـت و یـا این  در ر امریکا ،که آیا در خاورمیانه شود می رو روبه
ایــن همــه از لحــاظ سیاســی در انتخابــات . آورده اســت دســت بــهنــوعی هژمــونی 
ی که به برنامه هستیاوباما. آینده روشن خواهد شد جمهوري

(Elliott Abrams, 2010. از رقیب خود خواهد بودتر  وارد کرده باشد بسیار قوي

از حساسـیت ویـژ   امریکـایی برخی از مقاالت افراد خاص در بین نخبگـان  
العمل جدي نشـان داده  ي که نسبت به آن عکسطور به ،برخوردار است

دهند نیز حائز اهمیـت اسـت   می انالعمل نش که چه کسانی عکس
آتالنتیـک مـانثلی  در شماره ماه سـپتامبر   جفري گلدبرگجنگ علیه ایران 

که اسرائیل تا ماه دسامبر همین سال به ایـران   شود می درصد احتمال داده 50بیش از 
العمـل شـدیدي را    این مقاله عکـس  (Christian Science Monitor, 2010)؛ حمله کند
عبارت است از شود می از جمله نکاتی که در این ارتباط بیان. داشته است
باید خود به ایران حمله کند تـا اسـرائیل وارد نشـود و فضـاي      امریکا، نخست

رابین رایت (Flynt Leverett and Hillary Mann Leveret, 2010). نیاورد وجود بهجدیدي 
ابزار تبلیغی نو ،که آیا مقاله مجله آتالنتیک مانثلی کند می طرحرا 
در وب سـؤال براي جنگ با ایران است؟ پاسخ بـه ایـن   ها  و اسرائیلی

مجله انجام شد که در آن داستان حمله اسرائیل به ایران افشا شـد 
اصل حمله قطعی است و  دهد می نشانطرحی را دارند که ها  مناظره اسرائیلی

این کار را صورت دهد یا اسرائیل؟ امریکااین است که آیا 
بـه ، ایـن مقالـه   کند می مطرح استون والتکه گونه  ، آندوم

جنگ را نـه یـک امـري     ،شد می از جنگ علیه عراق نوشته پیشکه هایی  همانند مقاله
رد براي اوبامـا معرفـی نمایـد   بعید بلکه یک کار معمولی در خاورمیانه و یک بازي ب

اگر اوباما به حرف آنان عمل کند آن را در راسـتاي امنیـت اسـرائیل تفسـیر خواهنـد      
کرد، اما چنانچه وي عمل نکند او را ترسو و نرم در برابر ایران معرفی

به فلسطین و اسرائیل براي رسیدن به صلح فشار  ،در بحث دو دولت وي نتواند
(Stephen M. Walt, 2010 اي  هچنین اید کنندگان به هر حال مطرح

ان آن را در فضـا گیر تصمیمو  امریکاآن هستند تا جامعه 
مدعی است اگر جریان  مارتین ایندایک (Stephen M. Walt, 2010). اصل جنگ حتمی است

  

  

روبه سؤال
نــوعی هژمــونی 

جمهوري ریاست
وارد کرده باشد بسیار قوي

برخی از مقاالت افراد خاص در بین نخبگـان  
برخوردار است

که چه کسانی عکساین حتی
جنگ علیه ایران 

بیش از 
حمله کند
داشته است
نخست

جدیدي 
را  سؤال

و اسرائیلی
مجله انجام شد که در آن داستان حمله اسرائیل به ایران افشا شـد 

مناظره اسرائیلی
این است که آیا صرفاً 

دوم
همانند مقاله

بعید بلکه یک کار معمولی در خاورمیانه و یک بازي ب
اگر اوباما به حرف آنان عمل کند آن را در راسـتاي امنیـت اسـرائیل تفسـیر خواهنـد      

کرد، اما چنانچه وي عمل نکند او را ترسو و نرم در برابر ایران معرفی
وي نتواند

(2010. کند

آن هستند تا جامعه  دنبال به
اصل جنگ حتمی است



 .(Atlantic.com, 2010)  
آن هستند تا موضوع ایـران را تبـدیل   
به بحران نموده و راهکارها توسط دولت را به حداقل ممکن تقلیل دهنـد تـا بحـث    

حمله خواهـد   امریکا
اکنون یک مبـارزه طراحـی   
نگـاران، روشـنفکران اجتمـاعی و    
 که مبارزه براي جنـگ در عـراق را برپـا کردنـد در مـورد ایـران دیـده       

 هـم  واشنگتن تایمزسردبیر روزنامه 
کردنـد اکثـراً در    مـی  

. ان در کنگره و محافل فکـري مطبوعـات بودنـد   
اخیر دامنه کسانی که معتقدند راهی جز اقدام نظـامی وجـود نـدارد    

در اي  هفرقـ هـاي   غانستان و خشـونت 
به اوباما این شانس را بدهد که با درگیر شـدن در سـه   

(Arnaud de Borchgrave  

که آغـازگر   دهد می این امر را مفروض قرار
اما این ادعا نیز وجود دارد که تحـوالت سـال گذشـته    

 آیـد کـه ایـران    وجـود 
؛ شـود  امریکـا درگیري با 

یـا تحریـک نظـامی     
  

کنند در  می باید توجه نمود برخی از کسانی که این نگاه به آغاز جنگ را مطرح
و پایه اصلی بازدارندگی رفتـار عقالنـی   
به همین دلیل طرح آغـاز جنـگ از سـوي ایـران بـا ایـن       

لذا کسانی که بـر  . کند
بـا   امریکـا طـوري کـه   

. حمله خواهد کرد و نه اسرائیل امریکاموجود ادامه داشته باشد، 
آن هستند تا موضوع ایـران را تبـدیل    دنبال به امریکاباید اذعان کرد گروهی در 

به بحران نموده و راهکارها توسط دولت را به حداقل ممکن تقلیل دهنـد تـا بحـث    
امریکاچه زمانی : پیش آورند سؤالچه باید کرد را براي حصول یک 

(Tony Karon, 2010  اکنون یک مبـارزه طراحـی    فیلینت لورتو  هیلري منبه گفته
نگـاران، روشـنفکران اجتمـاعی و     براي جنگ علیه ایران توسط همـان روزنامـه  

که مبارزه براي جنـگ در عـراق را برپـا کردنـد در مـورد ایـران دیـده       یی ها
. (Flynt Leverett and Hillary Mann Leverett, 2010)  سردبیر روزنامه
 تاکنون کسانی که اقدام نظـامی علیـه ایـران را مطـرح     گوید

ان در کنگره و محافل فکـري مطبوعـات بودنـد   کار محافظهاسرائیل و در بین البی نو
اخیر دامنه کسانی که معتقدند راهی جز اقدام نظـامی وجـود نـدارد    هاي  اما طی هفته

غانستان و خشـونت با بدتر شدن اوضاع در اف. گسترش یافته است
به اوباما این شانس را بدهد که با درگیر شـدن در سـه    دتوان می عراق، بمباران ایران

(Arnaud de Borchgrave, 2010 .ي هر دو مجلس را با خود داشته باشدأ

  دو منطق متفاوت آغاز جنگ
این امر را مفروض قرار امریکاادبیات جنگ علیه ایران در داخل 

اما این ادعا نیز وجود دارد که تحـوالت سـال گذشـته    . است امریکا و جنگ اسرائیل
وجـود  بـه ایـن احتمـال    کم دستدر داخل ایران باعث شده است تا 

درگیري با ساز  زمینهبزند که  آمیز تحریکخواهد دست به اقداماتی 
 ،، خرابکاري داخل عراق یا افغانستان»تروریستی«از جمله اقدام 

  (Michael Eisenstadt and David Crist, 2010). نقاط سایردر خلیج فارس یا 
باید توجه نمود برخی از کسانی که این نگاه به آغاز جنگ را مطرح

و پایه اصلی بازدارندگی رفتـار عقالنـی    گویند می قالب نقد نظریه بازدارندگی سخن
به همین دلیل طرح آغـاز جنـگ از سـوي ایـران بـا ایـن       . در سیاست خارجی است

کند مین هدف است تا نشان دهند ایران در این رفتار عقالنی عمل
طـوري کـه    شود، هماناي  هکنند که حتی اگر ایران هست می تأکیداین نکته 
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موجود ادامه داشته باشد، 
باید اذعان کرد گروهی در 

به بحران نموده و راهکارها توسط دولت را به حداقل ممکن تقلیل دهنـد تـا بحـث    
چه باید کرد را براي حصول یک 

(2010 کرد؟

براي جنگ علیه ایران توسط همـان روزنامـه   شده
ها سازمان

.شود می
گوید می

اسرائیل و در بین البی نو
اما طی هفته

گسترش یافته است
عراق، بمباران ایران

أر ،جبهه

دو منطق متفاوت آغاز جنگ
ادبیات جنگ علیه ایران در داخل 

جنگ اسرائیل
در داخل ایران باعث شده است تا 

خواهد دست به اقداماتی  می
از جمله اقدام 

در خلیج فارس یا 
باید توجه نمود برخی از کسانی که این نگاه به آغاز جنگ را مطرح

قالب نقد نظریه بازدارندگی سخن
در سیاست خارجی است

هدف است تا نشان دهند ایران در این رفتار عقالنی عمل
این نکته 
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ـ  مـی  همزیسـتی   دتوان

پایه این بحث محاسبه یـا تصـور   
از جملـه  : شـوند  می کنند بدان دچار

از حد پنداشتن قدرت خود؛ ضعیف و رو به افول فرض کردن دشمن؛ شکننده 
داخلـی طـرف مقابـل؛ کوچـک     
 شمردن هزینه جنـگ و بـزرگ دیـدن دسـتاورد آن؛ گروگـان تبلیغـات خـود شـدن        

قابـل  خـود و ضـعف طـرف م   
در ایـن  . تر، فرض سریع و محدود ماندن جنگ با دشـمن اسـت  

که سـاختار  یی ها محدودیت
با این مقدمـه اکنـون نکـاتی در    

در ایـن  ـ خـاور نزدیـک    

در برابر مداخله آن کشور در عـراق  
را بدون ترس از تبعات آن مورد 

که اعتماد به نفس بـیش از حـد ایـران باعـث     
 سمت بهو ایران  امریکا
ی المللـ  بین که نظم کند

مـورد حمایـت باشـد در    
مشـابه  . باشـد  مـی  ی مطلوب ایران در حال ظهـور 

کرد و در نتیجـه آن کویـت   
کامل شدن برنامه سـالح کشـتار جمعـی و    

صدام هم . دست پیدا خواهد کرد
این مجموعه عوامل منجر شـد تـا   

مـین  ایران هم ممکن اسـت بـه ه  

مـی  تعامل داشته است، با ایران نیزاي  هدیگر کشورهاي بزرگ هست
  .خواهد گرفت قرار سؤالداشته باشد زیر 

پایه این بحث محاسبه یـا تصـور   . البته این بحث مبناي علمی و تجري هم دارد
کنند بدان دچار می غلطی است که تمام کسانی که جنگ را آغاز

از حد پنداشتن قدرت خود؛ ضعیف و رو به افول فرض کردن دشمن؛ شکننده 
داخلـی طـرف مقابـل؛ کوچـک     هاي  بیش از حد بر شکاف تأکیدبودن جبهه دشمن؛ 

شمردن هزینه جنـگ و بـزرگ دیـدن دسـتاورد آن؛ گروگـان تبلیغـات خـود شـدن        
خـود و ضـعف طـرف م   هاي  ي که شعارها مبدل به واقعیت و توانمندي

تر، فرض سریع و محدود ماندن جنگ با دشـمن اسـت   شود؛ و از همه مهم
محدودیتو  الملل بینبین برداشت نسبت به تغییر در ساختار نظام 

با این مقدمـه اکنـون نکـاتی در     .جدید بر عملکرد دشمن دارد نیز مورد توجه است
  )4(.شود می ایران توضیح داده »عقالنیغیر«مورد عملکرد 
خـاور نزدیـک     مؤسسـه معاون ـ  پاتریک کالوسوناظهارات  ۀخالص

  :مورد به این شرح است
در برابر مداخله آن کشور در عـراق   امریکاسکوت  دلیل بهایران ممکن است  

را بدون ترس از تبعات آن مورد  امریکا دتوان می به این محاسبه غلط رسیده باشد که
  .چالش قرار دهد

که اعتماد به نفس بـیش از حـد ایـران باعـث      شود می بیشتر این امکان داده 
امریکارسد  می به نظر. عبور کند امریکاشود تا ندانسته از خط قرمز 

کند می غلط در حرکت هستند، زیرا ایران تصوراي  هچنین محاسب
مـورد حمایـت باشـد در     امریکاشد تا قدرت  می پس از جنگ جهانی دوم که باعث

ی مطلوب ایران در حال ظهـور الملل بینو موازنه  ،حال اضمحالل
کرد و در نتیجـه آن کویـت    1990و  1988بین ي ها سالمحاسبه غلطی که صدام در 

کامل شدن برنامه سـالح کشـتار جمعـی و     دلیل بهتندروي عراق هم . را اشغال نمود
دست پیدا خواهد کرداي  هبه سالح هست زودي بهاعتقاد به این امر بود که 

این مجموعه عوامل منجر شـد تـا   . کرد می زیاد صحبت امریکاراجع به افول قدرت 
ایران هم ممکن اسـت بـه ه  . وي نقش خود را نیز بیش از آنچه بود تصور کند

  

  

دیگر کشورهاي بزرگ هست
داشته باشد زیر 

البته این بحث مبناي علمی و تجري هم دارد
غلطی است که تمام کسانی که جنگ را آغاز

از حد پنداشتن قدرت خود؛ ضعیف و رو به افول فرض کردن دشمن؛ شکننده بیش 
بودن جبهه دشمن؛ 

شمردن هزینه جنـگ و بـزرگ دیـدن دسـتاورد آن؛ گروگـان تبلیغـات خـود شـدن        
ي که شعارها مبدل به واقعیت و توانمنديطور به

شود؛ و از همه مهم
بین برداشت نسبت به تغییر در ساختار نظام 

جدید بر عملکرد دشمن دارد نیز مورد توجه است
مورد عملکرد 
خالص

مورد به این شرح است
1. 

به این محاسبه غلط رسیده باشد که
چالش قرار دهد

2. 
شود تا ندانسته از خط قرمز 

چنین محاسب
پس از جنگ جهانی دوم که باعث

حال اضمحالل
محاسبه غلطی که صدام در 

را اشغال نمود
اعتقاد به این امر بود که 

راجع به افول قدرت 
وي نقش خود را نیز بیش از آنچه بود تصور کند



نقـش  ) هماننـد صـدام  

از دیـد تهـران از   . اسـت 
ایـن رفتـار در پایـان جنـگ     
  .عازم خلیج فارس بود دیده شد

ی سـپاه از  یکه عناصري در نیروي دریا
خـاص هـم وجـود دارنـد کـه بـه فکـر        

برخـی  . اهرمی براي برخورد با جنبش سـبز هسـتند  
سیســتم غیرمتمرکــز  

تا ضریب افـزایش درگیـري بـاال رود؛    
دیـد مقامـات    ، ازعـالوه 

را پشـت سـر    امریکا
همچنین، ایران ممکن است 
ی کامـل بـراي یـک    

. هم دچـار محاسـبه کنـد   
 هاي دادند که واشنگتن از پایگاه

همـین امـر باعـث شـد تـا      
رعایت اصل تناسـب  
، ایران در این فکر است تالفی نظامی واشـنگتن داراي چنـان   

(Patrick Clawson,  

 حملـه نظـامی علیـه ایـران    
. فهمنـد  مـی  و اسـرائیل خـوب  

، اوباما حتـی  گوید می
(Jamie Fly and William Kristol  گفتـه 

هماننـد صـدام  (احتمال بسیار کمی وجود دارد که  گرچها ،تصور خطا برسد
  (Patrick Clawson, 8 September 2010). اشغالگر به خود بگیرد

اسـت ) نه نظامی( سیاسیـ   ایران نیازمند یک پیروزي روانی 
ایـن رفتـار در پایـان جنـگ     نمونه . دست دادن چند کشتی ارزش این دستاورد را دارد

عازم خلیج فارس بود دیده شد امریکازمانی که ناوگان  ،هشت ساله بین ایران و عراق
که عناصري در نیروي دریاعالوه بر ایندر سطح سیاسی داخلی،  

خـاص هـم وجـود دارنـد کـه بـه فکـر        هایی  کنند، بخش می چنین درگیري استقبال
اهرمی براي برخورد با جنبش سـبز هسـتند   عنوان به کاامریاستفاده از حمله 

 تــر مهــماز همــه . هــم انگیــزه شخصــی بــراي درگیــري دارنــد
تا ضریب افـزایش درگیـري بـاال رود؛     شود می در ایران است که باعثگیري 

عـالوه  به. آورد می ینیزیرا این عدم تمرکز امکان کنترل بحران را پا
امریکااز خط قرمزهاي  اي از این مجموعه گسترده پیشتهران 

همچنین، ایران ممکن است . گذارده و این یک پروسه قابل تکرار براي همیشه است
ی کامـل بـراي یـک    آمـادگ  لزومـاً  امریکابه این دید رسیده باشد که ارتش  درستی

  .در عراق کرد را ندارد 1990چه در دههجنگ محدود مثل آن
هم دچـار محاسـبه کنـد   را  امریکااز این گذشته ایران ممکن است متحدین  

دادند که واشنگتن از پایگاه نمی اغلب اجازه امریکان امتحد 1990در اواخر دهه 
همـین امـر باعـث شـد تـا      . فارس براي حمله به عراق استفاده کند جی در خلی

رعایت اصل تناسـب   براساسضمناً . کروز بسنده کندهاي  به حمالت موشک
، ایران در این فکر است تالفی نظامی واشـنگتن داراي چنـان   امریکادر جنگ توسط 

(Patrick Clawson, 2010). آن را تهدید کند يشدتی نخواهد بود که بقا

  جنگ از دید دولت اوباما
حملـه نظـامی علیـه ایـران    ـ  امریکارئیس ستاد مشترك ارتش ـ  مایک مولنبه گفته 

و اسـرائیل خـوب   امریکـا و ایـن را   کنـد  مـی  ثبات بی اندازه منطقه را
(Washington Times, 29 June  می نیزـ ان بنام  طلب جنگاز ـ  کریستول

(Jamie Fly and William Kristol, 2010 .کنـد  مـی  از اشاره به برخورد نظامی هـم پرهیـز  
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تصور خطا برسد
اشغالگر به خود بگیرد

3. 
دست دادن چند کشتی ارزش این دستاورد را دارد

هشت ساله بین ایران و عراق
4. 

چنین درگیري استقبال
استفاده از حمله 

هــم انگیــزه شخصــی بــراي درگیــري دارنــد
گیري  تصمیم

زیرا این عدم تمرکز امکان کنترل بحران را پا
تهران  ،ایرانی

گذارده و این یک پروسه قابل تکرار براي همیشه است
درستی به

جنگ محدود مثل آن
5. 

در اواخر دهه 
ی در خلییهوا

به حمالت موشک امریکا
در جنگ توسط 

شدتی نخواهد بود که بقا

جنگ از دید دولت اوباما
مایک مولنبه گفته 

اندازه منطقه را بی
 June 2010)

از اشاره به برخورد نظامی هـم پرهیـز  



می
سال
ي ا
هور
جم

یه 
 عل
یم
حر
ت

 
ان
ایر

 :
گ 
 جن
ین
گز
جای

ؤم یا
هار
ی م
صل
ه ا
لف

 
® 

نی
هرا
ی ز
طف
مص

67  

که در مجموع در دولت اوباما هیچ حس یا مالحظه جـدي در مـورد حملـه    
که تندترین چهـره در داخـل شـوراي    

 ,Robert Dreyfuss). کند می

فـرد در بحـث   ین تر مهم
 طـور  به خواهد نمی که اوباما

(John Kill,   
هر جنگ نظـامی در نهایـت بایـد بـه یـک هـدف       
هدف از جنگ علیه ایران چیست؟ و آیا جنگ فرضی به هدف یا 
هنگـامی کـه دولـت اوبامـا در تعیـین      

بـراي یـک جنـگ     د
نوشت که در کاخ سفید ایـن بحـث هسـت    
 1این با سخن دنیس راس در کنفرانس ایپک

کـرد   تأکیـد سازگار است کـه  
و اگـر ایـران    ؛خـواهیم داد ایـران بمـب داشـته باشـد     
گوینـد کـه    مـی  جنـگ 

اسـت کـه ایـران از    اي 

عراق یا جنگ به مفهـوم  
و  شـود  مین گز کنار گذارده

(Marc Lynch    2لینـیح بـه گفتـه 
کـرده  در مـاه اوت مطـرح   

ایران حمله کنـد در انتخابـات حـرف اول را    
امـا  . تکـرار شـده اسـت   

(Marc Lynch   بـرودر در
                                        
1. American-Israel Public Action Committee
2. Lyneh 
3. Broder 

که در مجموع در دولت اوباما هیچ حس یا مالحظه جـدي در مـورد حملـه     
که تندترین چهـره در داخـل شـوراي     دنیس راسحتی . نظامی به ایران وجود ندارد

مین امنیت ملی دولت اوباما است موضوع حمله نظامی را مطرح
مهمکار امنیت ملی سنا و  مسئول گروهـ سناتور جان کیل  
که اوباما کند می نسبت به این امر تصریحـ خلع سالح در کنگره  

(2010 ,. داشته باشد) نظامی(ایران برخورد اي  ههست مسئلهجدي با 

هر جنگ نظـامی در نهایـت بایـد بـه یـک هـدف       بحث این است که ین تر مهم
هدف از جنگ علیه ایران چیست؟ و آیا جنگ فرضی به هدف یا . سیاسی ختم شود

هنگـامی کـه دولـت اوبامـا در تعیـین       (Bret Stephens, 2010) اهداف خود خواهد رسـید؟ 
دتوان می است، چگونه تهدف براي تحریم تا این حد دچار تشت

نوشت که در کاخ سفید ایـن بحـث هسـت     نیویورك تایمز تعیین هدف کند؟ اخیراً
این با سخن دنیس راس در کنفرانس ایپک. که اوباما بیشتر وارد گفتمان جنگ شود

سازگار است کـه  ) در اقدامات عمومی امریکاکمیته عمومی اسرائیل و 
خـواهیم داد ایـران بمـب داشـته باشـد     اوباما بارها گفته است اجازه ن

جنـگ  مخالفـان امـا  . مقاومت کند، مسیر بسیار خطرناك خواهد بود
اي  هصحبت جنگ بیشتر براي آماده کردن ایران براي معامله هست

  .آن آگاه است پس تهدید معتبر نیست
عراق یا جنگ به مفهـوم   1990هه تکرار سناریوي د ،یک نتیجه سخن از جنگ

گز کنار گذاردهگیرد، هراگر گزینه نظامی بر روي میز قرار . واقعی است
(Marc Lynch, 2010. گیرنـد  مـی  در نهایت گروه بازها امور را در دست

در مـاه اوت مطـرح   ـ بوش پسر   اي مشاور خاورمیانهـ  الیوت ابرامکه 
ایران حمله کنـد در انتخابـات حـرف اول را    اي  هسیاست هستأبود که اوباما اگر به ت

تکـرار شـده اسـت    واشنگتن پسـت در  3دیوید بـوردر خواهد زد اکنون توسط 
(Marc Lynch, 2010. توجه اسـت  بی دولت اوباما نسبت به این سخن احمقانه

                                                                 
Israel Public Action Committee 

  

  

 شود می
نظامی به ایران وجود ندارد

امنیت ملی دولت اوباما است موضوع حمله نظامی را مطرح
سناتور جان کیل   (2010

خلع سالح در کنگره  
جدي با 
مهم

سیاسی ختم شود
اهداف خود خواهد رسـید؟ 

هدف براي تحریم تا این حد دچار تشت
تعیین هدف کند؟ اخیراً

که اوباما بیشتر وارد گفتمان جنگ شود
کمیته عمومی اسرائیل و (

اوباما بارها گفته است اجازه ن
مقاومت کند، مسیر بسیار خطرناك خواهد بود

صحبت جنگ بیشتر براي آماده کردن ایران براي معامله هست
آن آگاه است پس تهدید معتبر نیست

یک نتیجه سخن از جنگ
واقعی است

در نهایت گروه بازها امور را در دست
که اي  هاید

بود که اوباما اگر به ت
خواهد زد اکنون توسط 

دولت اوباما نسبت به این سخن احمقانه



که جنگ جهانی دوم به رکود اقتصادي خاتمـه  
بـا   شود مین اقتصادي اصالح

اوبامـا  . خواهان در کنگره یک نمایش قدرت با ایران داشـته باشـد  
  .را باید براي طراحی این برنامه اختصاص دهد

ین تهدیـد  تـر  بـزرگ گوینـد چگونـه ایـران    
میلیـارد یعنـی کمتـر از    

اکثر قدرت ایران حد. 
حتـی اگـر   . نیسـت  کس

هـاي   دانـد کـه دادن آن بـه گـروه    
 ,Stephen M. Walt). خواهـد بـود  

در زمان جورج بوش نیز در پاسـخ  
فصـلنامه  طـی یـک مقالـه در    

 جنگ جدید در خاورمیانه آخرین چیزي است که مـا 

ار گذارده شود بایـد بـین دیپلماسـی و    
 یبا توجه به سابقه بسیار طـوالن 

در قبـال   امریکـا نه پارادایم اصلی حاکم بر سیاست 
ایـران  طی سی سال گذشته سیاست غالب نسبت به 

مهار بوده است و اگر در مواردي تعامل یا برعکس درگیـري نظـامی وجـود داشـته     
 ریگـان حتـی  به عنوان مثـال  

 ،در لبنـان  امریکـا بود و با وجود انفجار در مقر تفنگـداران  
در  وگوهـا  گفـت و  مک فارلین
در واقـع  . شود مین نکته قابل توجه دیگري دیده

امـا اکنـون بـا آشـکار     
نگـران ایـن شـد کـه پیشـرفت      

که جنگ جهانی دوم به رکود اقتصادي خاتمـه  ینقاله خود با مفروض قرار دادن ا
اقتصادي اصالحهاي  اکنون که سیکل دتوان می داد، مدعی است که اوباما

خواهان در کنگره یک نمایش قدرت با ایران داشـته باشـد   حمایت جمهوري
را باید براي طراحی این برنامه اختصاص دهد 2012و  2011ي ها سال

گوینـد چگونـه ایـران     می جنگان و نیروهاي ضداما منتقد
میلیـارد یعنـی کمتـر از     10اکثر و ایـران حـد  میلیارد دالر،  700سالیانه  امریکا

. یا تایوان بودجه نظامی دارد یونان، هلند و امارات متحده عربی
کس هیچدید عینی براي ایران ته. اهللا است پول و سالح به حزب
دانـد کـه دادن آن بـه گـروه     مـی  هم داشـته باشـد  اي  هایران تعدادي بمب هست

خواهـد بـود   امریکااسرائیل و  کننده تروریستی به معناي تالفی نابود
در زمان جورج بوش نیز در پاسـخ   کند می طور که واشنگتن پست نقل حتی آن

طـی یـک مقالـه در    ـ وزیـر دفـاع    ـ مربوط به جنگ، گیـت   هاي  به بحث
جنگ جدید در خاورمیانه آخرین چیزي است که مـا «: نوشت امریکادانشکده دفاع 

  (Boston Globe, 2008) .»خواهیم

  سیاست دائمی
ار گذارده شود بایـد بـین دیپلماسـی و    یک نظریه این است که اگر راهکار نظامی کن

با توجه به سابقه بسیار طـوالن  )5(كکنت پال (Robert Dreyfuss). مهار یکی انتخاب شود
نه پارادایم اصلی حاکم بر سیاست یدر زم امریکا يها دولتخود در 

طی سی سال گذشته سیاست غالب نسبت به : دهد می حین توضین چن
مهار بوده است و اگر در مواردي تعامل یا برعکس درگیـري نظـامی وجـود داشـته     

به عنوان مثـال  عد جنگ، در ب. آید می یک استثنا به حسابصرفاً 
بود و با وجود انفجار در مقر تفنگـداران   جمهور رئیسکه تندترین 

مک فارلیننیز به جز ماجراي عد تعامل در ب. دست به حمله نزد
نکته قابل توجه دیگري دیده ،مورد افغانستان در دوره بوش پسر

امـا اکنـون بـا آشـکار     . تنها مواردي است که از سیاست مهار عدول شده اسـت 
نگـران ایـن شـد کـه پیشـرفت       امریکا 2002ایران در سال اي  هات هستتأسیس
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قاله خود با مفروض قرار دادن اسرم
داد، مدعی است که اوباما

حمایت جمهوري
سالتمام 

اما منتقد
امریکااست؟ 

یونان، هلند و امارات متحده عربی
پول و سالح به حزب
ایران تعدادي بمب هست

تروریستی به معناي تالفی نابود
حتی آن (2010

به بحث
دانشکده دفاع 

خواهیم می

سیاست دائمی: مهار
یک نظریه این است که اگر راهکار نظامی کن

مهار یکی انتخاب شود
خود در 
ن چنیایران ا

مهار بوده است و اگر در مواردي تعامل یا برعکس درگیـري نظـامی وجـود داشـته     
صرفاً  است

که تندترین 
دست به حمله نزد

مورد افغانستان در دوره بوش پسر
تنها مواردي است که از سیاست مهار عدول شده اسـت ها این

تأسیسشدن 
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. ایران در نهایت منجر به شکست سیاست مهار و حتی به درگیـري انجامـد  
بر این اساس بوش و پس از او اوباما به سیاست هویج و چمـاق متوسـل شـدند تـا     
آنها خواستند از این طریق سیاست مهـار  

اي  ههمزمان به این امید نیز بودند تا در داخل ایران منـاظره ضدهسـت  

 شـدن ایـران، مهـار کـالً    
ـ  می امکـان حملـه    دتوان

 امریکـا بـه نزدیکـی بـا    
از جنبـه  اي  هایـران هسـت  

کشـد؛ زیـرا، برخـی از همسـایگان خـود را      
بـین  اي  هی هستی، ممکن است به رودرو

اگر مهار مبنا شد، اوباما بایـد  
جریـان منـابع   سـازي  

ناامنی در  ،یکی از تبعات روشن استراتژي مهار موفق ایران
 شـود  می با برطرف شدن رکود جهانی نیاز به انرژي باعث

(Meghan L  
و شـوراي امنیـت ملـی دولـت     

یی و از بین دو گزینه ائتالف بـراي مهـار شـدید ایـران و جنـگ بـه تنهـا       
 Steven Simon and Ray). کننـد 

در برابـر   دتوان مین ی مثل الیوت آبرام مدعی هستند که مهار
مهار بـا  . اعتبار خود در این مورد را از دست داده است

حرف نیست، اگر نیروي نظامی کامالً آماده در کنار حرف قرار گیـرد موفـق خواهـد    
سـاز نبـوده اسـت؛ چـه     

در تعیین استراتژي ایران باید به چهار واقعیت توجـه  

                                        
1. Cavin Cosgriff 

ایران در نهایت منجر به شکست سیاست مهار و حتی به درگیـري انجامـد  اي 
بر این اساس بوش و پس از او اوباما به سیاست هویج و چمـاق متوسـل شـدند تـا     

آنها خواستند از این طریق سیاست مهـار  . خود را متوقف نمایداي  هایران برنامه هست
همزمان به این امید نیز بودند تا در داخل ایران منـاظره ضدهسـت  . را تقویت کنند

  (Kenneth M. Pollack, 2010). شدن شکل گیرد
شـدن ایـران، مهـار کـالً    اي  هنگران آن هستند که بـا هسـت  ها  در مورد آینده خیلی

می شدن ایراناي  هاما دیگران بر این نظرند که هست. ل شود
بـه نزدیکـی بـا     نیـز به ایران را خنثی نماید و در نتیجه تمایـل کمتـري   

ایـران هسـت  . کاربرد بیشتري خواهد یافت ،خواهد داشت و در نتیجه مهار
کشـد؛ زیـرا، برخـی از همسـایگان خـود را       می دیگري هم استراتژي مهار را به چالش

، ممکن است به رودروعالوه به. دکن می شدن متمایلاي  ههست 
اگر مهار مبنا شد، اوباما بایـد   (Kenneth M. Pollack, October 2010). ایران و اسرائیل منجر شود

سـازي   ی حمایت بیشتري براي محدودالملل بینتالش کند تا در سطح 
یکی از تبعات روشن استراتژي مهار موفق ایران. ایران کسب کند 

با برطرف شدن رکود جهانی نیاز به انرژي باعث. انرژي جهانی خواهد بود
(Meghan L. O’Sullivan, 2010).شده سریعاً مورد استفاده قرار گیردتا نفت انبار

و شـوراي امنیـت ملـی دولـت     عضـ ـ افرادي مثل ري تکیه و اسـتیون سـیمون    
از بین دو گزینه ائتالف بـراي مهـار شـدید ایـران و جنـگ بـه تنهـا       ـ کلینتون  

کننـد  مـی  اولـی را پیشـنهاد  ، ناعمومی و بدون اجماع متحـد 
Takeyh ی مثل الیوت آبرام مدعی هستند که مهاریاما تندروها

اعتبار خود در این مورد را از دست داده است امریکاران موفق باشد زیرا 
حرف نیست، اگر نیروي نظامی کامالً آماده در کنار حرف قرار گیـرد موفـق خواهـد    

سـاز نبـوده اسـت؛ چـه     رکااي  ههستي سیاست مهار در برابر ایران غیربه گفته و
  (Abrams, Elliott, 2010). اي رسد به یک ایران هسته

در تعیین استراتژي ایران باید به چهار واقعیت توجـه   امریکا گوید می 1کاسگریف

                                                                 

  

  

اي  ههست
بر این اساس بوش و پس از او اوباما به سیاست هویج و چمـاق متوسـل شـدند تـا     

ایران برنامه هست
را تقویت کنند

شدن شکل گیرد
در مورد آینده خیلی

ل شودحمضم
به ایران را خنثی نماید و در نتیجه تمایـل کمتـري    امریکا

خواهد داشت و در نتیجه مهار
دیگري هم استراتژي مهار را به چالش

 سمت به
ایران و اسرائیل منجر شود

تالش کند تا در سطح 
 سمت به

انرژي جهانی خواهد بود
تا نفت انبار

افرادي مثل ري تکیه و اسـتیون سـیمون    
کلینتون  

عمومی و بدون اجماع متحـد غیر
Takeyh, 2010)

ران موفق باشد زیرا ای
حرف نیست، اگر نیروي نظامی کامالً آماده در کنار حرف قرار گیـرد موفـق خواهـد    

به گفته و. بود
رسد به یک ایران هسته

کاسگریف



ی برتـر  المللـ  بـین اول، ایران معتقد است ایدئولوژي انقالبی نسبت به هنجارهـاي  
در منطقه تاب بیاورد؛ سوم، عملکرد 
ی است؛ چهارم، سپاه پاسداران بیش 
حکومت و شاید کنترل آن در دست آن قـرار  
بایـد مهـار جمهـوري    

  .معناي مهار کل آن کشور شده است
احترام به حاکمیـت و تمامیـت   
 ؛ایران که به معناي تماس مستقیم و متداول با حکومت ایران در صورت نیـاز اسـت  

دوم، در چیدمان نظامی و دیپلماتیک، بازدارندگی باید بـه یـک امـر اساسـی تبـدیل      
ایـن خطـر   رو  ازایـن  

ار بـه  فشـ  مـدت  کوتـاه 
ی یی کـه کشـورها  یباید ادامه یابد تا جـا 

مثل چین سیاست خود را تغییر دهند و پاسخ محکمی به چـالش ایـران بدهنـد کـه     
(Adm. Kevin Cosgriff  

به چندین وجه از سیاست مهـار بـه ایـن    
دیپلماسی، مهار همراه با آمادگی نظـامی یـک وجـه از سیاسـت     

بـراي  اي  هبرقراري چتر امنیتی منطق
(Patrick Clawson, 8 September 

در این ارتباط استقرار سیستم دفاع موشـکی یـا در اختیـار    
با برد تهـران  هایی  از جمله با موشک

شـده   انجامهاي  استثنا کردن ایران در توافق
 .R)؛ موشکی ملی با روسیه نیز یکی از اقدامات پیشـنهادي بـه واشـنگتن اسـت    

کردن کشورهاي همسایه ایران نیـز در  
تشکیل ائتالف ناتو علیه ایران نیز وجه دیگـري  
 افزایش قدرت بازدارندگی اسـرائیل نیـز  

اول، ایران معتقد است ایدئولوژي انقالبی نسبت به هنجارهـاي  
در منطقه تاب بیاورد؛ سوم، عملکرد  امریکانسبت به نقش  دتوان مین است؛ دوم، تهران

ی است؛ چهارم، سپاه پاسداران بیش الملل بیناعتقاد به شکاف بین بازیگران  برپایه
حکومت و شاید کنترل آن در دست آن قـرار   يی که بقایاز پیش قوي شده است تا جا

بایـد مهـار جمهـوري     امریکـا بنـدد، زیـرا    می را امریکااین مالحظه بیشتر دست 
معناي مهار کل آن کشور شده استاسالمی ایران را هدف خود قرار دهد که به 

احترام به حاکمیـت و تمامیـت   اول، : استراتژي بهتر باید داراي این عناصر باشد
ایران که به معناي تماس مستقیم و متداول با حکومت ایران در صورت نیـاز اسـت  

دوم، در چیدمان نظامی و دیپلماتیک، بازدارندگی باید بـه یـک امـر اساسـی تبـدیل      
 ؛ت ایران براي مدتی طوالنی وجود خواهد داشـت حکوم

کوتـاه منـافع   خاطر بهی خسته شود و الملل بینوجود دارد که جامعه 
باید ادامه یابد تا جـا  امریکااین استراتژي بنابر. ایران را رها نماید

مثل چین سیاست خود را تغییر دهند و پاسخ محکمی به چـالش ایـران بدهنـد کـه     
(Kevin Cosgriff, 2010. باشد امریکازمان و مکان مورد تشخیص  برحسب

  مختلف مهار ایراناشکال 
به چندین وجه از سیاست مهـار بـه ایـن     توان می امریکاگفتمان موجود در  

دیپلماسی، مهار همراه با آمادگی نظـامی یـک وجـه از سیاسـت      )1: شرح اشاره کرد
برقراري چتر امنیتی منطق )2 (Charles S. Robb and Charles Wald, 2010)؛ مهار است

 ;eptember 2010 کشورهاي قطر، امـارات، عربسـتان سـعوي و کویـت؛    

Mortimer B. Zuckerman     در این ارتباط استقرار سیستم دفاع موشـکی یـا در اختیـار
از جمله با موشک این سیستم، کشورهاي همسایه ایران قرار دادن

استثنا کردن ایران در توافق. شود می سیاست حداقلی پیشنهاد 
موشکی ملی با روسیه نیز یکی از اقدامات پیشـنهادي بـه واشـنگتن اسـت    

James Woolsey and Rebeccah Heinrichs کردن کشورهاي همسایه ایران نیـز در  اي  ههست
تشکیل ائتالف ناتو علیه ایران نیز وجه دیگـري   )3 ؛شود می مطرح چهارچوب
افزایش قدرت بازدارندگی اسـرائیل نیـز   )4 (Patrick Clawson)آید؛  می از مهار به حساب
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اول، ایران معتقد است ایدئولوژي انقالبی نسبت به هنجارهـاي  : کند
است؛ دوم، تهران

برپایهایران 
از پیش قوي شده است تا جا

این مالحظه بیشتر دست . دارد
اسالمی ایران را هدف خود قرار دهد که به 

استراتژي بهتر باید داراي این عناصر باشد
ایران که به معناي تماس مستقیم و متداول با حکومت ایران در صورت نیـاز اسـت  

دوم، در چیدمان نظامی و دیپلماتیک، بازدارندگی باید بـه یـک امـر اساسـی تبـدیل      
حکوم. شود

وجود دارد که جامعه 
ایران را رها نماید

مثل چین سیاست خود را تغییر دهند و پاسخ محکمی به چـالش ایـران بدهنـد کـه     
برحسب

اشکال 
براساس

شرح اشاره کرد
مهار است

کشورهاي قطر، امـارات، عربسـتان سـعوي و کویـت؛    
Zuckerman, 2010)

کشورهاي همسایه ایران قرار دادن
 عنوان به

موشکی ملی با روسیه نیز یکی از اقدامات پیشـنهادي بـه واشـنگتن اسـت    دفاع 
James Woolsey and Rebeccah Heinrichs, 2010)

چهارچوبهمین 
از مهار به حساب
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تالش دیپلماتیک براي منزوي کردن ایران و گسترش کشورها در پیوستن به 

جلوگیري از توانمند شدن آن از حیـث اقتصـادي   

سیاسـی   صورت بهداخل ایران که 

 بـر  مبنـی ضـمنی   صـورت 
  با نیروي نظامی با آن مقابله خواهد کرد؛

دفـاع از   منظور بهنظامی در کنار مرزهاي ایران در خلیج فارس 
(Kenneth M. Pollack, 2010  

از جملـه در  . شـود  می
کـوین کاسـگریف تجربـه خـود در فرمانـدهی      

امنیـت  ) 1 :کنـد  مـی  
در طراحـی و   »هـا  تروریسـت 

پشتیبانی از دریا از حمالت در عراق، افغانستان و دیگر 
(Adm. Kevin Cosgriff, 2010 
این الگو یک طرح ارتبـاطی اسـتراتژیک   
: تی بایـد اتخـاذ شـود کـه داراي ایـن عناصـر اسـت       

.  

و هـا   بوده اسـت کـه جنـاح   
طی سه دهه به هدف مشترکی در برخورد با 

در مورد ایـران   امریکا

  (Riedel, Bruce Bruce Riedel, 2010). مجزا بحث شده است
  :عناصر استراتژي مهار ایران نیز عبارت است از

تالش دیپلماتیک براي منزوي کردن ایران و گسترش کشورها در پیوستن به . 
  علیه ایران؛

جلوگیري از توانمند شدن آن از حیـث اقتصـادي    منظور بهتحریم علیه ایران . 
  و نظامی؛
داخل ایران که هاي  اقدامات پنهانی براي حمایت از گروه. 

  اند؛ و یا نظامی با آن مقابله کرده
صـورت  بـه شفاف و چه  صورت بهتعیین خطوط قرمز چه . 

با نیروي نظامی با آن مقابله خواهد کرد؛ امریکاعبور کند ها از آناینکه اگر ایران 
نظامی در کنار مرزهاي ایران در خلیج فارس نیروي استقرار . 

(2010.ن، بازدارندگی در برابر حمله ایران و اعمال خطوط قرمز

می عملیاتی نیز پیشنهادهاي  در ضمن در این استراتژي مدل
کـوین کاسـگریف تجربـه خـود در فرمانـدهی       ،زمینه مدل عملیاتی در خلیح فارس

 که داراي سه پایـه بـود را مطـرح    امریکای یمرکزي نیروي دریا
تروریسـت «صـلب موقعیـت از    و) از نیروهـاي ائـتالف  (

پشتیبانی از دریا از حمالت در عراق، افغانستان و دیگر  )2طرح در دریا؛ سازي 
(2010. ایـران بـود   »بد«مهار ایران که اساساً مقابله با اعمال  )

این الگو یک طرح ارتبـاطی اسـتراتژیک    براساس. ی نیز هستیاین طرح داراي اجزا
تی بایـد اتخـاذ شـود کـه داراي ایـن عناصـر اسـت       خط عملیا عنوان بهکوچکی نیز 

.دخیل کردن رهبران نظامی و غیرنظامی منطقه ،ها کشتیموقعیت 

  نگاه به آینده
  مبانی

بوده اسـت کـه جنـاح    اي گونه بهتا به امروز  امریکااصوالً سیاست در داخل 
طی سه دهه به هدف مشترکی در برخورد با اند  هنتوانست گیر تصمیمنهادهاي مختلف 

امریکاعدم توافق بین دو جریان فکري در . جمهوري اسالمی برسند

  

  

مجزا بحث شده است طور به
عناصر استراتژي مهار ایران نیز عبارت است از

1 .
علیه ایران؛ امریکا
2 .

و نظامی؛
3 .

و یا نظامی با آن مقابله کرده
4 .

اینکه اگر ایران 
5 .
ن، بازدارندگی در برابر حمله ایران و اعمال خطوط قرمزامتحد

در ضمن در این استراتژي مدل
زمینه مدل عملیاتی در خلیح فارس

مرکزي نیروي دریا
( ییدریا
سازي  پیاده

)3نقاط؛ 
این طرح داراي اجزا

کوچکی نیز 
موقعیت 

نگاه به آینده
مبانی ـ الف

اصوالً سیاست در داخل  .1
نهادهاي مختلف 

جمهوري اسالمی برسند



حزبی و ایدئولوژیک است و بیشتر مربوط به ماهیـت موضـوع و   
کننـد ایـران بـا فشـار     
 اما کسـانی کـه فکـر   

 را غیـر سـودمند   ها تحریم
این دو نگرش در دولت اوبامـا نیـز وجـود دارد و بعیـد اسـت در شـرایط       

در وضع حاضر سه جریان قابـل  
کننـد؛   مـی  که همسطح با دولت اوبامـا حرکـت  

کـه  اي  هکننـد؛ و دسـت  

 امریکاهمین امر باعث شده است تا در زمینه تحریم ایران نیز سیاست دولت 
واشـنگتن  . همچنان در نوسان باشـد 

و متقاعد نمودن ایران 
اما از طرف دیگر متجـاوز از چندصـد میلیـارد دالر قـرارداد     
و ناوگان خـود را نیـز در   

از . سیاسـت مهـار اسـت   
ـ  هـدف تحـریم    وانعن

 ،که به نوعی طرف مـذاکره هسـتند  
هـویتی   که مشکلْ شود

این سیاست نیز نه تغییر رفتار، و نه مهـار بلکـه برانـدازي را مبنـا     
 پرداز معـروف از دانشـگاه هـاروارد   
و از سـوي دیگـر نـوعی    

مثـل توافـق   یی هـا  فرصـت 
(Stephen  

در مجموع پنج احتمال وجـود  

حزبی و ایدئولوژیک است و بیشتر مربوط به ماهیـت موضـوع و   هاي  فراتر از بحث
کننـد ایـران بـا فشـار      مـی  ی کـه فکـر  یآنها. باشد می »خطر بودن ایران«میزان تصور 

اما کسـانی کـه فکـر   . کنند می استقبال ها تحریماز  دهد می جی سیاستش را تغییر
تحریم ،داخلی است مخالفانکنند تنها راهکار واقعی، پیروزي 

این دو نگرش در دولت اوبامـا نیـز وجـود دارد و بعیـد اسـت در شـرایط       . 
  .غالب شودموجود یکی از این دو گرایش بر دیگري 

در وضع حاضر سه جریان قابـل  . حدي متفاوت است وضع تا امریکادر کنگره 
که همسطح با دولت اوبامـا حرکـت  اي  هدست: تمایز در کنگره وجود دارد

کننـد؛ و دسـت   مـی  ی را دنبـال یگروهی که تشدید تحریم تا حد بلوکـه دریـا  
  .نمایند می بمباران را مطرح

همین امر باعث شده است تا در زمینه تحریم ایران نیز سیاست دولت  
همچنان در نوسان باشـد  از طریق جنگ بین تغییر رفتار، مهار و سرنگونی

و متقاعد نمودن ایران اي  هرا تغییر رفتار ایران در بحث هست ها تحریمهدف سو 
اما از طرف دیگر متجـاوز از چندصـد میلیـارد دالر قـرارداد      ،کند می به مذاکره اعالم

و ناوگان خـود را نیـز در    کند می تسلیحاتی با کشورهاي همسایه جنوبی ایران منعقد
سیاسـت مهـار اسـت   هـاي   مؤلفهنماید که همگی  می هاي ایران مستقر حوالی آب

ـ  بـه سوي دیگر، واشنگتن ضمن آنکه بر تغییر رفتـار و مـذاکره    عن
که به نوعی طرف مـذاکره هسـتند   ایران را ن دولتیوالئهمزمان مس ،کند می پافشاري

شود می این ایده برجسته و در نتیجه دهد می در لیست تحریم قرار
این سیاست نیز نه تغییر رفتار، و نه مهـار بلکـه برانـدازي را مبنـا     . است و نه رفتاري

پرداز معـروف از دانشـگاه هـاروارد    نظریه استیفن والت طوري که همان. دهد
و از سـوي دیگـر نـوعی     شود می بهتر بحث ۀاز رابطسو  ازیکدر واشنگتن  گوید

فرصـت و همزمـان   شود می عملیات پنهانی در ایران سازمان داده
(Stephen M., Walt7 August 2010). شود می برزیل و ترکیه با ایران نادیده گرفته

  تحریم بینی پیشسیاست قابل 
در مجموع پنج احتمال وجـود   ـ  در ناتو امریکاسفیر اسبق ـ  رابرت هانتربه گفته 

  

 

ی 
رج
 خا
بط
روا

مه 
صلنا
ف

® 
وم 
ل د
سا

® 
رم 
چها

ره 
شما

® 
ن 
ستا
زم

13
89

72  

فراتر از بحث
میزان تصور 

جی سیاستش را تغییرخار
کنند تنها راهکار واقعی، پیروزي  می
. دانند می

موجود یکی از این دو گرایش بر دیگري 
در کنگره 

تمایز در کنگره وجود دارد
گروهی که تشدید تحریم تا حد بلوکـه دریـا  

بمباران را مطرح
2. 

بین تغییر رفتار، مهار و سرنگونی
سو  ازیک

به مذاکره اعالم
تسلیحاتی با کشورهاي همسایه جنوبی ایران منعقد

حوالی آب
سوي دیگر، واشنگتن ضمن آنکه بر تغییر رفتـار و مـذاکره   

پافشاري
در لیست تحریم قرار

است و نه رفتاري
دهد می قرار
گوید می

عملیات پنهانی در ایران سازمان داده
برزیل و ترکیه با ایران نادیده گرفته

سیاست قابل ـ  ب
به گفته  .1
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تغییـر   سـمت  بهتغییر سیاست 
. سه احتمال اول که محتمـل نیسـت  
. چهارمی یعنی مهار و بازدارندگی داراي هزینه باال و شـاید غیرقابـل پـذیرش باشـد    

بنابراین اگـر ایـن تحلیـل    
ت شناختن ششم باشد که نتیجه آن به رسمی

 .Robert E).اسـت  امریکا

اصـلی برخـورد بـا ایـران همچنـان      
دارندگی این اسـت کـه اجـازه    

به  بینی پیشدر شرایط قابل 
کارنگی نزدیک به واقع باشد کـه چـون هـیچ    
. ایران وجود ندارد، تنها راه تحریم اقتصادي اسـت 

ضعف تحـریم هـم   . 
را پشـت سـر    ها تحریم

 George Perkowich, 28).د اقدامی علیه آنان صورت دهـد 

خود نیاز به اقـدام از سـوي غـرب را دارد کـه خـود      
روي آوردن به تحریم شدیدتر در قالب نظریه مهار به تناسب وضع موجـود خواهـد   
تشدید تحریم به جاي جنگ 

به تغییر در روابط و تعهد 
سی ساله گذشته بین دو کشور پافشاري خواهد کرد؛ وي در این مورد حتـی مـدعی   

(Flynt Leverett and Hillary Mann Leverett    امـا بـه
ی صـورت  بـه بشـري را نیـز   

امـا از ناحیـه    شـود  می
و هـا   تا امتیازي داده نشود، بنابراین مـذاکرات مـدت  

صحبت در مورد افغانسـتان  

تغییر سیاست  )3ها؛  کردن تحریم کار )2نشینی ایران؛  عقب )
سه احتمال اول که محتمـل نیسـت  . اقدام نظامی )5مهار و بازدارندگی؛ و  )

چهارمی یعنی مهار و بازدارندگی داراي هزینه باال و شـاید غیرقابـل پـذیرش باشـد    
بنابراین اگـر ایـن تحلیـل    . غیرقابل پذیرش است امریکاجنگ نیز از نظر هزینه براي 

ششم باشد که نتیجه آن به رسمی حل راهباید به فکر  امریکا ،صحیح باشد
امریکامنافع مشترك ایران و هاي  امنیت مشروع ایران و کار در حوزه

Hunter  
اصـلی برخـورد بـا ایـران همچنـان       چهـارچوب رسد  می با این حال به نظر 
دارندگی این اسـت کـه اجـازه    زمنظور از با. مهار و بازدارندگی استوار باشد 

در شرایط قابل . نزدیک شوداي  هبه توانمندي بمب هست داده نشود ایران
کارنگی نزدیک به واقع باشد کـه چـون هـیچ     مؤسسهرسد این سخن معاون 

ایران وجود ندارد، تنها راه تحریم اقتصادي اسـت  مسئلهنظامی درستی براي 
. اه استنظامی آگ حل راهاز طرف دیگر، ایران هم نسبت به نبود 
تحریمداند اگر موفق شود  می دقیقاً در همین نکته است؛ چون ایران

د اقدامی علیه آنان صورت دهـد نتوا نمی یالملل بینگذارد، جامعه 
June   خود نیاز به اقـدام از سـوي غـرب را دارد کـه خـود       دنبال بهاما این حالت

روي آوردن به تحریم شدیدتر در قالب نظریه مهار به تناسب وضع موجـود خواهـد   
تشدید تحریم به جاي جنگ ساز  زمینهآورند  می وجود بهی هم که تندروها یفضا

  .خواهد شد
و تعهد بندي پای بر مبنیاوباما همچنان بر حرف قبلی خود  

سی ساله گذشته بین دو کشور پافشاري خواهد کرد؛ وي در این مورد حتـی مـدعی   
(Flynt Leverett and Hillary Mann Leverett, 2010 ی هـم دارد یشده است که طرح اجرا

بشـري را نیـز   هاي  گفته خانم کلینتون، دولت اوباما شعار دفاع از آزادي
می مذاکره آغاز (Hillary Rodham Clinton, 2010) .کند می تکرارتر 

تا امتیازي داده نشود، بنابراین مـذاکرات مـدت   شود می هر دو طرف فشار وارد
صحبت در مورد افغانسـتان   (Robert Dreyfuss, 2010) حتی بیش از سال طول خواهد کشید

  (David Ignatius, 2010). است ووگ گفتنیز در این دستور 

  

  

)1: دارد
4رژیم؛ 

چهارمی یعنی مهار و بازدارندگی داراي هزینه باال و شـاید غیرقابـل پـذیرش باشـد    
جنگ نیز از نظر هزینه براي 

صحیح باشد
امنیت مشروع ایران و کار در حوزه

Hunter, 2010)

2. 
 برمبناي

داده نشود ایران
رسد این سخن معاون  می نظر
نظامی درستی براي  حل راه

از طرف دیگر، ایران هم نسبت به نبود 
دقیقاً در همین نکته است؛ چون ایران

گذارد، جامعه 
June 2010)

روي آوردن به تحریم شدیدتر در قالب نظریه مهار به تناسب وضع موجـود خواهـد   
فضا. بود

خواهد شد
3. 

سی ساله گذشته بین دو کشور پافشاري خواهد کرد؛ وي در این مورد حتـی مـدعی   
شده است که طرح اجرا

گفته خانم کلینتون، دولت اوباما شعار دفاع از آزادي
تر  پررنگ

هر دو طرف فشار وارد
حتی بیش از سال طول خواهد کشید

نیز در این دستور 



فاصله بین تحریم و جنگ زیاد است و دسـت غـرب بـراي فشـارهاي غیـر      
گستره لیست افرادي که باید تحریم شوند تا حد سفرا 
تر، تحـریم بانـک مرکـزي، تحـریم خریـد نفـت از ایـران،        
تر، تحـریم صـادرات ایـران و بـاالخره بلوکـه      

تشـدید تحـریم و    عنـوان 
 هـا  تحـریم تشدید و گستره دامنه 

صـویب  و یـا حتـی پافشـاري بـراي ت    
شاید هم به قطعنامه نفت در برابـر  

بـا گذشـت   احتماالً این مرحله 
(Wright, Robinpbs  

 ـ  یا اسـرائیل  امریکاـ 
هـم   2012سیاستی که حتی ممکن اسـت فراتـر از سـال    

در این استراتژي اهرم نظامی حتی تا حد آمادگی 
تصـادي در کنـار   پشـتیبان تحـریم اق  

در چنـین  . تقویت بنیه نظـامی برخـی از کشـورهاي منطقـه تـداوم خواهـد داشـت       
یکـی از   آمیـز  تحریـک 

بنابراین اگر بنا به پیشگیري از جنگ باشد، خـودداري دو طـرف   
دولت اوباما هنوز حتی به 

) و نه اصل جنگ( که دولت بوش بود هم نرسیده است که سخن از جنگ
داخلی دولـت اوبامـا خواهـد    
اینکه چه زمانی و تحت چه شرایطی سخن از جنگ تبدیل بـه سیاسـت جنـگ    

فاصله بین تحریم و جنگ زیاد است و دسـت غـرب بـراي فشـارهاي غیـر       
گستره لیست افرادي که باید تحریم شوند تا حد سفرا . نظامی هنوز بسته نشده است

تر، تحـریم بانـک مرکـزي، تحـریم خریـد نفـت از ایـران،         ینیرده پاهاي  و دیپلمات
تر، تحـریم صـادرات ایـران و بـاالخره بلوکـه       ی گستردهیدریای، تحریم یتحریم هوا

عنـوان  بـه پـیش روي دولـت اوبامـا    هـاي   ی از جمله گزینـه 
تشدید و گستره دامنه . العمل در برابر فشارهاي داخلی خواهد بود

و یـا حتـی پافشـاري بـراي ت     1929ممکن است با تفسیر موسع از قطعنامه 
شاید هم به قطعنامه نفت در برابـر  . قطعنامه پنجم توسط شوراي امنیت صورت گیرد

این مرحله . غذا مشابه آنچه در برابر صدام بود روي آورده شود
(Robinpbs, 2010.ثمر بودن مذاکرات است بی یک سال و پس از ادعاي

ـ   ن نیاز به اقدام نظامیاستراتژي مذاکره همراه با فشار بدو
سیاستی که حتی ممکن اسـت فراتـر از سـال    . سیاست اوباما خواهد ماند

در این استراتژي اهرم نظامی حتی تا حد آمادگی  (R. Nicholas Burns, 2010). ادامه پیدا کند
پشـتیبان تحـریم اق   عنـوان  بـه براي شلیک در اطراف مرزهاي ایران 

تقویت بنیه نظـامی برخـی از کشـورهاي منطقـه تـداوم خواهـد داشـت       
تحریـک به شکل تصادفی و با اقدامات  دتوان میصرفاً  وضعیتی جنگ،

بنابراین اگر بنا به پیشگیري از جنگ باشد، خـودداري دو طـرف   . دو طرف رخ دهد
دولت اوباما هنوز حتی به . آورد می وجود بهرا  »ابرهاي جنگ«ی است که یاز شعارها
که دولت بوش بود هم نرسیده است که سخن از جنگاي 

داخلی دولـت اوبامـا خواهـد    هاي  از بحثاحتماالً این موضوع . محور سیاست باشد
اینکه چه زمانی و تحت چه شرایطی سخن از جنگ تبدیل بـه سیاسـت جنـگ    

  ù. ازمند مقاله دیگري است
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4. 
نظامی هنوز بسته نشده است

و دیپلمات
تحریم هوا

ی از جمله گزینـه یدریا
العمل در برابر فشارهاي داخلی خواهد بود عکس

ممکن است با تفسیر موسع از قطعنامه 
قطعنامه پنجم توسط شوراي امنیت صورت گیرد

غذا مشابه آنچه در برابر صدام بود روي آورده شود
یک سال و پس از ادعاي

استراتژي مذاکره همراه با فشار بدو
سیاست اوباما خواهد ماند

ادامه پیدا کند
براي شلیک در اطراف مرزهاي ایران 

تقویت بنیه نظـامی برخـی از کشـورهاي منطقـه تـداوم خواهـد داشـت       
وضعیتی جنگ،

دو طرف رخ دهد
از شعارها

اي  همرحل
محور سیاست باشد

اینکه چه زمانی و تحت چه شرایطی سخن از جنگ تبدیل بـه سیاسـت جنـگ    . بود
ازمند مقاله دیگري استشود نی

  
  



می
سال
ي ا
هور
جم

یه 
 عل
یم
حر
ت

 
ان
ایر

 :
گ 
 جن
ین
گز
جای

ؤم یا
هار
ی م
صل
ه ا
لف

 
® 

نی
هرا
ی ز
طف
مص

75  

هاي قبلی طی دو دهه بوده 

نظریـه پایـان جنـگ،    : 
  .، فصل نظري، دانشگاه تهران

جمهور، در مورد ایران مسئولیت داشته 

  ها یادداشت
Flynt Levertهاي قبلی طی دو دهه بوده  ، از افراد تیم امنیت ملی دولت کلینتون و دولت

  .است
  .کار و از سران جریان نومحافظه ویکلی استانداردسردبیر مجله 

  .کی نماینده ویژه امریکا در خلع سالح عراق در دوره صدام بود
: براي توضیح بیشتر رجوع شود به رساله دکتري نویسنده با عنـوان 

، فصل نظري، دانشگاه تهرانگیري مبتنی بر تغییرات نظم دوم تصمیم
Polackجمهور، در مورد ایران مسئولیت داشته  ، وي در دستگاه امنیت ملی چندین رئیس

  .است

    

  

  

  

یادداشت
1 .Flynt Levert

است
سردبیر مجله . 2
کی نماینده ویژه امریکا در خلع سالح عراق در دوره صدام بود. 3
براي توضیح بیشتر رجوع شود به رساله دکتري نویسنده با عنـوان . 4

تصمیم
5 .Polack

است
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