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رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت امام خامنه ای

ــدارم،  ــاد ن ــن اعتم ــم م ــا گفت ــدارد؛ منته ــکالی ن ــاص اش ــات خ ــره در موضوع مذاك
خوش بیــن نیســتم بــه مذاكــره، لکــن می خواهنــد مذاكــره كننــد، بکننــد؛ مــا هــم بــه 
اذن اهلل ضــرری نمی كنیــم. یــك تجربــه ای در اختیــار ملـّـت ایــران اســت - كــه حــاال 
ــاال  ــه ظرفیّــت فکــری ملّــت مــا را ب مــن مختصــراً عــرض خواهــم كــرد - ایــن تجرب
ــازی  ــق غنی س ــه ی تعلی ــال ۸۲ و ۸۳ در زمین ــه در س ــه ای ك ــل تجرب ــرد؛ مث ــد ب خواه
انجــام گرفــت، كــه آن وقــت تعلیــق غنی ســازی را در مذاكــرات بــا همیــن اروپایی هــا، 
ــرای یــك مّدتــی پذیرفــت. خــب مــا دو ســال عقــب افتادیــم،  جمهــوری اســالمی ب
لکــن بــه نفــع مــا تمــام شــد. چــرا؟ چــون فهمیدیــم كــه بــا تعلیــق غنی ســازی، امیــد 
همــکاری از طــرف شــركای غربــی مطلقــاً وجــود نــدارد. اگــر مــا آن تعلیــق اختیــاری 
را - كــه البتـّـه به نحــوی تحمیل شــده بــود، لکــن مــا قبــول كردیــم، مســئولین مــا قبــول 
كردنــد - آن روز قبــول نکــرده بودیــم، ممکــن بــود كســانی بگوینــد خــب یــك ذّره 
ــته ای  ــده ی هس ــد، پرون ــل می ش ــکالت ح ــه ی مش ــد، هم ــینی می كردی ــما عقب نش ش
ایــران عــادی می شــد. آن تعلیــق غنی ســازی ایــن فایــده را بــرای مــا داشــت كــه معلــوم 
ــا تعطیــل كــردن  ــا عقــب افتــادن كار، ب ــا تعلیــق غنی ســازی، ب ــا عقب نشــینی، ب شــد ب
ــری  ــب دیگ ــال مطل ــل دنب ــرف مقاب ــود؛ ط ــل نمی ش ــکل ح ــا مش ــیاری از كاره بس
ــاز  ــازی را آغ ــم غنی س ــروع كردی ــد از آن ش ــذا بع ــم، ل ــا فهمیدی ــن را م ــت؛ ای اس
ــرق  ــمان ف ــا آس ــن ت ــال ۸۲، زمی ــا س ــالمی ب ــوری اس ــت جمه ــروز وضعیّ ــردن. ام ك
ــروز  ــه[ ام ــانتریفیوژ، ] درحالی ك ــه س ــِر دو، س ــم س ــه می زدی ــا چان ــرده؛ آن روز م ك
چندیــن هــزار ســانتریفیوژ مشــغول كارنــد. جوان هــای مــا، دانشــمندان مــا، محّققیــن 
مــا، مســئولین مــا هّمــت كردنــد، كارهــا را پیــش بردنــد. بنابرایــن از مذاكراتــی هــم 
ــان كــه  ــده همچن ّــه بن ــم كــرد. البت ــان اســت، مــا ضــرری نخواهی كــه امــروز در جری
ــه ای را  ــرات آن نتیج ــن مذاك ــم ]از[ ای ــر نمی كنی ــن فک ــتم؛ م ــن نیس ــم خوش بی گفت
ــتوانه ی  ــت و پش ــه ای اس ــن تجرب ــد، لک ــت بیای ــار دارد، به دس ــران انتظ ــت ای ــه ملّ ك
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ــا  ــدارد امّ ــرادی ن ــرد؛ ای ــد ك ــت خواه ــد داد و تقوی ــش خواه ــران را افزای ــت ای ــی ملّ تجرب
ــی  ــه ی دیپلماس ــد در جبه ــه دارن ــان ك ــئولین خودم ــا از مس ــد. م ــدار باش ــت بی ــت ملّ الزم اس
ــا ملّــت بایــد بیــدار  فّعالیّــت می كننــد، كار می كننــد، قــرص و محکــم حمایــت می كنیــم، امّ
ــر دشــمن  ــا[ بعضــی از تبلیغاتچی هــای مواجب بگی ــد ]ت ــی دارد می افت ــد چــه اتّفاق باشــد، بدان
و بعضــی از تبلیغاتچی هــای بی مزدومواجــب - از روی ســاده لوحی - نتواننــد افــکار عمومــی 

را گمــراه كننــد.
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پیشگفتار
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ای مــردم! همانــا بــرای شــما از جانــب پروردگارتــان برهانــی آمــده اســت، و مــا نــوری 
روشــنگر )قــرآن( به ســوی شــما فــرو فرســتادیم. )نســاء-174(

ــود آخریــن  ــود ذی ج ــت وج ــپاس خداونــدی را كــه بشــر را بــه برهــان حقانی س
فرســتاده اش و نــور روشــنی بخش كالم اهلل مجیــد هدایــت كــرد و ملــت شــریف ایــران 
را بــا هدیــه ی آســمانی انقــالب اســالمی و حیــات در ذیــل نعمــت والیــت در مســیر 

ــرار داد. ــی ق رشــد و تعال

انقــالب اســالمی، نعمــت بی بدیلــی بــود كــه رهیــن ملــت ایــران شــد تــا مســیر تمــدن 
ســازی اســالمی و الگــو شــدن بــرای جهــان بشــریت را بپیمایــد و البتــه در ایــن طریــق 
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ــتیم.  ــه هس ــتوار و خردورزان ــی اس ــد گام های ــت و نیازمن ــاد اس ــوز زی ــوده هن راه ناپیم
ــت،  ــالمی اس ــالب اس ــدان انق ــی از فرزن ــکل از جمع ــه متش ــان ك ــکده ی بره اندیش
ــالش  ــالمی. ت ــالب اس ــاز انق ــان تمدن س ــن گفتم ــه تبیی ــال در زمین ــت فع ــی اس كانون
ایــن موسســه اندیشــه محور بــر ایــن اســت كــه بــا تکیــه بــر ســرمایه و اســتعداد معرفتــی 
ــن گفتمــان انقــالب  ــه تبیی ــی و ارزشــی ب ــان انقالب ــه جری – علمــی نیروهــای فرهیخت
ــه  ــا ب ــالمی و ی ــالب اس ــراز انق ــری ت ــای فک ــت نیروه ــیر تربی ــرده، در مس ــك ك كم

تعبیــری »مؤمــن اندیشــه ورز جهــادی« بکوشــد. 

ایــن موسســه خــود مســیر مطلــوب خــود را حركــت در چارچــوب الگــوی امام-امــت 
می دانــد و بــر ایــن اســاس، مبنــای گفتمان ســازی جهادگــران فکــری ایــن اندیشــکده 
بــر پایــه ی تبییــن بیانــات و دغدغه هــا و مطالبــات سیاســی-فرهنگی حضــرت امــام )ره( 
ــردی  ــی و راهب ــای معرفت ــد پژوهش ه ــی( و تولی ــری )مدظله العال ــم رهب ــام معظ و مق
معطــوف بــه ایــن مهــم اســت. اندیشــکده ی برهــان بــر آن اســت كــه در مســیر یــك 
ــه  ــی ب ــتدل و منطق ــخگویی مس ــا پاس ــن ب ــجم و متق ــادی منس ــری و اعتق ــاد فک جه
ــه، گره گشــایی از معضــالت فکــری و نظــری  ــی جامع پرســش ها و مســئله های كنون
و شــبهه زدایــی و تولیــد تحلیــل و تأمــالت ســالم و پالــوده از كج اندیشــی و انحــراف، 

گام بــردارد.

محمدجواد اخوان

مدیر اندیشکده برهان
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مقدمه
چشــم انداز رابطــه ی جمهــوری اســالمی ایــران و ایــاالت متحــده ی آمریــکا طــی ایــام 
ــی  ــان سیاس ــران و صاحب منصب ــزد صاحب نظ ــه برانگیز ن ــی مناقش ــه موضوع ــر، ب اخی
در دو كشــور بــدل گردیــده اســت؛ موضوعــی كــه بــا پیــروزی دولــت تدبیــر و امیــد 
ــه، بهبــود  در انتخابــات 1۳9۲، بــروز چالش هــای نویــن امنیتــی در منطقــه ی خاورمیان
ســطح روابــط ایــران بــا كشــورهای اروپایــی و نیــز اظهــار تمایــل رســمی و غیررســمی 
ــر  ــن، فراگی ــر حــل مســائل و ابهامــات فی مابی ــی ب ــی و آمریکای برخــی مقامــات ایران
ــت  ــروج از وضعی ــه خ ــل ب ــای تمای ــا گوی ــه ی گزاره ه ــه هم ــت. به نحوی ك ــده اس ش
ایــن رابطــه، تجزیه وتحلیــل  تعامــل اســت. در  بــه رقابــت و  تقابــل و تخاصــم 
ــه اســت؛  ــرار گرفت ــکا در مركــز توجــه نویســنده ق ــران و آمری ــط ای چشــم انداز رواب
آن هــم بــا تمركــز بــر مواضــع تهــران در قبــال واشــنگتن. ایــن در حالــی اســت كــه در 
جبهــه  ی ایرانــی، می تــوان چهــار قســم نگــرش و ادبیــات سیاســی متمایــز را نســبت بــه 

ــکا را مشــاهده نمــود: ــا آمری ضــرورت و چشــم انداز تعامــل ب

1. الگــوی »تســلیم«: قائــل بــه لــزوم برقــراری رابطــه ی همه جانبــه و تســلیم بــدون 
قیدوشــرط در برابــر خواســته های آمریــکا.

۲. الگــوی »تقابل-تخاصــم«: قائــل بــه امتنــاع برقــراری رابطــه بــا آمریــکا و مهمــل 
بــودن مذاكــره بــا آمریــکا.

۳. الگــوی »تعامــل محــدود«: قائــل بــه لــزوم تعامــل بــا تمــام كشــورها بــرای حــل 
ــق  ــل از طری ــه ای و بین المل ــطح منطق ــران در س ــی ای ــادی و سیاس ــائل اقتص مس

ــا آمریــکا. مذاكــره ی محــدود ب

ــا تمــام كشــورها  ــه لــزوم تعامــل مشــروط ب 4. الگــوی »تعامــل مشــروط«: قائــل ب
بــرای حفــظ و بســط منافــع و اهــداف ملــی جمهــوری اســالمی ایــران مبتنــی بــر 

یــك برنامــه ی جامــع راهبــردی )عــزت، حکمــت و مصلحــت(.

سیاســت خارجــی ایــران، ماننــد هــر كشــوری، معلــول متغیرهــای متعــدد و متفاوتــی 
در ســطوح مختلــف تحلیــل فــردی، ملــی و بین المللــی )اعــم از جهانــی و منطقــه ای( 
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ــن  ــث ای ــار مباح ــار، به ناچ ــت اختص ــای رعای ــه اقتض ــن، ب ــود ای ــا وج ــه ب ــت ك اس
پژوهــش بــه بخشــی از محــذورات اثرگــذار بــر چگونگــی رابطــه ی ایــران بــا آمریــکا، 
محــدود شــده اســت. بنابرایــن كاربســت نظریــه ی چندوجهــی جیمــز روزنــا، به مثابــه ی 
ــوان دو دســته از  ــع فــردی و نقــش، به عن ــر مناب ــد ب چارچــوب مفهومــی، ضمــن تأكی
ــرای  ــع سیاســت خارجــی، قابلیــت تحلیلــی و قــدرت تبییــن بیشــتری ب مهم تریــن مناب
ــردی،  ــع ف ــور از منب ــازد. منظ ــم می س ــکا فراه ــران و آمری ــه ی ای ــل رابط تجزیه وتحلی
سیاســت گذاران  و  تصمیم گیرنــدگان   )idiocyncritic( ویژگی هــای شــخصیتی 
ــام  ــن رو، نظ ــازد. از ای ــز می س ــر متمای ــراد دیگ ــان را از اف ــه آن ــت ك ــی اس خارج
ــتگاه  ــی و خاس ــگاه طبقات ــری، پای ــی، جامعه پذی ــات تاریخ ــا، تجربی ــی، باوره ارزش
ــد  ــد كــه بای ــا می كن ــری در سیاســت خارجــی ایف ــران، نقــش انکارناپذی فکــری رهب
مــورد توجــه قــرار گیــرد. در همیــن رابطــه، متغیرهــای مربــوط بــه نقــش، بــه معنــای 
ــی  ــت تاریخ ــازمانی و هوی ــب س ــت مناص ــه از ماهی ــت ك ــی اس ــته از عوامل آن دس

ــد.1 ــاد می كنن ــاری ایج ــت رفت ــب محدودی ــرای صاحب منص ــرد و ب ــئت می گی نش

ــه ای  ــت اهلل خامن ــرت آی ــرد حض ــع و رویک ــه مواض ــف ب ــا عط ــه، ب ــن رابط در ای
ــکا،  ــت آمری ــار دول ــه رفت ــبت ب ــران، نس ــالمی ای ــالب اس ــر انق ــی( رهب )مدظله العال
پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت كــه الگــوی سیاســت خارجــی ایــران 
ــران  ــه ی ای ــم انداز رابط ــه چش ــت؟ و اینک ــکا چیس ــت آمری ــا دول ــل ب ــون تعام پیرام
ــی، پرســش های  ــن پرســش اصل ــار ای ــکا چیســت؟ در كن ــاالت متحــده ی آمری ــا ای ب
ــا  ــر ســوابق روابــط و سیاســت های آمریــکا در مواجهــه ب فرعــی دیگــری نیــز ناظــر ب
جمهــوری اســالمی ایــران، مدنظــر قــرار دارد كــه بــه فراخــور موقعیــت، مــورد اشــاره 
قــرار خواهــد گرفــت. فرضیــه ی پژوهــش آن اســت كــه اگــر رفتــار دولــت آمریــکا 
از آنچــه اســتکبارورزی خوانــده می شــود خــارج شــود، آن گاه شــاهد صورت بنــدی 
اعتمــاد خواهیــم بــود. ایــن از لحــاظ نظــری بدیــن معناســت كــه اعتمــاد رمــز تعامــل 

ــن اســت.  ــران و آمریکاســت و ضــرورت پژوهــش ناشــی از همی ای

قابــل ذكــر اســت بــا تحلیــل بیانــات آیــت اهلل خامنــه ای و عطــف نظــر بــر پیشــینه ی 
1- . جالل دهقانی فیروزآبادی، سیاست خارجی جمهوری اسالمی، تهران، سمت، 1388، ص 60.
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ــر  ــم كــه »اعتمــاد در براب ــکا، درمی یابی ــا آمری ــان ی ــی مواجهــه ی ایرانی تاریخی-هویت
ــان  ــروِض گفتم ــوان مف ــور به عن ــزاره ی مذك ــن رو، گ ــت.« از ای ــتباه اس ــتکبار اش اس
ــکا ســایه  ــت آمری ــا دول ــر تعامــل و مذاكــره ب سیاســت خارجــی ایشــان اســت كــه ب
افکنــده اســت؛ به نحوی كــه موجــب تســلط الگــوی تعامــل مشــروط و اتخــاذ پویــش 

ــردد. ــکا می گ ــا آمری ــه ب ــی در رابط عکس العمل

بــا عنایــت بــه تمركــز چارچــوب مفهومــی پژوهــش بــر جایــگاه حضــرت آیــت اهلل 
ــزوم  ــران و ل ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــت خارج ــی( در سیاس ــه ای )مدظله العال خامن
درک منطــق درونــی ادبیــات و تصمیمــات ایشــان، نخســت بــا اتخــاذ تحلیــل گفتمــان 
ــده  ــت ایجادش ــن قابلی ــه ی روش ای ــوف به مثاب )discursive analysis( الكال و م
ــم  ــن، تنظی ــرای تدوی ــده ب ــرف و نظم دهن ــب، ظ ــك قال ــوان ی ــوان از آن به عن ــه بت ك
و فهــم بهتــر یــك نظــام نشانه شــناختی، شــامل آموزه هــا و انگاره هــای به ظاهــر 
ــاط  ــی ارتب ــدی و چگونگ ــدن مفصل بن ــخص ش ــا مش ــود و ب ــتفاده ش ــده، اس پراكن
یافتــن دال هــای گفتمانــی در یــك نــگاه كالن، نظــم و منطــق حاكــم بــر آن گفتمــان 
ــا پیرامــون  ــه نظریــه ی جیمــز روزن ــا اتــکا ب ــرای مخاطبیــن روشــن گــردد.1 ســپس ب ب
ــه  ــی، ب نحــوه ی مواجهــه ی كشــورها براســاس گزاره هــای سیاســی، تاریخــی و هویت

ــه شــده اســت. ــکا پرداخت ــا آمری ــران ب ــل چشــم انداز رابطــه ی ای تحلی

در ایــن پژوهــش، بــا نگاهــی توصیفی-تحلیلــی بــه امــر واقــع، بیشــتر قصــد معرفــی 
ــه ای  ــم؛ به گون ــط داری ــه پیشــینه ی رواب ــا نیم نگاهــی ب ــه ای را ب مواضــع آیــت اهلل خامن
كــه بــا تکیــه بــر گفتــار سیاســی حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )به عنــوان رهبــر 
ــل(  ــط بین المل ــه  ی رواب ــران در عرص ــالمی ای ــان اس ــارح گفتم ــران و ش ــالب ای انق
نخســت بــه تبییــن منطــق درونــی۲ ایــن گفتمــان می پردازیــم، ســپس شــواهد تجربــی 
نشــان دهنده ی بی اعتمــادی بــه آمریــکا را بیــان می نماییــم و نهایتــاً بــه ارائــه ی 
ســناریوهای »امکانــی« در تبدیــل »رابطــه ی تقابلــی« بــه »رابطــه ی تعاملــی« بیــن ایــران 

ــم. ــا می پردازی ــه ی روزن ــوب نظری ــکا در چارچ و آمری

1- . عباس منوچهری، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران، سمت، 1392، ص 109.
2-  .Abraham Kaplan. The conduct of Inquiry,1964. 
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ــور در  ــر دو كش ــردی ه ــی راهب ــز از نقش آفرین ــئله نی ــن مس ــی ای ــت بررس اهمی
ســطح منطقــه ای و بین المللــی1 و جایــگاه محــوری باورهــا و ایده هــای نخبــگان 
ــران  ــی ای ــت خارج ــران، در سیاس ــالمی ای ــالب اس ــری انق ــص رهب ــی، باالخ سیاس

ناشــی می شــود.

ــن  ــه در ای ــم ك ــدی مه ــم و واژگان كلی ــی مفاهی ــه برخ ــت ك ــر اس ــه ذك الزم ب
ــکا،  ــت آمری ــالمی، دول ــالب اس ــد از: انق ــت، عبارت ان ــه اس ــه كار رفت ــش ب پژوه

ــالمی. ــان اس گفتم

1- . اریك والبرگ، كارشناس كانادایي مسائل خاورمیانه، مصاحبه، اسالم تایمز، 20 مرداد 1391
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1. کاوش مفهومی

ــر  ــه ب ــا تکی ــان ب ــران: زمســتان 1۳57ش. ایرانی ــالمی ای ــوری اس ــف( جمه  ال
تجــارب تاریخــی و اجتماعــی خویــش، توانســتند رژیــم ســلطنتی پهلــوی را ســرنگون 
ــن حاكمیــت  ــی را، كــه درصــدد جمــع بی ــد و نظــام سیاســی مردم ســاالری دین نماین
الهــی و ملــی اســت، برقــرار كنند. از ایــن رو، در تعریــف و تعیین منافع ملــی جمهوری 
اســالمی ایــران، دو اصــل را بایــد مــورد توجــه قــرار داد. اول، ملحــوظ داشــتن نظــام 
ارزشــی و هنجــاری حاكــم بــر جمهــوری اســالمی؛ یعنــی ماهیــت و هویــت اســالمی 
ــی ســاخته  ــی كــه به صــورت بیناذهن نظــام سیاســی. دوم، انتظــارات و محــذورات مل
ــدان  ــن ب ــد. ای ــن آن را در سیاســت خارجــی الزم می پندارن ــران تأمی شــده و ملــت ای
معناســت كــه در مطالعــه ی سیاســت خارجــی ایــران، عــالوه بــر منافــع ملــی، مصالــح 

اســالمی را نیــز بایــد در نظــر گرفــت.

ب( گفتمــان اســالمی: آن مفهــوم نهایــی یــا به اصطــالح دال برتــری كــه باعــث 
تولیــد معنــا بــرای انقــالب اســالمی و جمهــوری اســالمی در عرصــه ی سیاســت 
داخلــی و خارجــی شــده اســت و نیــز دیدگاه هــای حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
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)مدظله العالــی( را به عنــوان رهبــری انقــالب اســالمی ایــران و ســازنده و شــارح 
ــی و خارجــی شــکل داده اســت، خــوِد  ــی گفتمــان اســالمی در عرصــه ی داخل اصل
»دیــن اســالم« اســت؛ به نحوی كــه آیــت اهلل خامنــه ای می گوینــد: »مــا از اســالم دفــاع 
می كنیــم. امــا منظــور مــا از اســالم چیســت؟ اســالِم مــا بــا اســالم متحجــر از یك ســو و 
اســالم لیبــرال از ســوی دیگــر، در اصــول و مبانــی كامــاًل متفــاوت اســت. مــا هــم ایــن 
را رد می كنیــم و هــم آن را. اســالم مــا اســالمی اســت متکــی بــه معنویــت، عقالنیــت  

و عدالــت. ایــن ســه شــاخص عمــده در آن هســت.«1

نیــز  را  اســالمی  اســالمی و جمهــوری  انقــالب  اســاس،  بــر همیــن  ایشــان 
پدیده هایــی از جنــس اســالم دانســته و می گوینــد: »مکتــب امــام یــك بســته ی 
ــت،  ــاد عقالنی ــت، دارای ابع ــالم اس ــه از اس ــه ی برگرفت ــك مجموع ــت، ی ــل اس كام
ــه ای  ــت اهلل خامن ــرت آی ــی حض ــت خارج ــان سیاس ــذا گفتم ــت.«۲ ل ــت و عدال معنوی
ــالم   ــه  اس ــل  ب ــوده و عم ــالم ب ــر اس ــی ب ــان متک ــه ی خرده گفتم ــی( به مثاب )مدظله العال
ــان  ــران بی ــور ای ــرفت كش ــروزی و پیش ــالک پی ــار و م ــدی۳ )ص( را معی ــاب محم ن
ــت  ــول سیاس ــی4 و اص ــون اساس ــوری در قان ــوم مح ــن مفه ــن ای ــد. همچنی می نماین

ــت. ــده اس ــح گردی ــرراً تصری ــز مک ــالمی نی ــوری اس ــی جمه خارج

2. مختصات بی اعتمادی رهبری انقالب ایران نسبت به تعامل با دولت آمریکا

و  بین المللــی  ثبــات  اســالمی، صلــح و  اصــل در سیاســت خارجــی جمهــوری 
ــی دارد:  ــان م ــل 15۲ بی ــی در اص ــون اساس ــت. قان ــگ استثناس ــوده و جن ــه ای ب منطق
»سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی براســاس... روابــط صلح آمیــز متقابــل بــا دول 
غیرمحــارب اســتوار اســت.« امــام خمینــی هــم بیــان مــی دارد: »ملت هــای اســالمی... 

ــالمی، 25  ــالب اس ــی انق ــی فرهنگ ــه ی پژوهش ــه«، مؤسس ــور خارج ــئوالن وزارت ام ــدار مس ــه ای، »در دی ــی خامن ــید عل ــت اهلل س 1- . آی
ــرداد 1383. م

ــالمی،  ــالب اس ــی انق ــی فرهنگ ــه ی پژوهش ــی)ره(«، مؤسس ــام خمین ــالگرد ام ــت ودومین س ــه ای، »در بیس ــی خامن ــید عل ــت اهلل س 2- . آی
ــرداد  1390. 14خ

3- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »مكتوبات«، تهران، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی ،  1376، جلد 14، ص 16.
4- . قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 1358، اصل اول، ص 5.
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صلح جویــی و هم زیســتی مســالمت آمیز را بــا تمــام دولت هــا و ملت هــا طالــب 
می باشــند.«1 ایــن در حالــی اســت كــه »ســند چشــم انداز ایــران در افــق 1404« 
تصریــح كــرده اســت: »ایــران كشــوری اســت توســعه یافته بــا جایــگاه اول اقتصــادی، 
ــا هویــت اســالمی و انقالبــی، الهام بخــش در  علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه ای ب

ــل.«۲ ــط بین المل ــر در رواب ــازنده و مؤث ــل س ــا تعام ــالم و ب ــان اس جه

در همیــن رابطــه، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظله العالــی( قائــل بــه تفکیــك 
میــان ملــت آمریــکا بــا دولــت آمریــکا هســتند. ایشــان بــا تکیــه بــر منطــق اســالم مبنــی 
ــه  ــم ب ــا می خواهی ــد: »م ــان ها، می گوین ــه ی انس ــه هم ــت ب ــت و خدم ــزوم محب ــر ل ب
ــا همــه ی انســان ها،  همــه ی انســان ها خدمــت كنیــم، محبــت كنیــم. مــا می خواهیــم ب
ــا ملــت  ــا همــه ی ملت هــا، روابــط دوســتانه و محبت آمیــز داشــته باشــیم. مــا حتــی ب ب
آمریــکا هــم )بــا اینکــه دولــت آمریــکا دولــِت مســتکبر و دشــمن، بدخــواه و كینــه ورز 
ــم؛  ــمنی نداری ــچ دش ــت( هی ــالمی اس ــوری اس ــام جمه ــران و نظ ــت ای ــه مل ــبت ب نس

ــد.«۳ ــه ی ملت هاین آن هــا هــم مثــل بقی

ــرادی  ــچ ای ــا هی ــا دنی ــل ب ــه »تعام ــد ك ــد نموده ان ــا تأكی ــان باره ــن ایش همچنی
ــل  ــم، منتهــا در تعامــل، طــرف مقاب ــا بودی ــا دنی ــا از اول هــم اهــل تعامــل ب ــدارد، م ن
را بایــد شــناخت.«4 چراكــه تعامــل دوســویه اســت و در تعامــل و مناســبات دوجانبــه، 
همــواره بایــد تنظیــم روابــط مدنظــر باشــد و به گونــه ای عمــل شــود كــه طــرف مقابــل 
احســاس كنــد هرگونــه رفتــار مثبــت و یــا منفــی، دارای واكنــش و نتیجــه ی متناســب با 
آن خواهــد بــود. در واقــع از منظــر ایشــان، تعامــل ارجــاع پیــدا می كنــد بــه شــناخت 
ــم  ــان تنظی ــط آن ــطح رواب ــب و س ــی مخاط ــش تعامل ــوع كن ــناخت، ن ــا ش ــر ب و متناظ
می گــردد؛ به نحوی كــه علی رغــم پذیــرش تعامــل بین المللــی به عنــوان قاعــده ی 
ــود. ــده می ش ــن قاع ــتثنای بدی ــص و اس ــب تخصی ــن، موج ــادی طرفی ــی، بی اعتم كل

1- . امام روح اهلل خمینی، صحیفه ی نور، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار امام، 1378، جلد 11، ص 262 تا 266.
2- . سند چشم انداز در افق 1404ش، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، آذر 1382.

3- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 29 آبان 1392.
4- . همان، 30 تیر 1392.
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ــر روی  ــی ب ــانه ای و دیپلماس ــای رس ــژواک فض ــدن و پ ــاعد نمایان ــم مس علی رغ
برقــراری ارتبــاط تهران-واشــنگتن طــی ماه هــای اخیــر، رهبــر انقــالب اســالمی 
ایــران در فرصت هــای متنــاوب، ضمــن اظهــار عــدم مخالفــت بــا مذاكــره و تعامــل بــا 
دولت هــا از جملــه ایــاالت متحــده آمریــکا براســاس اصــل احتــرام متقابــل، بــه یــك 
ــه مذاكــره  نکتــه ی كلیــدی اشــاره می نماینــد: »عــدم اعتمــاد« و »عــدم خوش بینــی« ب

بــا آمریــکا. 

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظله العالــی( بــرای نخســتین بار در روزهــای 
پایانــی ســال 1۳91، بــا اشــاره بــه داغ شــدن موضــوع مذاكــره گفتنــد: »اخیــراً 
آمریکایی هــا بــاز مســئله ی مذاكــره را پیــش كشــیدند. تکــرار می كننــد كــه آمریــکا 
آمــاده اســت بــا ایــران مذاكــره ی مســتقیم بکنــد. ایــن تازگــی نــدارد. مســئله ی مذاكره 
ــد  ــا اعــالم كنن ــه دنی ــد ب ــد. می خواهن را آمریکایی هــا در هــر مقطعــی تکــرار كرده ان

ــم.«1 ــی مشــاهده نمی كنی ــا ُحســن نیت ــه، م ــم. ن ــا ُحســن نیــت داری كــه م

ــبت های  ــه مناس ــان ب ــخنرانی های ایش ــار در س ــا چندین ب ــات بعده ــن ادبی ــه ای البت
ــاره  ــن اش ــال 1۳9۲، ضم ــوروز س ــن ن ــم جش ــت؛ در مراس ــده اس ــان ش ــون بی گوناگ
ــام  ــا پیغ ــه م ــون ب ــای گوناگ ــب از راه ه ــا مرت ــد: »آمریکایی ه ــوع، گفتن ــن موض بدی
می دهنــد كــه بیاییــد دربــاره ی مســئله ی هســته ای گفت وگــو كنیــم؛ هــم بــه مــا پیغــام 
ــه  ــد. مســئولین بلندپای ــن را مطــرح می كنن ــات جهانی شــان ای ــد، هــم در تبلیغ می دهن
و مســئولین میانــی آمریــکا بارهــا و بارهــا می گوینــد بیاییــد در كنــار گفت وگوهایــی 
كــه دربــاره ی مســائل هســته ای بحــث می كننــد، آمریــکا و جمهــوری اســالمی 
دوبــه دو، دربــاره ی مســئله ی هســته ای ایــران بحــث كننــد. مــن بــه ایــن گفت وگوهــا 

ــتم.«۲ ــن نیس خوش بی

ــن  ــران، ضم ــالمی ای ــوری اس ــزاران جمه ــا كارگ ــتی ب ــان در نشس ــن ایش همچنی
»آمریکایی هــا  می گوینــد:  آمریکایی هــا،  اعالمــی  مواضــع  خوانــدن  تکــراری 

ــران«، مؤسســه ی پژوهشــی  ــش جمهــوری اســالمی ای ــی ارت ــروی هوای ــا فرماندهــان  نی ــدار ب ــه ای، »در دی ــی خامن ــت اهلل ســید عل 1- . آی
ــن 1391. ــالب اســالمی،  19 بهم ــی انق فرهنگ

2- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »در دیدار مردم«، 1 فروردین 1392.
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كــه  كنیــم. خــب، سال هاســت  مذاكــره  ایــران  بــا  می خواهیــم  مــا  می گوینــد 
ــه  ــا ب ــرای م ــی نیســت كــه ب ــن یــك فرصت ــم. ای ــم مذاكــره كنی ــد می خواهی می گوین
ــاص،  ــائل خ ــتم. در مس ــن نیس ــه خوش بی ــم ك ــال گفت ــن اول س ــد. م ــود آوردن  وج
ــه ی عــراق داشــتیم و  ــل مســئله ی خاصــی كــه در قضی ــم )مث ــع نمی كن مذاكــره را من
بعضــی از قضایــای دیگــر(، لیکــن مــن خوشــبین نیســتم، چــون تجربــه ی مــن ایــن را 
ــم در  ــد، ه ــم غیرمنطقی ان ــد، ه ــل اعتمادن ــم غیرقاب ــا، ه ــد. آمریکایی ه ــان می ده نش

ــتند.«1 ــادق نیس ــان ص برخوردش

ــا اعضــای دولــت  ایــن در حالــی اســت كــه ایشــان در نخســتین دیــدار رســمی ب
ــا تبییــن لــزوم شناســایی و بهره بــرداری از ظرفیت هــای درون زای كشــور،  یازدهــم، ب
بــه بازخوانــی تــالش دشــمنان خارجــی بــرای تضعیــف جمهــوری اســالمی ایــران طــی 
ــره  ــوع مذاك ــدن موض ــرح ش ــا مط ــان ب ــد و هم زم ــته پرداختن ــال گذش ــی وچند س س
ــد،  ــتفاده نکنی ــی[ اس ــای خارج ــا ]ظرفیت ه ــم از این ه ــد: »نمی گویی ــکا گفتن ــا آمری ب
ــه  ــه آنجــا ندوزیــد، چشــم ب ــان نکنیــد، اعتمــاد نکنیــد، چشــم ب امــا می گوییــم اطمین

داخــل بدوزیــد.«۲

ــا  ــل ب ــا جمعــی در تعام ــردی ی اعتمــاد فرضــی شــناختی اســت كــه كنشــگران ف
دیگــران بــه كار می بندنــد. ایــن فــرض شــناختی، بــا ترجیحــات و تمایــالت رفتــاری 
ــات  ــز از اقدام ــکاری و پرهی ــك، هم ــرای كم ــا ب ــی آن ه ــاظ آمادگ ــران از لح دیگ
ــاط دارد. ایــن پدیده هــای خــرد كــه از  ــه ارتب ــه و خصمان ــه، فرصت طلبان خودخواهان
ارزیابــی مســتمر رفتــار احتمالــی »دیگــران« ناشــی می شــود، از عوامــل تعیین كننــده ی 
ــش  ــه پی ــتند ك ــکالتی هس ــل مش ــرای ح ــت كالن ب ــای سیاس ــا و توانمندی ه گزینه ه
روی نخبــگان سیاســی قــرار دارد.۳ در واقــع اعتمــاد بــه معنــای بــاور بــه عملــی اســت 
كــه از دیگــران انتظــار مــی رود. رســیدن بــه وضعیــت »عــدم اعتمــاد« نمایانگــر عــدم 

1- . آیــت اهلل ســید علــی خامنــه ای، »دیــدار مســئوالن نظــام  جمهــوری اســالمی ایــران«، مؤسســه ی پژوهشــی فرهنگــی انقــالب اســالمی، 
30 تیــر 1392.

ــالب  ــی انق ــی فرهنگ ــه ی پژوهش ــم«، مؤسس ــت یازده ــت  دول ــای هیئ ــور و اعض ــدار رئیس جمه ــه ای، »دی ــی خامن ــید عل ــت اهلل س 2- . آی
ــهریور 1392. ــالمی، 6 ش اس

3- . كالوس افه، چگونه می توان به شهرواندان اعتماد داشت؟، ترجمه ی كیان جهانبخش، تهران، نشر تیراژه، 1384، ص 34.
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ــای  ــد، ادع ــه آورده ش ــور ك ــت. همان ط ــه اس ــرایط پیش گفت ــف و ش ــق تعاری تحق
ــران وجــود  ــه جمهــوری اســالمی ای ــز نســبت ب ــی نی بی اعتمــادی در طــرف آمریکای
ــی،  ــات آمریکای ــای مقام ــا و ادعاه ــه دعوت ه ــبت ب ــادی نس ــن بی اعتم ــا ای دارد،1 ام

ــز داشــته اســت. ــی نی ــل تجرب ــا و عوام ــی، زمینه ه ــر پشــتوانه های گفتمان عــالوه ب

بــه  از اشــاره  ایــن اســاس، آیــت اهلل خامنــه ای در ســخنرانی هایی پــس  بــر 
درخواســت ها و تمایل هــای داخلــی و خارجــی بــرای برقــراری روابــط میــان ایــران و 
آمریــکا، ضمــن تبییــن نگــرش خــود نســبت بــه موافقــت بــا مذاكــره و تعامــل بــا دولت 
ــده  ــاالت متح ــت ای ــه ی دول ــوی مواجه ــینه و الگ ــه پیش ــن را متوج ــکا، مخاطبی آمری
ــائلی  ــد. مس ــته می نماین ــای گذش ــول دهه ه ــران در ط ــت ای ــت و مل ــا دول ــکا ب آمری
تاریخــی كــه حــال در صورتــی گفتــاری ظاهــر شــده اند و تصویرگــر »بی اعتمــادی« 
مقامــات ایــران نســبت بــه دولتمــردان آمریکاســت. لــذا رهبــر معظــم انقــالب تأكیــد 
دارنــد كــه »تــا وقتــی دولــت آمریــکا روش خــود را، سیاســت های خــود را، مثــل ایــن 
ســی ســال علیــه مــا ادامــه دهــد، مــا همــان آدم ســی ســال قبــل، همــان ملــت ایــن ســی 
ســال هســتیم. ملــت مــا از اینکــه بــاز هــم شــما شــعار بدهیــد كــه مذاكــره و فشــار، مــا 
بــا ایــران مذاكــره می كنیــم، در عیــن حــال فشــار هــم وارد می آوریــم )هــم تهدیــد، 
هــم تطمیــع( بــدش می آیــد. این جــور بــا ملــت مــا نمی شــود حــرف زد... شــما تغییــر 

كنیــد، مــا هــم رفتارمــان تغییــر خواهــد كــرد.«۲

ــر دو  ــان دولتمــردان ه ــان مســئله ای دوســویه می ــه بی اعتمــادی و عــدم اطمین البت
كشــور بــوده كــه ریشــه در فهــم طرفیــن از یکدیگــر دارد؛ به نحوی كــه ایــن مفهــوم 
مشــترک در كالم مقامــات آمریکایــی نیــز شــنیده می شــود.۳ در ایــن رابطــه، نخســت 
الزم اســت ریشــه ها و زمینه هــای بی اعتمــادی رهبــری انقــالب ایــران نســبت بــه 
آمریــکا كشــف و فهــم گــردد تــا ضمــن شــفاف شــدن فضــای حاكــم بــر روابــط دو 
كشــور، كمکــی بــرای تحلیــل چشــم انداز تعامــل ایــران و آمریــکا باشــد. از ایــن رو، 

1- . مایكل روبین، »آیا می توان به ایران اعتماد كرد؟«، مؤسسه ی امریكن اینترپرایز، 2013.
2- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 1 فروردین 1388.

3- . ن.ک.به: كریستین كوپر، »مقاله ی راهبردی«، اندیشكده ی امنیت ملی ترومن، 20 ژانویه 2009.
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ایــن پرســش مطــرح اســت كــه عامــل یــا عوامــل بی اعتمــادی چیســت؟

3. استکبارستیزی به مثابه ی نشانه ی مرکزی گفتمان سیاست خارجی رهبری 
انقالب ایران

در عرصــه ی روابــط بین الملــل، مفهــوم محــوری )نشــانه ی مركــزی( بــرای حضــرت 
ــالم  ــای اس ــی از »دیگر«ه ــع یک ــت. در واق ــتیزی« اس ــه ای، »استکبار س ــت اهلل خامن آی
ــران در عرصــه ی سیاســت خارجــی »اســتکبار«  ــری انقــالب اســالمی ای از منظــر رهب
ــران و  ــی متوجــه ای ــای مــدرن غرب ــران از جانــب دنی اســت كــه در تاریــخ معاصــر ای
ســایر ســرزمین های اســالمی گردیــده اســت. در ایــن منظومــه ی گفتمانــی، اســتکبار 
ــه  ــبت ب ــه ای نس ــا جامع ــروه ی ــرد، گ ــه گاه از ف ــت ك ــی« اس ــای »برتری طلب ــه معن ب
ــیطره و  ــب س ــان طل ــه هم ــد ك ــر  می زن ــف س ــع ضعی ــا و جوام ــراد، گروه ه ــر اف دیگ
ــارج  ــری خ ــر بش ــالم، ه ــای اس ــق آموزه ه ــت. مطاب ــران اس ــر دیگ ــردن ب ــی ك بزرگ
ــد،  ــر نمای ــان های دیگ ــر انس ــری ب ــلطه و برت ــال س ــعی در اعم ــن، س ــای دی از معیار ه
ــه  ــرای ب ــن اســاس، اســتکبار كنشــی شــیطانی ب ــر ای »مســتکبر« محســوب می شــود. ب
ــذا رهبــری انقــالب اســالمی اعــالم  اســتضعاف كشــیدن انســان ها و جوامــع اســت. ل

ــت اســالمی«1 اســت. ــا ســلطه هــم یکــی از وظایــف دول ــارزه ی ب ــد »مب می دارن

ــرای نظام هــای  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظله العالــی( ســه خصوصیــت را ب
اســتکباری بیــان می نماینــد: »خودبرتربینــی، حق ناپذیــری، تحقیــر و تجــاوز بــه آحــاد 
ــات  ــن خصوصی ــا ای ــت ب ــن مخالف ــالمی ضم ــام اس ــذا نظ ــری«. ل ــریت و فریبگ بش
ســه گانه ِی نظام هــای اســتکباری، بــا آن هــا مقابلــه می كنــد.۲ در واقــع می تــوان 
گفــت ایــن خصوصیــات به عنــوان شــاخص های شناســایی و تنظیــم روابــط بــا 

ــتند. ــه ای هس ــت اهلل خامن ــرت آی ــرای حض ــی ب ــران بین الملل بازیگ

ــه  ــق ب ــاً متعل ــث، صرف ــورد بح ــان م ــق گفتم ــتیزی در منط ــگاره ی استکبارس ان

1- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 8 شهریور 1384.
2- . همان، 29 آبان 1392.
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ــی  ــا بین الملل ــران و جریان ه ــر بازیگ ــا دیگ ــلمان ب ــای مس ــلمین و ملت ه ــط مس رواب
ــای  ــا قدرت ه ــا ب ــان همــه ی ملت ه ــط می ــل و رواب ــوع تعام ــر ن نیســت، بلکــه ناظــر ب
ــتی  ــار و سیاس ــر رفت ــان، ه ــن گفتم ــذا در ای ــت. ل ــتکبار اس ــان اس ــلطه طلب و جری س
در عرصــه ی بین المللــی از ســوی دولت هــا یــا ســایر بازیگــران كــه در جهــت 
تعمیــق و تــداوم ســلطه و وابســتگی باشــد، مذمــوم قلمــداد می شــود.1 وجــود »اســالم« 
به مثابــه ی دال برتــر بــرای خرده گفتمــان استکبارســتیزی و رســالت جهانــی دیــن 
اســالم، بیانگــر رویکــرد فراملــی از ســوی چنیــن گفتمانــی اســت. در ایــن چارچــوب، 
ــرد  ــا رویک ــه ی سیاســت خارجــی ب ــه در عرص ــی ك ــا و روندهای ــا، رویداده انگاره ه
استکبارســتیزی مغایــرت داشــته باشــد، مــورد نقــد و اعتــراض قــرار می گیــرد.۲ 
ــل  ــی از دلی ــد و یک ــایی ش ــل شناس ــع تعام ــه ی مان ــادی به مثاب ــا بی اعتم ــه اینج ــا ب ت
ــن  ــا ای ــکا ب ــت آمری ــبت دول ــا نس ــد، ام ــان گردی ــتکبارورزی بی ــز اس ــادی نی بی اعتم

ــت؟ ــه ای چیس ــت اهلل خامن ــی آی ــوی تحلیل ــا الگ ــوب ی چارچ

)other( 4. آمریکا در رأس نظام سلطه به مثابه ی غیریت

ــرد.  ــد غیریت ســازی شــکل می گی ــی، هــر گفتمــان در فرآین از منظــر تحلیــل گفتمان
ــه  ــبت ب ــی( نس ــه ای )مدظله العال ــت اهلل خامن ــرت آی ــان حض ــد در گفتم ــن فرآین ای
ــات  ــه توضیح ــه ب ــا توج ــت. ب ــایی اس ــل شناس ــز قاب ــی نی ــت خارج ــوزه ی سیاس ح
پیش گفتــه، انقــالب اســالمی در مواجهــه بــا بحــران انحطــاط داخلــی و تهاجــم 
و ســلطه جویی آمریکاییــان شــکل گرفتــه اســت. بدین ســان خاســتگاه تاریخــی 
ــوده  ــلطه ب ــام س ــکا« در رأس نظ ــا »آمری ــازی ب ــاً در غیریت س ــتیزی اساس استکبارس
ــت  ــه خصوصی ــن س ــا تعیّ ــران ب ــا ای ــکا ب ــط آمری ــینه ی رواب ــه پیش ــت؛ به نحوی ك اس
ــردم و  ــی، م ــت خارج ــه ی سیاس ــکا، در عرص ــت آمری ــتکباری در دول ــای اس نظام ه
رهبــران ایــران را بــه ایــن فهــم رســانده اســت كــه »دولــت ایــاالت متحــده ِی آمریــکا 

1- . هادی آجیلی، صورت بندی گفتمان اسالمی در روابط بین الملل، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(، 1389، ص 253.
2- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 29 خرداد 1391.
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مظهــر و رأس امروزیــن اســتکبار اســت.«1 ایــن فهــم، یعنی تقابــل سیاســت های آمریکا 
)ســلطه طلبی( بــا استکبارســتیزی ایــران، مركــز ثقــل روابــط ایــران و آمریکاســت. در 
ــار اســتکباری از  ــع نگــرش و رفت ــکا، رف ــت آمری ــه مل ــرام نســبت ب ــع ضمــن احت واق
ســوی دولــت آمریــکا را شــرط الزم پذیــرش و تعامــل متقابــل دو كشــور می داننــد.

ــور  ــای جمه ــه رؤس ــه )چ ــای خصمان ــت رفتار ه ــد اس ــه ای معتق ــت اهلل خامن آی
جمهوری خواهشــان، چــه رؤســای جمهــور دمکراتشــان(۲ ذهنیــت ایرانیــان از دولــت 
آمریــکا را به ســوی مفهــوم اســتکبار ســوق داده و تثبیــت نمــوده اســت. لــذا در 
همیــن چارچــوب می گوینــد: »مــا نگاهمــان بــه آمریــکا، نفــی موجودیــت اســتکباری 
آمریکاســت، وااّل... دولــت  آمریــکا یــك دولتــی اســت مثــل بقیــه ی دولت هــا. 
ــا  ــکا، از نظــر م ــی آمری ــودن، ابرقدرت ــی ب ــکا، ســلطه ی جهان ــودن آمری اســتکباری ب
مــردود اســت. مــا قبــول نداریــم. پــس ایــن شــد مخالفــت بنیانــی. ایــن مخالفــت بنیانــی 

ــات فعــال اســت، گاهــی آرام اســت.«۳ هــم گاهــی اوق

5. زنجیره ی نفی ها و تمایزات در گفتمان سیاست خارجی رهبری انقالب 
ایران

ــره ی  ــازی، زنجی ــد غیریت س ــك فرآین ــه در ی ــت ك ــدا الزم اس ــش، ابت ــن بخ در ای
نفی هــای گفتمــان مــورد بحــث را در زمینــه ی مفهــوم استکبارســتیزی تدویــن و 
بررســی نماییــم. در ایــن زمینــه، آیــت اهلل خامنــه ای بــا تذكــر نســبت بــه مســیر امــروز 
تاریــخ، آن را مســیر ظلــم، مســیر ســلطه گری و ســلطه پذیری دانســته كــه یــك عــده 
در دنیــا ســلطه گرند، یــك عــده در دنیــا ســلطه پذیرند.4 به نحوی كــه براســاس اصــل 
استکبارســتیزی، زنجیــره ی نفی هــا شــامل نفــی ســلطه پذیری )وابســتگی( و نفــی 

ــود. ــایی نم ــوان شناس ــتکبار( را می ت ــلطه جویی )اس س

1- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »مكتوبات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی،  1375، جلد 7، ص 136.
2- . همان، ص 6.

3- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »مكتوبات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی،  1389، جلد 9، ص 153.
4- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 19 دی 1391.
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الف( نفی سلطه پذیری

ــط بین الملــل وجــود داشــته و مــورد نفــی  یکــی دیگــر از مفاهیمــی كــه در رواب
گفتمــان اســالمی حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظله العالــی( اســت، ذیــل مفهومــی 
كالن بــا عنــوان »نفــی ســبیل« قابــل ارزیابــی اســت و آن »وابســتگی«، »ســلطه پذیری« 
و »ظلم پذیــری« اســت. قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران ایــن قاعــده ی كلــی 
ــتگی  ــر، وابس ــن منظ ــت.1 از ای ــرده اس ــان ك ــدار بی ــت و پای ــت ثاب ــوان سیاس را به عن
نتایجــی منفــی چــون اتــکا بــه بیگانــگان، بــزرگ شــمردن قدرت هــای بــزرگ و تداوم 
وابســتگی و اســتمرار ســلطه طلبی جریــان اســتکبار را در پــی خواهــد داشــت. در ایــن 
ــی  ــلطه پذیری، نف ــی س ــتثمار، نف ــی اس ــد: »نف ــالب می فرماین ــم انق ــر معظ ــه، رهب زمین
ــی  ــی، نف ــتگی سیاس ــی وابس ــا، نف ــی دنی ــای سیاس ــب قدرت ه ــا از جان ــر ملت ه تحقی
ــری،  ــی و اباحی گ ــم اخالق ــی سکوالریس ــلط و نف ــای مس ــت قدرت ه ــوذ و دخال نف

ــران هســتند.«۲ نفی هــای قطعــی جمهــوری اســالمی ای

ــارزی  ــم ب ــد: »ظل ــه می گوین ــد ظالمان ــن رون ــه ای ــراض ب ــان در اعت ــن ایش همچنی
كــه امــروز بــر مجموعــه ی بشــریت دارد مــی رود، مشــهود همــه اســت. ظلــم 
قدرت هــای مســلط بــر ملت هایــی كــه دست شــان از امکانــات دفاعــی خالــی 
اســت، جلــوی چشــم همــه اســت، ایــن را مشــاهده می كنیــد. یــك قدرتــی از هــزاران 
ــه  ــوری ك ــك كش ــر ی ــا، ب ــه ی م ــا در منطق ــد اینج ــود می آی ــد می ش ــر راه بلن كیلومت
دســتش خالــی اســت و امکاناتــی نــدارد، بــه زور ســلطه ی خــود را تحمیــل می كنــد. 
ــر  ــر س ــرگ ب ــان م ــد. هلیکوپترهاش ــزا می كنن ــه ع ــل ب ــی ها را تبدی ــت عروس آن وق
ــه  ــد ب ــم نمی توان ــی ه ــد. كس ــران می كنن ــردم را وی ــای م ــد. خانه ه ــردم می ریزن م
ــی در  ــت. حت ــع دنیاس ــن وض ــد! ای ــم نمی كنن ــی ه ــد. عذرخواه ــزی بگوی ــا چی آن ه
ــا را  كشــورهای پیشــرفته هــم همین جــور اســت. امــروز همیــن مســائل اقتصــادی دنی

ــت.«۳ ــه اس ــع همین گون ــد وض ــد، می بینی ــگاه كنی ــه ن ك
1- . قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، 1358، اصــل 152. در اصــل 153 نیــز »هرگونــه قــرارداد كــه موجــب ســلطه ی بیگانــه بــر 

منابــع طبیعــی و اقتصــادی، فرهنــگ، ارتــش و دیگــر شــئون كشــور گــردد ممنــوع اســت.«
2- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 24 آذر 1387.

3- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 29 خرداد 1391.
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ب( نفی سلطه جویی

و  می گــردد  مطــرح  مستضعفین-مســتکبرین  دوانــگاری  گفتمــان  ایــن  در 
ســلطه جویی بــر دیگــران نفــی می شــود. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظله العالــی( 
ــی  ــه  غرب ــرقی، ن ــه ش ــعار ن ــران، »ش ــالمی ای ــوری اس ــظ جمه ــر و حاف ــوان رهب به عن
ــالم  ــران«1 اع ــت ای ــتقالل مل ــعار اس ــتکبران و ش ــتکبار و مس ــی اس ــعار رد و نف را ش
ــا را  ــران آن ه ــان و دیگ ــه خودش ــتند ك ــانی هس ــتکبران كس ــع مس ــد. در واق می دارن
ــا  ــن ایشــان ب ــن نیســت. همچنی ــع امــر چنی ــر می شــمارند، در صورتــی كــه در واق برت
فهمــی موســع از رویکــرد ســلطه جویی در جهــان امــروز، هشــدار می دهنــد كــه 
ــرای  ــی ب ــی كــه قدرت هــای ســلطه گر در نظــام ســلطه ی جهان »عمــده ی موضوع های
ــد، ســه موضــوع  ــه می كنن ــن رابطــه ی ســلطه گر و ســلطه پذیر روی اش تکی ــظ ای حف

ــی.« ــلطه ی علم ــادی، س ــلطه ی اقتص ــی، س ــلطه ی فرهنگ ــت: س اس

ــت:  ــده اس ــر ش ــلطه جویان ذك ــرای س ــانه هایی ب ــم، نش ــرآن كری ــن در ق همچنی
ــه  برتری جویــی و خودبزرگ بینــی، تفرقه افکنــی در میــان مــردم، ســركوب بی رحمان
ــن نفــی ســلطه جویی  ــردم.۲ ای ــن م ــر و توهی ــج فســاد، تحقی ــان، تروی و كشــتار مخالف
ــرار  ــل ق ــالک عم ــا م ــده ت ــح ش ــز تصری ــالمی نی ــوری اس ــی جمه ــون اساس در قان
ــون اساســی، جمهــوری اســالمی، نظامــی  ــق اصــل ســوم قان گیــرد؛ به نحوی كــه مطاب
مردم ســاالِر دینــی اســت كــه موظــف بــه »طــرد كامــل اســتعمار و جلوگیــری از نفــوذ 

ــه اســتبداد و خودكامگــی و انحصارطلبــی«۳ اســت. اجانــب و محــو هرگون

براســاس ایــن دو ركــن نفی شــده در فرآینــد غیریت ســازی، اصــل یك صدوپنجــاه ودوم 
قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران بــا مرزگــذاری میــان خــودی )مســتضعفین عالــم( 
و غیرخــودی )مســتکبرین عالــم(، تصریــح می نمایــد »سیاســت خارجــی جمهــوری 
ــه  ــه ســلطه جویی و ســلطه پذیری، حفــظ اســتقالل همه جانب اســالمی براســاس نفــی هرگون
ــر  ــد در براب ــدم تعه ــلمانان و ع ــه ی مس ــوق هم ــاع از حق ــور، دف ــی كش ــت ارض و تمامی

1- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »مكتوبات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 1387، جلد 25، ص 28.
ــام صــادق )ع(،  ــل، تهــران، دانشــگاه ام ــط بین المل ــدی گفتمــان اســالمی در رواب ــی، صورت بن ــه نقــل از هــادی آجیل ــم، ب ــرآن كری 2- . ق

 .1389
3- . قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 1358، اصل سوم، 29.
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ــت.«  ــتوار اس ــارب، اس ــا دول غیرمح ــل ب ــز متقاب ــط صلح آمی ــلطه گر و رواب ــای س قدرت ه

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظله العالــی( نیــز در تبییــن نقشــه  ی راه سیاســت 
خارجــی جمهــوری اســالمی می گوینــد: »در سیاســت خارجــی، اصــول مــا عبــارت اســت 
ــای  ــا ملت ه ــرادری ب ــلطه طلب، ب ــر و س ــت های مداخله گ ــل سیاس ــتادگی در مقاب از ایس
مســلمان، ارتبــاط برابــر بــا همــه ی كشــورها بــه  جــز كشــورهایی كــه تیــغ را بــر روی ملــت 
ایــران كشــیده اند و دشــمنی می كننــد، مبــارزه ی با صهیونیســم، مبــارزه برای آزادی كشــور 
فلســطین، كمــك بــه مظلومیــن عالــم و ایســتادگی در برابــر ظالمــان.«1 بــر ایــن اســاس، در 
طــول عمــر جمهــوری اســالمی، ایــن دو مؤلفــه بــا فرازوفرودهایــی مبنــای سیاســت گذاری 
و سیاســت ورزی نظــام سیاســی ایــران در عرصــه ی خارجــی قــرار گرفتــه اســت تــا ضمــن 

مخالفــت بــا رویکردهــای اســتکباری، تعامــل و ارتبــاط بــا مســتکبرین نیــز ممتنــع گــردد.

6. زنجیره های هم ارزی )سامانه ی مفصل بندی استکبارستیزی(

حــال پــس از مشــخص شــدن زنجیــره ی نفی هــای گفتمانــی، بــه زنجیــره ی اثبات هــا 
و ایجاب هــای گفتمــان مــورد نظــر در ایــن زمینــه می پردازیــم. رهبــر معظــم انقــالب 
اســالمی در چارچــوب مکتــب الهی-سیاســی اســالم، اســاس مســئله  بــرای ملــت را در 
ــای  ــد به ــه معتقدن ــد. البت ــتقالل و آزادی می دانن ــن اس ــارت از همی ــه ی اول، عب درج
كســب اســتقالل و آزادی ســنگین اســت، زحمــت و مشــکالت دارد.۲ در واقــع مــردم 
و رهبــران سیاســی-مذهبی، انقــالب اســالمی را حامــل دو آرمــان بنیادیــن اســتقالل و 

آزادی در عرصــه  ی سیاســت خارجــی می دانســتند.

الف( استقالل

یکــی از عناصــر مهــم زنجیــره ی اثبــات گفتمانــی، كســب و حفــظ اســتقالل سیاســی، 

ــالب  ــی انق ــی فرهنگ ــه ی پژوهش ــی )ره(«، مؤسس ــام خمین ــت ام ــالروز رحل ــت وچهارمین س ــه ای، »بیس ــی خامن ــید عل ــت اهلل س 1- . آی
ــرداد 1392. ــالمی، 14 خ اس

2- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »خطبه های نمازجمعه ی تهران«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 20 بهمن 1368. 
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ــن  ــت مهم تری ــوان گف ــت. می ت ــالمی اس ــه ی اس ــی جامع ــی و فرهنگ ــادی، علم اقتص
هــدف نهــی و نفــی دائمــی ســلطه پذیری، حفــظ اســتقالل و عــزت كشــور اســت.1 
ــه  ــتگی ب ــدم وابس ــتلزم ع ــن و مس ــلطه ، متضم ــن س ــی، برنتافت ــی و طبیع ــور منطق به ط
نظــام ســلطه و عــدم تعهــد نســبت بــه قدرت هــای ســلطه گر اســت؛ به نحوی كــه 
آیــت اهلل خامنــه ای یکــی از الزامــات پیشــرفت را حفــظ اســتقالل كشــور اعــالم 
ــتقالل  ــده ی اس ــتی تضمین كنن ــرفتی بایس ــوی پیش ــر الگ ــد: »ه ــد و می گوین می نماین
ــی از  ــد. هــر الگوی ــه حســاب بیای ــوان یــك شــاخص ب ــد به عن ــن بای كشــور باشــد. ای
ــرای پیشــرفت كــه كشــور را وابســته كنــد، ذلیــل كنــد  الگوهــای طراحی شــونده ی ب
و دنبالــه رو كشــورهای مقتــدر و دارای قــدرت سیاســی و نظامــی و اقتصــادی بکنــد، 
ــه ی  ــرفت در ده ــدل پیش ــِی م ــات حتم ــی از الزام ــتقالل یک ــی اس ــت. یعن ــردود اس م
پیشــرفت و توســعه اســت. پیشــرفت ظاهــری )بــا وابســته شــدن در سیاســت و اقتصــاد 
ــی  ــون جهان ــی چ ــان فرآیندهای ــذا ایش ــود.«۲ ل ــوب نمی ش ــرفت محس ــره( پیش و غی
ــه یــك  ــل شــدن ب ــای تبدی ــه معن ــی، ب ــز ابزارهــای اســتکباری و آمریکای شــدن را نی
ــی،  ــن منظومــه ی گفتمان ــه در ای ــد. البت پیچ ومهــره ای در ماشــین ســرمایه داری می دانن
تأكیــد بــر اســتقالل، مانــع از برقــراری روابــط بــا ســایر جوامــع و حکومت هــا براســاس 
احتــرام متقابــل و همزیســتی مســالمت آمیز نیســت.۳ در ایــن زمینــه، در قانــون اساســی 
ــی  ــت ارض ــدت و تمامی ــه، وح ــتقالل همه جانب ــظ اس ــل حف ــالمی، اص ــوری اس جمه

كشــور در اصــل 15۲ آمــده اســت. 

ب( آزادی

آزادی كــه در شــعارهای اصلــی انقــالب اســالمی نیــز گنجانــده شــده، دال شــناوری 
ــودن را  ــد مشــروع ب ــان استکبارســتیزی، قی ــا در گفتم ــت معن ــس از تثبی اســت كــه پ
می بایســت بــه آن اضافــه كــرد. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ضمــن اشــاره بــه اهمیــت 

1- . جالل دهقانی فیروزآبادی، سیاست خارجی جمهوری اسالمی، تهران، سمت، 1388، ص 131.
2- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 27 اردیبهشت 1388.

3- . هادی آجیلی، صورت بندی گفتمان اسالمی در روابط بین الملل، تهران، دانشگاه امام صادق )ع(، 1389، ص 149.
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ــن  ــا همچنی ــت... ]ام ــه اس ــرود، فاجع ــت ب ــر از دس ــه »آزادی اگ ــد ك آزادی، معتقدن
ــد  ــه خواه ــاز فاجع ــیم ب ــم نشناس ــگ و ادب آزادی را ه ــر فرهن ــد[... اگ ــد دارن تأكی
ــلطه پذیری و  ــو و س ــری از یك س ــلطه جویی و اباحه گ ــر، س ــارت دیگ ــه عب ــد.«1 ب ش
وابســتگی از ســویی دیگــر، مــورد نفــی قــرار می گیــرد و به جــای آن مفهــوم »آزادی 
ــذا هرچنــد  مشــروع« در حــوزه ی داخلــی و خارجــی جایگزیــن و اثبــات می شــود. ل
ــود را دارد؛  ــی خ ــای ارزشــی و قانون ــا آزادی محدودیت ه ــت، ام ــرم اس آزادی محت
یعنــی بــه اســم آزادی، نــه می تــوان بــر دیگــری یــا دیگــران اســتیال یافــت، نــه تحــت 

اســتیالی كســی یــا كســانی قــرار گرفــت.

ــژه شــده  ــه عنصــر آزادی توجــه وی ــار عنصــر اســتقالل، ب ــن گفتمــان، در كن در ای
اســت كــه هــر دو ایــن عناصــر بــه جمهــوری اســالمی ارتبــاط مســتقیم پیــدا می كنــد. بــه 
عبــارت دیگــر، اســتقالل و آزادی در عیــن اینکــه بــه یکدیگــر مرتبــط هســتند، در ارتباط 
ــا پیــدا می كننــد. اســتقالل بــدون وجــود آزادی، كــه همــان  ــا جمهــوری اســالمی معن ب
ظهــور اراده ی ملــی و پشــتوانه ی ملــی اســت، دوام نمی یابــد و آزادی نیــز بــدون وجــود 
ــه  ــد؛۲ چراك ــد ش ــل خواه ــام بین المل ــتحاله در نظ ــتگی و اس ــه وابس ــر ب ــتقالل، منج اس
از اهــداف ملــت ایــران ]در انقــالب اســالمی[ ایــن بــود كــه بتوانــد در ســایه ی اســالم، 
اســتقالل و آزادی بــه دســت بیــاورد.۳ لــذا مفهــوم اســتقالل و آزادی در چارچوب شــعار 
»نــه شــرقی، نــه غربــی« بــه سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی ایــران هویــت انقالبــی 
و دینــی بخشــیده اســت. هویــت یــا كیســتی كــه امــکان فهــم و تحلیــل گفتــار و رفتــار 

رهبــر انقــالب اســالمی و نظــام جمهــوری اســالمی را فراهــم مــی آورد.

7. دقایق گفتمانی سیاست خارجی رهبری انقالب ایران )استکبارورزی 
دولت آمریکا رمز بی اعتمادی و مانع تعامل با آمریکا(

در ایــن بخــش، بــا اســتناد بــه بیانــات حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای و برخــی شــواهد 
1- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 9 اسفند 1379.

2- . هادی آجیلی، همان، ص 151.
3- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 11 اردیبهشت 1378.
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و داده هــای خبــری موجــود، بــه تدویــن و تبییــن دقایــق گفتمانــی می پردازیــم.

ــه های  ــران )ریش ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ــکا ب ــت آمری ــمنی دول ــف( دش ال
بی اعتمادی/تقابــل( هویتی-تاریخــی 

ضــروری اســت بــا رجــوع بــه بیانــات حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای و بازخوانــی بخشــی 
از اقدامــات دولــت ایــاالت متحــده علیــه اســتقالل و آزادی جمهــوری اســالمی ایران، 
انگیزه هــا و نشــانه های بی اعتمــادی ایشــان نســبت بــه دولــت آمریــکا را بیــان نمــود. 

ــف-1( شــکاف هویتــی جمهــوری اســالمی ایــران و ایــاالت متحــده ی آمریــکا:  ال
ــار و  ــده، رفت ــاد نگارن ــه اعتق ــت. ب ــتی اس ــف از كیس ــاوت در تعری ــی، تف ــکاف هویت ش
ــا و  ــه از پدیده ه ــت ك ــدی اس ــات و مقاص ــا، ذهنی ــر از انگیزه ه ــانی متأث ــای انس كنش ه
رویدادهــای پیرامونــی خویــش )جهان بینــی( دارد. در نظام هــای سیاســی نیــز گرچــه ایــن 
رونــد عمــل یکســان اســت، امــا مضمــون آن توفیــر می كنــد. ســبك زندگــی، باورهــای 
سیاســی و رفتارهــای اجتماعــی آمریکایــی، بعضــاً در تضــاد بــا منظومه ی تاریخــی، معرفتی 
ــت،  ــی دو دول ــگان سیاس ــران و نخب ــطح رهب ــص در س ــت. باالخ ــی اس ــاری ایران و رفت
ــه جهان بینــی  ــا عطــف ب ایــن اختــالف و تفــاوت عیان تــر می نمایــد. آیــت اهلل خامنــه ای ب
اســالمی، معتقدنــد در مقابلشــان نظام هــای اســتکباری كــه براســاس منطــق مــادی و 
ســودمحور رشــد كرده انــد، نمی تواننــد آن را تحمــل كننــد. ایــن شــکاف هویتــی، خــود 
موجــب صف بنــدی و مرزبنــدی میــان دو كشــور گردیــده اســت؛1 به نحوی كــه در 
طــول ســه دهــه ی گذشــته، بــا شــکل بخشــیدن بــه منازعــه ای ایدئولوژیــك میــان آنــان، 

ــی داشــته اســت. ــه ای و بین الملل ــز در ســطح منطق تبعــات سیاســی-امنیتی نی

ــران  ــا ای ــه ی ــدارم منطق ــران ژان ــران: ای ــکا و ای ــی آمری ــع حیات ــف-2( تداخــل مناف ال
جزیــره ی ثبــات، گزاره هایــی راهبردی هســتند كــه در دوره ای از ســوی مقامــات عالی رتبه 
دولــت آمریــکا بــه رژیــم پهلــوی اطــالق می شــدند. گزاره هایــی كــه خبــر از اتحــاد رژیــم 
پهلــوی بــه آمریــکا مــی داد و ایــران را بــه حــوزه ی نفــوذ آمریــکا بــدل ســاخته بــود. امــا بــا 

1- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 26 شهریور 1392.
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پیــروزی انقــالب، روابــط دو كشــور به ســرعت از اتحــاد بــه افتــراق دگرگــون شــد. انقالب 
پایــان نیافتــه بــود. پــس از فوریــه ی 1979م، اتفــاق مهم دیگــری رخ داد و آن اعالم تســخیر 
ــی از دانشــجویان  ــر 1979( توســط جمع ــکا )نوامب ــاالت متحــده ی آمری ســفارتخانه ی ای
انقالبــی بــود. اقدامــی كــه در ایــران به عنــوان انقــالب دوم و مکمــل فرآینــد مبــارزه ی ملت 
ایــران علیــه ظلــم و ســلطه خوانــده شــد.1 در حقیقــت در ایــراِن ســال 1۳57، یــك انقــالب 
ضدآمریکایــی بــه ثمــر رســیده بــود.۲ امــا این رخــداد آثــار و تبعــات فراگیــری در عرصه ی 
داخلــی و خارجــی بــرای دو كشــور داشــت كــه می تــوان بــه برقــراری و اســتمرار ســطحی 
از تقابــل و تخاصــم در روابــط تهران-واشــنگتن اشــاره نمــود. در واقــع عــالوه بــر مصــاف 

هویتــی، عامــل ثانــوی نیــز بــر روابــط آمریــکا بــا ایــران تفــوق دارد.

ــران  ــه »ای ــت ك ــاد اس ــن اعتق ــر ای ــی( ب ــه ای )مدظله العال ــت اهلل خامن ــرت آی حض
قبــل از انقــالب در مشــت آمریــکا بــود؛ منابــع حیاتــی اش در اختیــار آمریــکا، مراكــز 
ــاس در  ــز حس ــب مراك ــزل و نص ــکا، ع ــار آمری ــی اش در اختی ــری سیاس تصمیم گی
ــل  ــی تبدی ــی واقع ــه تخاصم ــی را ب ــکاف هویت ــن ش ــه ای ــا آنچ ــکا.«۳ ام ــار آمری اختی
ــا از دســت  ــکا »ب ــت آمری ــود. دول ــداد ب ــن روی ــار آمریکایی هــا بعــد از ای نمــود، رفت
دادن منافــع حیاتــی خــودش در ایــران پــی انقــالب اســالمی، ســی ســال اســت بــرای 
اعمــال دوبــاره ی برتــری و ســلطه علیــه نظــام جمهــوری اســالمی و علیــه ملــت ایــران 
ــر گوناگــون اندیشــیده و هــر كار توانســته كــرده.«4  ــه زده، تدابی ــه كــرده، ضرب توطئ

ــه های  ــالمی )ریش ــوری اس ــکا در دوره ی جمه ــت آمری ــالت دول ب( مداخ
تاریخــی بی اعتمادی/تقابــل(

ب-1( از بهمن 1۳57 تا شهریور 1۳59 شمسی

1- . از ســال 1341 تــا ســال 1357... اگرچــه ظاهــراً مبــارزه بــا رژیــم شــاه محســوب می شــد )چــون اساســاً رژیــم شــاه را آمریكایي هــا در 
ســال 1332 بــر ســر كار آورده بودنــد و آن هــا پشــتیبانی اش می كردنــد(، امــا در واقــع یــك مبــارزه ی ضدآمریكایــی بــود. )آیــت اهلل ســید 

علــی خامنــه ای، 11 آبــان 1373(
2- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 11 آبان 1373.

3- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »مكتوبات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی،  1388، ج 10، ص 6.
4- . همان، ص 192.
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• حمایت از تجزیه طلبان و گروه های تروریستی در مرزهای ایران1

• عملیات چنگال عقاب۲ در صحرای طبس )۲4 آوریل 19۸0(

• طراحی و پشتیبانی از كودتای نقاب در پایگاه هوایی نوژه )11 ژوئیه 19۸0(
• تصرف و حبس دارایی ها و اجناس ایران در خاک آمریکا و اروپا۳

• وضع و تشدید تحریم های اقتصادی بر ایران4

ب-2( از شهریور 1۳59 تا 1۳67 شمسی

• دادن چــراغ ســبز بــه صــدام بــا هــدف فروپاشــی جمهــوری اســالمی از طریــق 
فشــار نظامــی5

ــگ هشت ســاله  ــراق در جن ــی ع ــت بعث ــت مســتقیم و غیرمســتقیم از دول • حمای
علیــه ایــران6 

ــه  ــکا هرآنچ ــت آمری ــه »دول ــرد ك ــالم ك ــه ای اع ــکا در بیانی ــر 19۸۳ آمری در نوامب
ــران  ــا ای ــا عــراق در جنــگ ب ــون موجــه اســت را انجــام می دهــد ت الزم و از نظــر قان
مغلــوب نشــود.«7 همچنیــن نشــریه ی »فاریــن پالیســی« )August، ۲01۳( در گزارشــی 
ــه اســناد ســازمان اطالعــات مركــزی آمریــکا )ســیا( نوشــته  ــا اســتناد ب اختصاصــی، ب
ــا دادن  ــی ب ــوده و حت ــع ب ــران مطل ــه ای ــراق ب ــکا از حمــالت شــیمیایی ع اســت آمری
ــن حمــالت كمــك می كــرده اســت.  ــه صــدام حســین، در ای ــواره ای ب ــر ماه تصاوی

1- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »در دیدار مردم«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 1 فروردین 1392.
2- . Operation Eagle Claw

3- . آیــت اهلل ســید علــی خامنــه ای، »دیــدار جمعــی از دانش آمــوزان و دانشــجویان«، مؤسســه ی پژوهشــی فرهنگــی انقــالب اســالمی، 11 
آبــان 1373.

4- . Regulating Covert Action, William Michael Reisman, James E. Baker. 1992. Yale University Press. pp. 62.

ــك  ــی، كم ــك مال ــد؛ كم ــك می كردن ــه او كم ــد و ب ــدام بودن ــر ص ــت س ــا پش ــه آمریكایی ه ــال، همیش ــت س ــن هش ــول ای 5- . در ط
تســلیحاتی، كمــك كارشناســِی سیاســی. تحــرک نیروهــای مــا را در جبهــه در ماهواره هایشــان ثبــت می كردنــد، بعــد آن را همــان شــبانه 
بــرای قرارگاه هــای صــدام می فرســتادند كــه از آن هــا علیــه جوان هــای مــا و نیروهــای مــا اســتفاده كنــد. )آیــت اهلل ســید علــی خامنــه ای، 

ــات، ســال  1388، ص 7( بیان
6- . افشــای ســفرهای محرمانــه ی متعــدد برژینســكی )مشــاور وقــت امنیــت ملــی آمریــكا( بــه بغــداد، مجلــه ی ژورنــال اســتریت، مــورخ 

ــه 1980. 8 فوری
7- . A National Security Directive [NSDD 114] states that the US will do whatever was necessary and legal to 
prevent Iraq from losing its war with Iran. (Forum for Studies in international strategic issues, Volume 9). 
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ــرای  ــران ب ــات ای ــان عملی ــد واشــنگتن در جری ــن نشــان می ده ــن گــزارش همچنی ای
ــت  ــورت موفقی ــکا در ص ــی آمری ــای اطالعات ــان آژانس ه ــه اذع ــه ب ــره، ك ــح بص فت
می توانســت بــه فروپاشــی ارتــش عــراق بینجامــد، چطــور بــه كمــك عراقی هــا آمــد.

• انهدام هواپیمای مسافربری ایران1

در آخــر جنــگ، هواپیمــای مســافربری مــا را در آســمان خلیــج فــارس، افســر 
ــه  ــب ب ــاو جنگــی شــلیك كــرد، ســاقط كــرد. قری ــا موشــکی كــه از ن ــی ب آمریکای
ســیصد نفــر مســافر در ایــن هواپیمــا بودنــد كــه همه شــان كشــته شــدند. بعــد به جــای 
ــاداش و  ــه آن افســر پ ــکا ب ــت آمری ــور وق ــخ شــود، رئیس جمه اینکــه آن افســر توبی

ــد؟۲ ــوش كن ــد فرام ــد؟ می توان ــوش كن ــا را فرام ــا این ه ــت م ــدال داد. مل م

ب-3( از 1۳67 تا 1۳7۸ شمسی
• سرمایه گذاری و حمایت از جریان های فکری-فرهنگی ضدایران۳

ــه ی  ــه تهی ــان فارســی كــه ب ــه زب ــی راه اندازی شــده ب ســایت ها و شــبکه های تلویزیون
خبــر، گــزارش، مصاحبــه و ســازمان دهی مخالفــان می پردازنــد، از آن چنــان اهمیتــی 
برخــوردار بودنــد كــه طــی ســال های اخیــر، بودجــه ی هنگفتــی را بــرای آن هــا منظــور 
ــران و تشــکیك در  ــأس در ای ــی و ی ــن مراكــز ایجــاد جــو بدبین ــالش ای ــد. ت كرده ان
ــه  ــوان ب ــز می ت ــن مراك ــه ی ای ــت. از جمل ــور اس ــای كش ــداف و برنامه ه ــول، اه اص

مــوارد زیــر اشــاره كــرد:

- گذار متعلق به خانه ی آزادی

- توانا متعلق به مركز آزادی خاورمیانه

- پنجره متعلق به بنیاد ملی برای دموكراسی

- ایران تركر متعلق به مؤسسه ی امریکن اینترپرایز

1- . پرواز مسافربری، بندرعباس-دبی، به شناسه ی  IR655، مورخ 3 ژوئیه 1988.
2- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »مكتوبات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی،  1388، ج 10، ص 7.

3- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 23 خرداد 1390.
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- چراغ آزادی متعلق به مؤسسه ی كیتو

• حمایــت از جریان هــای سیاســی معــارض جمهــوری اســالمی ایــران در 1۸ تیــر 
1۳7۸1

ــی  ــواره یک ــدف، هم ــت ه ــیون دول ــای اپوزیس ــت از گروه ه ــت حمای ــوان گف می ت
ــز  ــکا نی ــوده اســت. آمری ــع ملــی خویــش ب از سیاســت های دولت هــا در پیشــبرد مناف
ــی داخــل و خــارج از كشــور،  بــه امیــد كمك هــای گروه هــای اپوزیســیون ایران
بــرای تغییــر رفتــار ایــران، بــر روی آنــان برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری نمــوده بــود. 
نفیســی، مدیــر طــرح گفت وگــو در مركــز مطالعــات بین المللــی دانشــگاه جــان 
هاپکینــز آمریــکا، بهتریــن شــیوه ی تضعیــف ایــران را نــه اقــدام نظامــی، بلکــه حمایــت 

ــد.۲ ــالم می نمای ــی اع ــان داخل از دگراندیش
• سازمان دهی جریان های تجزیه طلب در مرزهای غربی و شرقی ایران۳

گــزارش ویکی لیکــس مربــوط بــه مالقــات میــر داگان، رئیــس وقــت ســازمان 
جاسوســی اســرائیل )موســاد( و نیــکالس برنــز، معــاون وزیــر امــور خارجــه آمریــکا 
در دولــت بــوش، بیــان می كنــد در ایــن مالقــات، داگان راه مقابلــه بــا ایــران را 
ــی دارد. وی در  ــالم م ــران اع ــاک ای ــه ی خ ــی آن، تجزی ــی و در پ ــای قوم نا آرامی ه
ــد  ــرد می نمای ــب ُك ــر گروه هــای مســلح تجزیه طل ــژه ای ب ــد وی ــن گفت وگــو تأكی ای
ــن  ــژاک اســت. داگان در ای ــه ی خارجــی آن گروهــك تروریســتی پ كــه تنهــا نمون
بــه  آوردن  روی  آمــاده ی  فــوق  گروه هــای  كــه  می كنــد  تصریــح  گفت وگــو 

ــتند.4 ــتی هس ــركات تروریس ــونت و ح خش

ب-4( 1۳7۸ تا 1۳۸۸شمسی

• حمایت از جریان های برانداز و دخالت صریح در فتنه ی 1۳۸۸5
1- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 21 تیر 1378.

2- . Nafisi, The Dialogue Project, 2007.

3- . برگــزاری همایــش »ایــران ناشــناخته: مــوردی دیگــر بــرای فدرالیســم« به منظــور شناســایی و بهره بــرداری از ظرفیت هــای گروه هــای 
قومــی و مذهبــی ایــران )Leedn، 2006: 1 تــا 3(

4- . ویكی لیكس، مجموعه ای از اسناد مربوط به سفارت های آمریكا در تركیه و عراق.
ــالب اســالمی، 29 خــرداد  ــران«، مؤسســه ی پژوهشــی فرهنگــی انق ــه ی ته ــاز جمع ــای نم ــه ای، »خطبه ه ــی خامن ــت اهلل ســید عل 5- . آی
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ــا شــبکه ی  ــکا، در گفت وگــو ب ــت آمری ــر خارجــه ی وق ــون، وزی ــالری كلینت هی
خبــری ســی ان ان اذعــان كــرد كــه دولــت آمریــکا در پــس پــرده تــالش زیــادی بــرای 
حمایــت از »مخالفــان« در ایــران بــه كار بســته اســت. وی در ایــن گفت وگــو بــا اذعــان 
بــه دخالــت در امــور داخلــی ایــران افــزود: بــدون اینکــه خــود را در میــان معارضــان 
ــم. وی  ــت كردی ــان حمای ــترده از مخالف ــورت گس ــم، به ص ــرار دهی ــی و نظــام ق ایران
تأكیــد كــرد كــه آمریــکا حمایت هــای خــود از مخالفــان در ایــران را ادامــه خواهــد 
داد. همچنیــن در حالــی كــه زمانــی از اعــالم مواضــع جدیــد رئیس جمهــور آمریــکا و 
ارســال پیــام مکتــوب بــه رهبــر ایــران مبنــی بــر بهبــود روابــط بــا ایــران نمی گذشــت، 
ــت  ــس از دریاف ــود پ ــخنرانی خ ــز در س ــکا نی ــور آمری ــا، رئیس جمه ــاراک اوبام ب
ــران  ــات در ای ــروژ )۲009(، از اغتشاش ــت ن ــلو، پایتخ ــل در اس ــح نوب ــزه ی صل جای

حمایــت كــرد و اقــدام اغتشاشــگران را در ایــران مــورد تمجیــد قــرار داد.1

• تشدید فشارهای بین المللی بر جمهوری اسالمی ایران 

طــرف آمریکایــی در گذشــته به كــرات ســعی كــرده وجهــه ی  نظــام جمهــوری 
ــیوه هایی  ــن ش ــا چنی ــاخته و ب ــدوش س ــی مخ ــطح بین الملل ــران را در س ــالمی ای اس
ایــران را تحــت فشــار جهانــی قــرار دهــد. در ایــن راســتا می تــوان از تــداوم فشــارهای 
ــر در  ــوق بش ــی و حق ــت دموكراس ــوص وضعی ــران در خص ــه ای ــکا علی ــت آمری دول
ــز  ــته ای صلح آمی ــه ی هس ــازی برنام ــرای متوقف س ــه ب ــای خرابکاران ــران،۲ تالش ه ای
ــر اقتصــاد و  ــی و تجــاری ب ــی، مال ــن اعمــال تحریم هــای۳ شــدید پول ــران و همچنی ای
ــوب طلبان،  ــت از آش ــرر در حمای ــای مک ــدور بیانیه ه ــرد. ص ــام ب ــان ن ــت ایرانی معیش
همجنس بــازان، متجــاوزان بــه عنــف، قاتلیــن، قاچاقچیــان مــواد مخــدر و جاسوســان، 
ارائــه ی گــزارش بــه شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل و نهادهــای دولتی كشــورهای 
غربــی، فشــار بــر دولت هــا بــرای توجــه بــه مســئله ی حقــوق بشــر در روابــط خــود بــا 

.1390
1-  .Young Reporters Club, [Homepage], (2013), http://www.yjc.ir

2- . United Nations, 2008.

3- . تحریم هــای اقتصــادی آمریــكا علیــه ایــران را می تــوان بــه پنــج دوره ی اصلــِی تســخیر ســفارت آمریــكا )1979-1981(، دوره ی جنــگ 
ــا مهــار دوجانبــه )1993-2001( و پــس از واقعــه ی  ایــران و عــراق )1981-1988(، دوره ی بازســازی )1989-1992(، دوره ی كلینتــون ب

11 ســپتامبر 2001 تقســیم بندی نمــود.
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ایــران و غیــره، از راهکارهــای عمــده ی آنــان در ایــن زمینــه بــوده اســت.1

ــاق و از  ــج و چم ــروف هوی ــرد مع ــاذ راهب ــا اتخ ــوش ب ــت ب ــر دول ــکا از اواخ آمری
ابتــدای دولــت اوبامــا بــا اتخــاذ راهبــرد بازدارندگــی بــا رویکــرد مهــار و ســازش، بــه 
دنبــال طراحــی و پیاده ســازی تهدیــدات تركیبــی و هوشــمند علیــه ایــران بــوده اســت 
كــه بــه اذعــان نخبــگان دو كشــور، علی رغــم هزینــه ی حداكثــری و نتایــج حداقلــی 
بــرای آمریــکا، نقشــی مؤثــر در بی اعتمــادی ایرانیــان بــه دولتمــردان آمریکایــی 
ــوری  ــال جمه ــه را در قب ــد همه جانب ــکا تهدی ــتا، آمری ــن راس ــت.۲ در ای ــته اس داش
اســالمی ایــران پیگیــری می كنــد. ایــن كشــور اقداماتــی اعــم از تهدیــد معتبــر نظامــی، 
اســتمرار و تشــدید تحریــم اقتصــادی، اســتمرار فشــار سیاســی و حقوقــی و نیــز دعــوت 

ــه مذاكــره را در مقابــل ایــران، در دســتور كار قــرار داده اســت.۳ ب

ج( عــدم وفــای بــه عهــد دولــت آمریــکا در قبــال جمهــوری اســالمی ایــران 
ــل( ــناختی بی اعتمادی/تقاب ــه های روان ش )ریش

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظله العالــی( معتقدنــد: »ایــن ســی ســال، تجربــه 
ــب  ــد دشــمن را، فری ــب لبخن ــد. فری ــد زدن ــا لبخن ــه روی م ــم. گاهــی ب ــدا كرده ای پی
وعده هــای دروغ دشــمن را نخوریــم. جبهــه ی قــدرت مــادی  ای كــه امــروز بــر 
ــکنی  ــه ای عهدش ــچ دغدغ ــدون هی ــکند. ب ــد می ش ــت عه ــت، راح ــلط اس ــا مس دنی
می كننــد، زیــر قولشــان می زننــد، راحــت دروغ می گوینــد!«4 نقــش دولتمــردان 
ــا  ــی ب ــای اروپای ــته ای ۲00۳-۲005 طرف ه ــرات هس ــت مذاك ــی در شکس آمریکای
ــران در مذاكــرات اســتانبول در  ــال ای ــران5 و كارشــکنی مقامــات آمریکایــی در قب ای

اردیبهشــت 1۳۸9، نمونه هایــی از عهدشــکنی طــرف آمریکایــی اســت.
1- . علی عبداله خانی، رویكردها و طرح های آمریكایی درباره ی ایران، تهران، ابرار معاصر، 1390، ص 174.

ــریه ی  ــی، نش ــردی و بین الملل ــات راهب ــز مطالع ــران، مرك ــالمی ای ــوری اس ــر جمه ــار ب ــش فش ــه، افزای ــوالک و ری تكی ــث ام. پ 2- . كن
ــز 2011.  ــی، پایی ــنگتن كواترل واش

3- . حسین باراک اوباما، »دیدار با بنیامین نتانیاهو«، نشست خبری كاخ سفید، 30 سپتامبر 2013.
http://inn.ir/ 12566.

4- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »خطبه های نماز جمعه تهران«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 14 بهمن 1390.
5- . جك استرا وزیر خارجه ی وقت انگلستان، مصاحبه  درباره ی پرونده ی هسته ای ایران، بی بی سی، 16 تیر 1392.
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از ایــن رو، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظله العالــی( رهبــری انقــالب اســالمی 
ــا  ــکا[ ده ت ــت اســت. شــما ]آمری ــات ُحســن نی ــرای اثب ــد: »مذاكــره ب ــران می گوین ای
ــد  ــان می گویی ــه زب ــت ب ــت، آن وق ــوءنیت اس ــی از س ــه حاك ــد ك ــام می دهی كار انج
مذاكــره؟ مذاكــره ی بــا آمریــکا مشــکلی را حــل نمی كنــد؛ كجــا این هــا بــه 
ــاله ی  ــوابق شصت س ــادآوری س ــا ی ــان ب ــد؟« ایش ــل كردن ــان عم ــای خودش وعده ه
رابطــه ی ایران-آمریــکا معتقدنــد هــر بــار مســئولین ایرانــی بــه دولــت آمریــکا 
اعتمــاد كردنــد، ضربــه خوردنــد. قبــل از انقــالب اعتمــاد و تمایــل دكتــر مصــدق بــه 
آمریکایی هــا منجــر شــد بــه وقــوع كودتــای ۲۸ مــرداد 1۳۳۲ و بعــد از انقــالب هــم 
ــه سیاســت دولــت آمریــکا، منجــر شــد  خوش  بینــی و اعتمــاد  مســئولین در برهــه ای ب
بــه قــرار دادن ایــران در محــور شــرارت. فرآینــدی كــه ایشــان را بدیــن بــاور رســانده 
ــا اســتکبارورزی، خلــف  ــه دولــت آمریــکا اعتمــاد شــد، آن هــا ب اســت كــه هرجــا ب
وعــده كردنــد. لــذا می گوینــد آن هــا بایــد ُحســن نیــت نشــان بدهنــد. عنــوان مذاكــره، 

ــا راه مذاكــره دوتاســت.1 ــا فشــار ســازگار نیســت. راه فشــار ب پیشــنهاد مذاكــره ب

د( تأثیــر البــی صهیونیســتی بــر دولــت آمریــکا )دالیــل واســط بی اعتمــادی/
تقابل(

دلیــل دیگــر بی اعتمــادی رهبــری انقــالب اســالمی ایــران بــه دولــت آمریــکا، 
كــه  اســت  صهیونیســتی  رژیــم  از  آمریــکا  دولتمــردان  بی قیدوشــرط  حمایــت 
ــت.۲  ــده اس ــف نش ــزه، متوق ــرای غ ــل ماج ــکار آن، از قبی ــای آش ــا جنایت ه ــی ب حت
ــه صهیونیســت ها وابســته هســتند؛  ــز ب ــکا نی ــن منظــرگاه، خــود دولت هــای آمری از ای
به نحوی كــه ایــن موضــوع منجــر بــه اســارت و ســلب آزادی و اســتقالل مــردم 

ــت.  ــده اس ــکا ش آمری

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بارهــا ضمــن بیــان جنایــات رژیــم صهیونیســتی، آن 

ــی  ــه ی پژوهش ــران«، مؤسس ــالمی ای ــوری اس ــش جمه ــی ارت ــروی هوای ــان  نی ــا فرمانده ــدار ب ــه ای، »دی ــی خامن ــید عل ــت اهلل س 1-  . آی
ــن 1391. ــالمی،  19 بهم ــالب اس ــی انق فرهنگ

2- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 14 اسفند 1387.
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ــل  ــب، ســفاكی، قت ــم، آدم كشــی، دروغ، فری ــد كــه »براســاس ظل ــی می دان را جریان
عــام و پشــت  پــا زدن بــه ارزش هــای انســانی بــه وجــود آمــد و مهاجمــان صهیونیســت 
ــر  ــدند.« ب ــغالی ش ــطین اش ــت، وارد فلس ــك مل ــوق ی ــدن حق ــی ش ــال قربان ــه دنب ب
ــالف  ــران برخ ــالمی ای ــوری اس ــد: »جمه ــالم می دارن ــماً اع ــان رس ــاس، ایش ــن اس ای
دولت هــای دیگــر و بــدون تــرس از آمریــکا حــرف حــق را بــا صراحــت و به روشــنی 
ــد  ــطین تأكی ــت فلس ــت مل ــتی و حقانی ــم صهیونیس ــالن رژی ــر بط ــد و ب ــان می كن بی
مــی ورزد.« در مقابــل، در چارچــوب حمایــت از مســتضعفین، »حاضــر نیســت وجــود 
ــذا  ــود.«1 ل ــر ش ــد، منک ــل می كن ــی را تحم ــج آوارگ ــروز رن ــه ام ــطین، ك ــت فلس مل
بــا عطــف توجــه بــه جایــگاه البــی صهیونیســتی در حاكمیــت آمریــکا، ایــن جریــان 
به عنــوان عاملــی مداخله گــر در رونــد رابطــه ی ایــران و آمریــکا، حضــور فعــال 
ــی  ــورای مل ــی ش ــك۲ و الب ــی آیپ ــد الب ــی مانن ــه البی های ــوان ب ــر دارد. می ت و مؤث

ــان آمریــکا )نایــاک(۳ اشــاره نمــود. ایرانی

هـــ( راهبــرد تعاملــی جمهــوری اســالمی ایــران بــا ایــاالت متحــده ی آمریکا 
)راهبــرد تعامــل مشــروط(

همان گونــه كــه گفتــه شــد، اســتکبارورزی دولــت آمریــکا، باالخــص طــی ســال های 
تشــکیل نظــام جمهــوری اســالمی در ایــران، موجــب بدبینــی و بی اعتمــادی آیــت اهلل 
خامنــه ای نســبت بــه تعامــل بــا آمریــکا گردیــده اســت. حــال آنکــه ضــروری اســت 
ــکا  ــا آمری ــه ای ب ــوع رابط ــه ن ــت چ ــل اس ــران مای ــه ای ــود ك ــرح ش ــث مط ــن بح ای
ــد،  ــان كن ــق خــود را شــفاف بی ــران انتظــارات و عالی ــد؛ چراكــه اگــر ته ــرار كن برق
ــت  ــؤال آن اس ــن رو، س ــود. از ای ــاده تر می ش ــز س ــکا نی ــرای آمری ــری ب تصمیم گی
ــل و  ــون تعام ــه ای پیرام ــت اهلل خامن ــی آی ــت خارج ــوی سیاس ــرایط، الگ ــن ش ــا ای ب
مذاكــره بــا دولــت آمریــکا چیســت؟ الگــوی »تعامــل همه جانبــه و تســلیم« یــا الگــوی 

1- . همان، 4 دی 1375.
2- .  AIPAC

3- . National Iranian American Council
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»امتنــاع تعامــل بــا آمریــکا« یــا الگــوی »تعامــل محــدود بــرای حــل مســائل اقتصــادی 
و سیاســی داخلــی« یــا الگــوی »تعامــل مشــروط بــرای حفــظ و بســط منافــع و اهــداف 
ملــی جمهــوری اســالمی ایــران مبتنــی بــر یــك برنامــه ِی جامــع راهبــردی«؟ رهبــری 
انقــالب ایــران معتقــد اســت آمریــکا چهــار هــدف مهــم را از طــرح موضــوع مذاكــره 

ــد: ــال می كن دنب

ــی  ــه ای و بین الملل ــای منطق ــع و راهبرد ه ــق مناف ــور تحق ــی به منظ ــور تبلیغات • مان
خــود

ــران  ــاندن ای ــا كش ــل ب ــکا حداق ــه ای آمری ــت های منطق ــت سیاس ــران شکس • جب
پــای میــز مذاكــره و اعــالم ُحســن نیــت آمریــکا1

ــا  ــع تحریم ه ــده ی رف ــا وع ــره ب ــر روی مذاك ــران ب ــه ی ای ــازی جامع • شرطی س
ــت  ــردم و حاكمی ــان م ــی می ــاد دوقطب ــت و ایج ــردن مل ــته ك ــور خس به منظ

• مذاكره به منظور عقب نشینی ایران، نه حل مسائل فی مابین دو دولت۲

ایشــان متذكــر می شــوند شــواهد تجربــی در قبــال طــرف آمریکایــی نشــان داده كــه 
ــل  ــرف مقاب ــط ط ــان توس ــویه ی نظراتش ــرش یك س ــو پذی ــان از گفت وگ ــدف آن ه
ــو  ــن گفت وگ ــه ای ــم ك ــم و گفتی ــالم كردی ــه اع ــا همیش ــد: »م ــذا می گوین ــت. ل اس

ــار تحمیــل نمــی رود.«۳ نیســت، ایــن تحمیــل اســت و ایــران زیــر ب

حــال آنکــه ایشــان هــدف جمهــوری اســالمی ایــران از گفت وگــو را دســتیابی بــه 
یــك »راه حــل منطقــی«، »حــل مســائل فی مابیــن دو كشــور« و حتــی »ارتقــای ســطح 
ــی  ــائل بین الملل ــا و مس ــه رویداده ــبت ب ــی نس ــه ی ایران ــی جامع ــوان تحلیل ــش و ت بین

ــد. ــران« اعــالم می دارن ــوِن ای پیرام

رهبــر ایــران بــا نگرشــی مثبــت بــه افــق تحــوالت اخیــر منطقــه ای و فرامنطقــه ای 
ــر  ــه »ه ــت«4 به نحوی ك ــی اس ــر اساس ــال تغیی ــا در ح ــی دنی ــش سیاس ــد: »آرای معتقدن

1- . همان، »بیانات«، 1 اسفند 1392.
2- . همان، »بیانات«، 28 بهمن 1391.

3- . آیت اهلل سید علی خامنه ای، »بیانات«، مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، 1 فروردین 1392.
4- . همان، »بیانات«، دي 1390.
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روز از منطقــه و از جهــان، خبرهــای تــازه ای می رســد. مســائلی كــه امــروز در 
ــه  ــت؛ چ ــابقه ای اس ــائل بی س ــد، مس ــروز می كن ــان ب ــر جه ــا و در سرتاس ــه ی م منطق
مســائل منطقــه، چــه مســائلی كــه در غــرب دارد اتفــاق می افتــد، چــه در اروپــا و چــه 
در آمریــکا. شــرایط جهــان، شــرایط حساســی اســت و البتــه بــه نفــع مــا.«1 ایشــان ایــن 
ــد: »اگــر توقــف  ــران دانســته و معتقدن ــچ تاریخــی جمهــوری اســالمی ای ــد را پی رون

ــه عقــب پرتــاب خواهیــم شــد.«۲  كنیــم، ب

در ایــن پژوهــش، ضمــن فاصلــه گرفتــن از رویکــرد اول و دوم بــه ســمت رویکرد 
ــن دو رویکــرد ضمــن تفاهــم در  ســوم و چهــارم نزدیــك می شــویم. به نحوی كــه ای
پذیــرش امــکان تعامــل بــا دولــت آمریــکا، امــا در ســطح راهبــردی )یعنــی چشــم انداز 
و هــدف از ایــن تعامــل( و نیــز در ســطح تاكتیکــی )یعنــی نحــوه ی اقــدام بــرای تحقــق 

ایــن سیاســت ها( اختــالف دارنــد.

ــا را الزم  ــورها و ملت ه ــام كش ــا تم ــل ب ــان تعام ــد، ایش ــه ش ــه گفت براســاس آنچ
می داننــد؛ البتــه مبتنــی بــر شــناخت و رعایــت احتــرام متقابــل. بنابرایــن الگــوی اول، 
ــه  ــه رابط ــه، هرگون ــاری و ذات انگاران ــردی هنج ــه در رویک ــل ك ــاع تعام ــی امتن یعن
ــه،  ــه و جاهالن ــه منفعالن ــوی دوم ك ــز الگ ــد و نی ــل می دان ــع و مهم ــل را ممتن و تعام
ــره ی  ــت، از دای ــی اس ــردان آمریکای ــته های دولتم ــه خواس ــا ب ــلیم و رض ــدار تس طرف

ــود. ــارج می ش ــری خ ــان رهب گفتم

ــوری  ــی جمه ــت خارج ــه ی راه سیاس ــان نقش ــد، ایش ــه ش ــه گفت ــاس آنچ براس
ــر  ــی ب ــون اساســی، كــه مبتن ــران را در چارچــوب انقــالب اســالمی و قان اســالمی ای
ســه اصــل عــزت، حکمــت و مصلحــت اســت، بــرای حفــظ اســتقالل و آزادی داخلــی 
ــل  ــر ح ــد ب ــا تأكی ــن رو، ب ــد. از ای ــلطه پذیری می دانن ــی س ــور و نف ــی كش و خارج
ــره زدن و  ــه گ ــران، هرگون ــی ای ــوان داخل ــاخت و ت ــه س ــه ب ــا توج ــور ب ــائل كش مس
ــالف  ــی را خ ــالت خارج ــرات و تعام ــه مذاك ــی ب ــکالت داخل ــاختن مش ــته س وابس
ــان  ــن بی ــد. همچنی ــود می دانن ــی خ ــت خارج ــان سیاس ــور و گفتم ــه ی راه مذك نقش

1- . همان، »بیانات«، مهر 1390.
2- . همان، »سالگرد رحلت امام خمینی )ره(«، 14 خرداد 1391.
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ــکا و  ــط آمری ــی رواب ــی و سیاس ــی، تاریخ ــینه ی هویت ــرح پیش ــی و ط ــق گفتمان دقای
ایــران، گویــای آن اســت كــه تقابــل ایــران و آمریــکا، آن مقــدار قدیــم و عمیــق اســت 
كــه طــرح تعامــل محــدود، بســان تســکین دهنده ی موضعــی عمــل می كنــد. بنابرایــن 
الگــوی ســوم، یعنــی تعامــل محــدود بــرای حــل مســائل اقتصــادی و سیاســی داخلــی، 
بــدون برخــورداری از نــگاه كالن و عمــق آینــده ی اســتراتژیك، از دایــره ی گفتمــان 
رهبــری انقــالب خــارج می گــردد كــه می توانــد موجــب بــروز تبعــات منفــی هماننــد 

مــوارد ذیــل گــردد: 

• صرف انرژی بسیار، اما بی فایده توسط ارگان های مسئول

• فرسایشی شدن مذاكرات و تضعیف توان دیپلماتیك ایران

• بروز تأثیرات روانی منفی بر حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران

• تضعیف چهره ی مقتدر نظام جمهوری اسالمی به عنوان قدرت منطقه ای 

ــری انقــالب اســالمی  ــره ی گفتمــان رهب ــوان در دای ــن الگــوی چهــارم را می ت بنابرای
ــش  ــا پوی ــل مشــروط ی ــوان آن را تعام ــی كــه می ت ــی نمــود. الگوی شناســایی و معرف
ــظ  ــرای حف ــورها ب ــام كش ــا تم ــل ب ــزوم تعام ــر ل ــه ب ــد؛ به نحوی ك ــی نامی عکس العمل
ــه ی  ــك برنام ــر ی ــی ب ــران مبتن ــوری اســالمی ای ــی جمه ــداف مل ــع و اه و بســط مناف
جامــع راهبــردی )عــزت، حکمــت و مصلحــت( تأكیــد دارد. حــال ســؤال آن اســت 
ــکا در چارچــوب الگــوی  ــاالت متحــده ی آمری ــا ای ــران ب ــط ای كــه چشــم انداز رواب
چهــارم چیســت؟ آینــده ی روابــط ایــران و آمریــکا را چگونــه می تــوان ســامان داد؟

ــاالت  ــا ای ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــروط جمه ــل مش ــق تعام ــت تحق و( رهیاف
ــکا ــده ی آمری متح

ــه« و »شــرافت مندانه« ی  ــه حل وفصــل »عادالن ــران ب به رغــم توجــه رهبــری انقــالب ای
ــا آمریــکا، در چارچــوب الگــوی تعامــل مشــروط، فضــای روابــط ایــران و  روابــط ب
آمریــکا در سیاســت دنیــای )World Politics( امــروز هنــوز در موقعیــت »رابطــه ی 
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ــه ی سیاســت دنیــا، ایــران و آمریــکا  تقابلــی« باقــی مانــده اســت. از منظــر كلی گرایان
در چهــار مســئله و در چهــار ســطح درگیــر در موقعیــت رابطــه ی تقابلــی هســتند. یــك 
ــح  ــه ای »صل ــی منطق ــئله ی اساس ــك مس ــر«، ی ــوق بش ــی »حق ــی داخل ــئله ی اساس مس
ــه« و یــك مســئله ی بین المللی شــده ی »برنامــه ی هســته ای« و یــك مســئله ی  خاورمیان
ــم«  ــران از تروریس ــت ای ــوان »حمای ــت عن ــکا تح ــه آمری ــود دارد ك ــده وج جهانی ش
ــی در هــر چهــار ســطح و آگاهــی  ــت تقابل ــن موقعی مطــرح كــرده اســت. به رغــم ای
از رفتــار سیاســی دولــت آمریــکا، ایــران طالــب برقــراری تعامــل مشــروط در ســطح 

ــی اســت. ــه ای و بین الملل ــی، منطق داخل

در ایــن بخــش، بــرای تشــریح ابعــاد الگــوی تعامــل مشــروط و تحلیــل و پیش بینــی 
آینــده ی روابــط ایــران بــا آمریــکا از نظریــه ی جیمــز روزنــا، متفکــر معاصــر روابــط 
ــدار مکتــب نئورئالیســم  ــا، كــه طرف ــه اعتقــاد روزن ــم. ب ــل، اســتمداد می جویی بین المل
ــظ،  ــرای حف ــل ب ــط بین المل ــی رواب ــران اصل ــوان بازیگ ــا به عن ــار دولت ه ــت، رفت اس
كســب یــا افزایــش قــدرت براســاس هویــت خویــش )مــن كــه هســتم؟(، قابــل تحلیــل 
ــش( و  ــور نق ــرد و تص ــی )ف ــل داخل ــه عوام ــت ك ــد اس ــت. او معتق ــایی اس و شناس
ــادی ســاختار  خارجــی متغیرهایــی واســطه ای هســتند كــه خــود تابعــی از عوامــل بنی
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی كشــورها و نــوع سیاســت آن هــا محســوب 
ــت  ــر و واقعی ــن نظ ــوط، بی ــی مبس ــالش دارد در طرح ــاس، ت ــن اس ــر ای ــوند. ب می ش
ــه  ــی صورت گرفت ــه بررس ــف ب ــا عط ــه ب ــی ك ــد؛ تالش ــاد كن ــی ایج ــی تلفیق تاریخ
ــن  ــاق ای ــان دهنده ی انطب ــش، نش ــن پژوه ــکا در ای ــران و آمری ــه ی ای ــون رابط پیرام
الگــوی تحلیــل بــا وضعیــت حاكــم بــر روابــط و تعامــالت سیاســی-تاریخی و هویتــی 
ــا،  ــز روزن ــل جیم ــوی تحلی ــت الگ ــرای كاربس ــن رو، ب ــت. از ای ــران و آمریکاس ای
ــه  ــا ارائ ــه در چارچــوب افــق فکــری روزن گزاره هــا و مفروضــات اساســی ایــن نظری

می گــردد:

ــه  ــه ب ــل: توج ــط بین المل ــل رواب ــی در تجزیه وتحلی ــل تلفیق ــطح تحلی ــت س اهمی
ــی. ــدورات داخل ــی و مق ــذورات بین الملل مح
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اهمیت به مسائل تاریخی برای رهایی از ذهنی گرایی در اندیشه ی مدرسی.

ــر سیاســت  ــر عوامــل سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ب ــه تأثی اعتقــاد ب
خارجــی.

اعتقــاد بــه انــواع مختلفــی از سیاســت خارجــی: سیاســت واال )منزلتی-وجــودی و 
غیرقابــل مذاكــره(، ســفلی )مــادی و قابــل مذاكــره( و مســائل دیگــر بــا نگرشــی 

تلفیقی-تركیبــی.

ــح  ــق صل ــر، تحق ــدرت برت ــور ق ــدون حض ــیك، ب ــان چندقطبی-آنارش در جه
ــت.1 ــه ی قواس ــت موازن ــاذ سیاس ــه اتخ ــوط ب من

ــران  ــه دیگ ــبت ب ــه نس ــد ك ــق دارن ــود، ح ــت خ ــظ موجودی ــرای حف ــورها ب كش
ــند.۲ ــته باش ــوءظن داش ــوده و س ــاد ب بی اعتم

ــل  ــوع پویــش )انتخــاب و عمــل( را در تحلی ــا، ســه ن ــن اســاس، از منظــر روزن ــر ای ب
ــوان ترســیم  ــران، می ت ــه جمهــوری اســالمی ای ــط كشــورها، از جمل چشــم انداز رواب

نمــود:

پویــش رخنــه ای: بازیگــر مســتقیماً بــه خــود اجــازه می دهــد تــا در تخصیــص 
آمرانــه ی ارزش هــای دیگــر بازیگــران شــركت كنــد؛ كنشــی بــودن و حضــور فعــال و 

ــر مناســبات بین المللــی. مؤثــر ب

ــای  ــه مقتض ــر ب ــك بازیگ ــی ی ــار خارج ــی از رفت ــی: حاك ــش عکس العمل پوی
ــور  ــم حض ــودن علی رغ ــداد از خــارج اســت؛ واكنشــی ب ــك روی ــه ی پاســخ گویی ب

ــی. ــبات بین الملل ــر مناس ــر ب ــال و مؤث فع

ــت گذاران  ــر، سیاس ــك بازیگ ــول در ی ــاهده ی تح ــا مش ــش تقلیــدی: ب پوی
ــر  ــودن و اثرپذی ــل ب ــرد؛ منفع ــود می گی ــول در خ ــان تح ــاد هم ــعی در ایج ــب س رقی

بــودن در مناســبات بین المللــی.۳

1- . حسین سیف زاده، اصول روابط بین الملل، تهران، نشر میزان، 1385، ص 58.
2- . جالل دهقانی فیروزآبادی، سیاست خارجی جمهوری اسالمی، تهران، سمت، 1388، ص 36.

3- . حسین سیف زاده، همان، ص 62.
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ــا جهــان جــزء سیاســت واال و منزلتــی  ــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت تعامــل ب ب
ــا توجــه بــه گفتمــان سیاســت خارجــی  جمهــوری اســالمی ایــران بــوده اســت، امــا ب
رهبــری انقــالب ایــران و تحکــم الگــوی تعامــل مشــروط، می تــوان چشــم انداز 
ــا  ــز روزن ــی جیم ــش عکس العمل ــوب پوی ــکا را در چارچ ــا آمری ــران ب ــه ی ای رابط

ــل نمــود.  تحلی

هرچنــد از ابتــدای انقــالب ایــران تاكنــون نشــانه هایی از برقــراری فضــای تعامــل 
میــان دو كشــور دیــده شــده اســت، امــا ایــن نشــانه ها در بهتریــن حالــت نتوانســته اند 
ــایند و  ــور بگش ــن دو كش ــط بی ــازه در رواب ــی ت ــد و افق ــر رون ــاری فرات ــد گفت از ح
بیشــترین ســطح همکاری هــا در ســطح راهکارهــا )Tachtics( باقــی مانده انــد و 
هیــچ گاه بــه ســطح راهبردهــا )Strategies( ارتقــا نیافته انــد. بایــد ایــن نکتــه را نیــز 
ــورای  ــب »ش ــکا، در قال ــران در آمری ــائل ای ــن مس ــیاری از متخصصی ــه بس ــزود ك اف
ــان  ــی می ــك فراوان ــك و ژئواكونومی ــتراكات ژئوپلیتی ــه اش ــد ك ــك« معتقدن آتالنتی
ایــران و آمریــکا وجــود دارد كــه در شــرایط جدیــد، اهمیــت بیشــتری یافتــه اســت.1 
بــر همیــن اســاس، نگاه هــای خوش بینانــه ای وجــود دارد كــه »پویــش عکس العملــی« 
ــگاه دو كشــور در نظــام  ــا جای ــِل متناســب ب ــه در راســتای اعتمادســازی و تعام را البت

بین الملــل امــروز می داننــد.

ــران  ــوان از ای ــه می ت ــه چگون ــود ك ــرح می ش ــؤال مط ــن س ــه ای ــت ك در اینجاس
ــی را انتظــار داشــت؟ در  ــر پویــش عکس العمل ــی ب ــی مشــروط مبتن ــکا، تعامل و آمری
ــه ایــن ســؤال، ســناریوی پویــش عکس العملــی شــکل می گیــرد. ســناریویی  پاســخ ب
كــه موجــب انتفــاع راهبــرد جمهــوری اســالمی ایــران )تعامــل مشــروط(، حــل مســائل 

ــع رابطــه ی ایــران و آمریــکا می گــردد.  و نیــز رفــع موان

به نحوی كــه رهبــری انقــالب ایــران بــا تأكیــد بــر لــزوم اصــالح سیاســت خارجــی 
ایــاالت متحــده ی آمریــکا در قبــال جمهــوری اســالمی ایــران به عنــوان رمــز تعامــل، 
ــی  ــش سیاس ــه كن ــه هرگون ــد. به نحوی ك ــد می نماین ــی تأكی ــش عکس العمل ــر پوی ب

1- . كیهان برزگر، وقایع سپتامبر و كانونی شدن نقش ژئوپولیتیك ایران، فصلنامه ی راهبرد، شماره ی 24، 1381.
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بــا كنــش سیاســی متــوازن )تهدیــد بــا تهدیــد و هرگونــه حســن رفتــار بــا حســن رفتــار( 
ــود. ــخ داده می ش پاس

نتیجه گیری

ــی  ــوابق تاریخ ــی و س ــکاف هویت ــت ش ــلم اس ــه، مس ــث پیش گفت ــه مباح ــف ب عط
بــر روابــط تهران-واشــنگتن ســایه انداختــه اســت؛ ســایه ای بــه وســعت بیــش از ســه 
ــت اهلل  ــزد آی ــکا ن ــت آمری دهــه كــه موجــب شــکل گیری فهمــی ســلطه طلبانه از دول
خامنــه ای و مــردم ایــران گردیــده و از بی اعتمــادی و عــدم تعامــل خبــر می دهــد. بــر 
ــال موضــوع  ــری در قب ــد تصمیم گی ــران در فرآین ــن اســاس، جمهــوری اســالمی ای ای
ــا آمریــکا، محذوراتــی چــون شــناخت آمریــکا به عنــوان رأس نظــام ســلطه،  رابطــه ب
ــت از  ــش حمای ــور نق ــال آن، تص ــران در قب ــتقالل و آزادی ای ــت از اس ــزوم صیان ل
مســتضعفین عالــم در مقابــل مســتکبرین، عــدم اعتمــاد تاریخــی و تجربــی بــه دولــت 
آمریکاســت و در محاســبه ی هزینه-فایــده ی مذاكــره قــرار دارد. بــا تکیــه بــر گفتمــان 
ــل  ــاط و تبدی ــراری ارتب ــکا، برق ــا آمری ــران ب ــون رابطــه ی ای ــه ای پیرام ــت اهلل خامن آی
ــی  ــردان آمریکای ــلطه جویی دولتم ــی س ــان مش ــه پای ــوط ب ــل، من ــه تعام ــم ب تخاص
ــده شــد و در چارچــوب  ــل مشــروط خوان ــوان الگــوی تعام اســت؛ آنچــه تحــت عن
پویــش عکس العملــی در عرصــه ی روابــط بین الملــل موجــب تحقــق ســناریوی 

برد-بــرد می گــردد.

ــت  ــردی( سیاس ــع راهب ــند جام ــن )س ــن دكتری ــم، تدوی ــن مه ــه ی ای ــه الزم البت
ــه ی چــراغ راه دســتگاه دیپلماســی اســت.  ــران به مثاب خارجــی جمهــوری اســالمی ای
دكتریــن در لغــت بــه اشــکال گوناگــون، از جملــه دیــدگاه، الگــو، خط مشــی، 
چگونگــی عمــل، راهنمــا و روش تعریــف شــده اســت.1 از ایــن رو، ایــن ســند 
ــتراتژی  ــم، اس ــتای: یک ــص و در راس ــای متخص ــا و نیروه ــط نهاده ــت توس می بایس
امنیــت ملــی )swot( جمهــوری اســالمی ایــران؛ دوم، محــدوده ی عملیــات سیاســت 

1-  .Erica Benner, Is There a Core National Doctrine?, Nations and Nationalism7,(Apr.,2001): 155174-
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ــی( و  ــه ای بین الملل ــای منطق ــط و رونده ــران )محی ــالمی ای ــوری اس ــی جمه خارج
ــا ضمــن حراســت از قــدرت و منافــع  ــه گــردد ت ــی كشــور، تهی ســوم، ســاخت درون
ملــی و ایدئولوژیــك، تضمین كننــده ی تعاملــی مشــروط )عادالنــه، محترمانــه و 
ــی(  ــش عکس العمل ــرد )پوی ــناریوی برد-ب ــاد و س ــر اعتم ــی ب ــلطه جویانه( مبتن غیرس

باشــد.

سیاســت مداران  ایران پژوهــان،  بــرای  پژوهــش  ایــن  یافته هــای  اســت  امیــد 
ــه  ــد؛ چراك ــوده باش ــه ب ــب توج ــل جال ــط بین المل ــث رواب ــه مباح ــدان ب و عالقه من
پرداختــن بدیــن مســئله  ی ســهل و ممتنــع در عرصــه ی سیاســت خارجــی بــرای 
ــی دارد. ــی تجرب ــکا، ضرورت ــده ی آمری ــاالت متح ــران و ای ــالمی ای ــوری اس جمه
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