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 پیشگفتار
، ٢كشورھا، بدون توجھ بھ قابلیت ١دفاعيسیاست  بررسي
اي، سـطح منطقـھ در ھـارفتـاري آن گیريجھت و ٣توانمندي

-درون" شده، عناصر یاد زیرا موارد، باشدپذیر نميامكان
 را بـا یكـدیگر پیونـد داده، ٥"برون سـاختي"و  ٤"ساختي

ریزي الزم را براي نیل بھ اھداف دفاعي مورد نظر  برنامھ
بنابراین، منظور كلي از تنظـیم ایـن  .آورندمی  فراھم 

" اسالمي ایـران در ھاي كلي جمھوريمجموعھ، بررسي خط مشي
ھـا و است كھ ارتباط تنگـاتنگي بـا شـاخص "٦ساختي حوزه

نتیجھ  اقتصادي، سیاسي و فرھنگي داشتھ و در پارامترھاي
ھـاي كلـي نظـامي و شـاخص ق این پارامترھا با عنصرتطبی

-انبيج سازمان رزمي در ایران، و ھمچنین تحلیل تھدیدات
ــھ ــوي از ك ــازیگران " س ــھب ــازمان" و ٧"ايمنطق ــای س ھ

 ،گـرددنظام سیاسـي ایـران اعمـال مـي علیھ ٨"غیردولتی
 نوشـتار ایـن گردد كھ دراجزاء استراتژي دفاعي مشخص مي

 . ھاي موجود بھ بررسي آن خواھیم پرداختبا توجھ بھ شاخص

ملي كشورھا در قرن بیست ابعاد تھدیدات علیھ امنیت 
فراواني پیدا  گسترش  ٩"مدرنفرا "و یكم و فرارسیدن عصر

 تغییرات تأثیر تحت امنیتن، فرامدردورة در. كرده است
-پیشرفت ارتباط، توسعھ الملل،بین     نظام گسترده در

 و یكدیگر بھ جوامع سابقھبي و نزدیكي تكنولوژیك ھاي
 در. یابدمي تجلي جھاني، و ايمنطقھ ھايھمگرایي افزایش
 مشخصھ دو؛ ١١"نسبیت "و ١٠"ذھنیت "ملي، امنیت مطالعات
سطوح  وجود. روندمي شمار بھ امنیت مفھوم اساسي

منطقھ "، ١٣"ملي" ،١٢"فروملي" از اعم امنیت چھارگانھ
                                                      
1. Defense Policy 
2. Ability 
3. Capabilities 
4. Internal Structural 
5.External Structural 
6. Structural Area 
7.Regional Actors 
8.Non Governmental Organizations 
9  . Post- Modernism 
10 . Mentality 
11 . Relativity 
12. Intonational 



  
  

 یك مثابھ بھ یكدیگر با رابطھ در ١٥"نیجھا"و " ١٤"اي
 این از. رودمي كار بھ مباحث امنیتي در اصلي مفروض

 گرفتھ نظر در خارجي یا صرفًا داخلي تھدید منشاء دیدگاه
 متفاوتي تھدیدزایي ھايقابلیت  ھاهپدید بلكھ شود،نمي
 منافع بھ نسبت زمان بھ متغیر توجھ با كھ كنندمي پیدا
 قرار شناسایي است مورد نیاز سیاسي، نظام ھر ملي

 .بگیرند
فـاعي جمھـوري اسـالمي ت دسیاسـ مباحث مربوط بـھ در 

ھـا، ابزارھـا، برنامـھ ھـا،روش ایران باید بھ مجموعـھ
كھ دستیابي  و اھدافي توجھ نمود ایمنطقھشرایط داخلي و 

و  ثر خواھـد بـودؤمـ ١٦ھا، بر میزان امنیـت ملـيبھ آن
بایســت بــھ مھمتــرین عوامــل تھدیدكننــده و مــي ھمچنــین

-مسـابقھ "چـون،  عـواملي .کردتوجھ امنیت مليرویاروي 
خلــیج  وخاورمیانــھ عربــي منطقــھ  كشــورھاي تســلیحاتي

ادعاھــاي ، "عربــي -تھدیــدات نظــاميِ اســرائیلي"،"فــارس
در چند دھھ سرزمیني كشورھاي ھمسایھ كھ بھ عنوان نمونھ 

کھ تمامیت ارضي جمھوري  ترین ادعاھاي سرزمیني عمده، اخیر
کشانده، از سوي عراق و امارات  اسالمي ایران را بھ چالش

از مھمتـرین  ، کـھ)٤٣: ١٣٨٨فیـروزي، (عربي بوده  متحده
 .اندھاي تھدید امنیت و تمامیت ارضي ایران بودهشاخصھ
تھدیـدات،  ای ازجمھوري اسالمي ایران در برابر چرخھ 

با تركیبي از تھدایدات سخت و نرم در منطقھ خاورمیانـھ 
سـو، كشـورھاي عربـي از ادعـاي  از یـک. گرفتھ اسـتقرار

-گانھ ایران حمایت مـيمالكیت امارات نسبت بھ جزایر سھ
كنند و ھمچنین از حضور ایـاالت متحـده در منطقـھ بـراي 

خـود زعـم اي و بـھفشار بھ ایران در قبال فعالیت ھسـتھ
كننـد و از سـوي ایران استفاده مـي ١٧"ھاي تھاجميسیاست"

، "العربیـھ"اي چـون ھـاي مـاھوارهدیگر، بوسـیلھ شـبكھ
ھ مباني فكرِي شیعي یعل ١٨"جنگ نرم"، بھ ...و " الجزیره"

-نظام جمھوري اسالمي و ضدیت با فرھنگ و ھویت ایراني مي
 ایاالتاین چرخھ تھدید با القائات و دخالتھاي . پردازند

اي و اسرائیل بـھ عنـوان متحده بھ عنوان قدرت فرامنطقھ
 .شوداي، تقویت ميمنطقھ قدرت

                                                                                                                                       
13. National 
14. Regional 
15. Global 
16. National security 
17. Aggressive Policies 
18. Soft War 



  
  

 

ھـاي اي بـین سـالبھ بررسي تھدیدھاي منطقھ کتاب این
رویاروی جمھوري اسالمي ایـران و مھمتـرین  ٢٠١١تا  ٢٠٠١

 .پردازدھاي ایران در برابر این تھدیدھا، مياستراتژي
 اقسام ؛دارد بھ این پرسش پاسخ دھد کھپژوھش در نظر 

جمھوری اسالمی ایران در دھـھ ای رویاروی تھدیدھای منطقھ
اند و نسبت میان این تھدیدھا کدامنخست قرن بیست و یکم 

 چیست؟ 
بھ دیگر سخن؛ بھ بررسی این پرسش ھای فرعی پرداختـھ 

دفاعي جمھوري اسـالمي ایـران بـر چـھ  نظامخواھد شد کھ 
ابعـاد تھدیـدھاي و نیـز؛  مباني استوار است؟ ھا وپایھ

از منظر سیستم دفـاعي جمھـوري  ٢١اي دھھ اول قرن منطقھ
 اسالمي ایران چیست؟

در ھمین راستا پنداشتھ اصلی کھ پژوھش روی آن مداقھ 
اي تھدیــدھاي منطقــھنظــر بیشــتری دارد ایــن اســت کــھ؛ 

 رویاروي جمھوري اسالمي ایران در دھھ نخست قـرن بیسـت و
شـود كـھ یكم بھ دو دستھ كالن تھدید سخت و نرم تقسیم مي
 .با گذشت زمان بر تھدیدھاي نرم افزوده شده است

 پنداشتھ رقیب فرضیھ اصلی بازگفتھ ھم ایـن اسـت کـھ
اي رویاروي جمھوري اسالمي ایران از آغـاز تھدیدات منطقھ

دچـار تغییـرات مـاھوي و كیفـي ) م ٢٠١١سال (تا اكنون 
ھـاي روبنـایي، نگردیده بلكھ در چگونگي اعمال و تاكتیك

 .گردیده استدچار تغییر
ملـي جمھـوري  تحقیقاتی کھ درباره امنیـتپژوھشھا و 

-اي و بـیناسالمي ایران و ارتباط آن با تھدیدات منطقـھ
 :شودالمللی انجام گرفتھ است، بھ شرح زیر مرور مي

بـر کھ ) ١٣٨٣بھداروند، ( »جانبھتژي دفاع ھمھاسترا«
در بـاب جنـگ  )ره(اساس بیانات و رھنمودھاي امام خمینـي

 ،تنظـیم و تـدوین شـده اسـت) ضرورت، ھـدف، اسـتراتژي(
را در خصـوص  رهخمینـی ھاي دفاعي امام اي از اندیشھ گوشھ

 . نمایدمیجنگ منعكس 
ي عناصر مؤثر بـر اسـتراتژي دفـاعي جمھـوري اسـالم« 

بر ) ١٣٨٩متقي، (» كید بر برنامھ اول توسعھأایران با ت
ھاي سیاست دفاعي را خط مشي اگراین موضوع تكیھ دارد كھ 

تـوان مي كالن ھر نظام سیاسي تلقي نماییم، در راستاي آن
تحت  ،سو ھایي دانست كھ از یكساختارھاي دفاعي را عینیت

سیاسـت  ،دیگرگیرد و از سوي دفاعي قرار مي ثیر سیاستأت
امـا در یـك . دھـدمي ثیر قرارأدفاعي ھر كشور را تحت ت

توان تصمیمات و رفتار دفاعي ھـر كشـوررا فرایند كلي مي
 ،در راستاي پارامترھاي یاد شده مورد ارزیابي قرار داد



  
  

ھـاي دفـاعي ھـر كشـور، اھداف و برنامھ زیرا متناسب با
ركردي كـھ كا با توجھ بھ نقش و(ساختارھاي دفاعي داخلي 
-، برنامھ)باشنددار ميملي عھده در سیستم امنیت و دفاع

ھاي نظامي یك كشور را در چـارچوب نیروھـاي فعالیت ھا و
 .نمایندسیاسي ھماھنگ مي ساختارھاي نظامسایر نظامي و 

 »بررسي تأثیر جنگ بر استراتژي دفاعي نظامي ایـران«
اق، عـربـر ایـن نكتـھ تأكیـد دارد كـھ ) ١٣٨٩حسیني، (

ھنگامي ھجوم سراسري خود را بھ ایران آغاز كرد كھ ایـن 
رو كشور با مشكالت بسیاري در عرصھ نظامي و دفـاعي روبـھ

امنیـت، اسـتقالل و تمامیـت ارتش كھ وظیفھ دفاع از. بود
-ارضي كشور را برعھده داشت، بسیاري از فرمانـدھان رده

) یھبھ دلیل ترك خدمت یا تصـف(ھاي باال و میاني خود را 
اي آن تا اندازه زیـادي بود و ساختار حرفھ از دست داده
سـپاه پاسـداران انقـالب بھ ھمین دلیل، . بودتحلیل رفتھ

اتكـاي  نیروھـاي نظـامي ایـران در تعیـین  نقطھ اسالمي
 .استراتژي دفاعي كشور گردید

وجوه تھاجم فرھنگي و اطالعاتي غرب و تأثیر آن بـر « 
 »ھاي تھراندانشجویان دانشگاه فرآیندھاي ذھني و رفتاري

مھمتــرین عوامــل مــؤثر در تھــاجم « و )١٣٧۴پســندیده، (
) ١٣٧٢فیاض بخش، (» فرھنگي غرب علیھ انقالب اسالمي ایران

بھ بررسـی مفھـوم تھـاجم فرھنگـي، عامـل تكنولـوژي در 
تأثیرگذاري بر فرھنگ جوامع و عوارض اجتماعي، فرھنگـي، 

بري و حاكمیت استكبار بـر تكنولوژي و نقش امپریالیسم خ
تصاویر دلخواه و  یدنیاي اطالعات در تحریف اخبار و القا

 . پردازندتخدیر اذھان می
تحـول مفھـوم امنیـت در سیاسـت خـارجي «بر اسـاس   

، تحـول )١٣٧۶رضایی، (» )١٣٧۶-١٣۵٧(جمھوري اسالمي ایران
مفھوم امنیت در سیاست خارجي جمھوری اسـالمی ایـران سـھ 

متفاوت، امـا در عـین حـال مـرتبط را تحـت  دوره زماني
       ، رویكــرد امنیتــيِ "محــوربســط"عنــاوین رویكــرد امنیتــي

بـھ . طي كرده است" محوررشد"و رویكرد امنیتي " محورحفظ
مفھوم امنیت در سیاست خارجي جمھوری اسالمی  ؛عبارت دیگر

ــاد  ــھ ابع ــات ب ــدئولوژیك و تبلیغ ــت ای ــران از حال ای
ویژه اقتصـادي، متحـول  بھ ارتباطي و اجتماعي، فرھنگي،

 .شده است
در ھمین راستا، رویكـرد امنیتـي در سیاسـت خـارجي  

، بسـط )بسـط محـور(جمھوری اسالمی ایران در دوره نخسـت 
المللـي انقـالب  امنیت داخلي و ارتباط آن با پایگاه بین

 .بود و بر این اساس، سیاست صدور انقالب اتخاذ گردید



  
  

 

محور در دوره دوم سیاسـت خـارجي حفظامنیتي  رویكرد 
، )اواسط جنگ تحمیلي تا اواخر جنگ(جمھوری اسالمی ایران 

 .حفظ نظام و امنیت ملي بود
محور در دوره سوم سیاسـت خـارجي امنیتي رشد رویكرد 

، تقویـت )پس از پایان جنگ تحمیلي(جمھوری اسالمی ایران 
بوده است ابعاد سرزمیني و ارزشي بھ صورت توأمان مدنظر 

و بر این اساس، سعي شد كـھ بـھ ابعـاد مختلـف امنیتـي 
بـر ایـن . توجھ شود) سیاسي، فرھنگي، نظامي و اقتصادي(

مبنا، تحول مفھوم امنیت در سیاست خارجي جمھوری اسـالمی 
ایـن . ایران تابعي از عوامل داخلي و خارجي بـوده اسـت

 عد داخلي، تابع عامـل ایـدئولوژیكي ناشـي ازبُ  تحول در
درون جامعــھ،  مبــاني عقیــدتي اســالم، تحــول انقالبــي در

گیران  موقعیت جنگي كشور، نیازھاي داخلي و برداشت تصمیم
تحـول مفھـوم . سیاست خارجي از مفھوم امنیت بـوده اسـت

اي، تابع وقوع انقالب اسـالمی ایـران  عد منطقھبُ  امنیت در
ن نسبت بـھ قبـل از بھم خوردن روابط ایران با ھمسایگا(
قـوا در منطقـھ ناشـي از خـروج جمھـوری نقالب و توازن ا

، بـروز جنـگ )اي غـرب ھـاي منطقـھاسالمی ایران از پیمان
ھاي خارجي در منطقھ و فروپاشي شوروي تحمیلي، حضور قدرت

ظھور كشورھاي تازه اسـتقالل یافتـھ در شـمال ایـران و (
ھاي جدید  قـومي و مـرزي در حاشـیھ شـمال و وقوع بحران

 . بوده است) انجنوب ایر
 المللـي، تـابع شـرایط تحول مفھوم امنیت در بعد بین

ھـا و نوین جھاني ناشي از فروپاشي شوروي، جابجایي قدرت
اسـت کـھ از تغییرات در توزیع قدرت و قواعد بازي بـوده

المللي دو قطبي جنگ سرد بھ نظام چند قطبي پـس  نظام بین
كرد امنیتـي بر این اساس، در روی. از جنگ سرد تبدیل شد

كھ ) محوررشد(جدید در سیاست خارجي جمھوری اسالمی ایران 
گیري آن پس از پایان جنگ با عراق بوده، تالش بر این  شكل

نویني بر اساس امنیت سرزمیني و ارزشي بھ  است تا الگوي
در ھمین راستا، اتخاذ رویكـرد . جامعھ جھاني ارائھ شود

قي، بھ منظور تحقـق امنیتي بر اساس مالحظات اصولي و منط
عطفـي  در سیاست خارجي نقطھ» عزت ، حكمت و مصلحت«عیني 

در تحول مفھوم امنیت در سیاسـت خـارجي جمھـوری اسـالمی 
 .آید ایران بشمار مي

گیري سیاست خارجي ایران نسبت  ژئوپولیتیك و جھت«در 
، )١٣٧٣اطاعت، ( »بیستم ھاي قدرت جھاني در قرن بھ قطب
و جایگاه ایران، عوامل مؤثر  ژئوپولیتیكھاي مھم دیدگاه

بر ژئوپولیتیك ایران، آثار منافع و عالئق ژئوپولیتیك 



  
  

ھای نفوذ ھاي جھاني در برخورد با ایران، دورهقدرت
) دو قطبي منعطف(ھا ، ابرقدرت)قواموازنھ(ھاي بزرگ قدرت

عنوان دوران سلسلھ مراتبي در حال و دوران كنوني تحت 
ھاي سیاست خارجي ایران در گیري سي شده و جھترا بررگذار 

-آمیز و انطباق اعتراض الگوھاي بیطرفي، انطباق رضایت
 . اند بندي شده آمیز تقسیم

مالحظات امنیتي در سیاست خارجي جمھوري اسالمي «در 
تأثیر دگرگوني نظام  ،)١٣٧۶( مقصود رنجبر »ایران
تأثیر الملل بر تحول مفھوم امنیت ملي و ھمچنین  بین

المللي كشورھا بر  ھاي داخلي و بیندگرگوني در سیاست
شده تغییر مفھوم امنیت ملي جمھوری اسالمی ایران بررسي 

است و مفھوم نوین امنیت را در دو نگرش عیني و ذھني 
 . کندمی بیان
 ،ای، کتابخانـھپـژوھشھـا در ایـن آوری دادهوش جمعر

ب، مقاالت و سـایر یعنی استفاده از منابع مکتوب شامل کت
. ھای اینترنتـی اسـتاسناد و مدارک موجود از جملھ سایت

 .باشدتحلیلي می -ھا، توصیفیروش تجزیھ و تحلیل داده
ھـا، کتـب، کتابخانـھ بـا مراجعـھ بـھ در این زمینھ

زمینھ شناسـایی و ھا و منابع موجود در ایناسناد، مقالھ
ھای مربـوط بـھ دادهآوری منابع، پس از جمع. آوری شدجمع

-ھای دفاعی و ابعاد آن در حوزه امنیت و مؤلفھاستراتژی
جمھـوري  ای رویـارویھای آن، تھدیدھای منطقھھا و شاخصھ

در . شـداسالمي ایـران و اسـتراتژی دفـاعی آن اسـتخراج 
آوری شـده، مرحلھ بعد با تجزیـھ و تحلیـل اطالعـات جمـع

، مراحـل تحقیـق بـھ اختصـار. گردیدفرضیھ اصلی، تبیین 
 :حاضر بھ ترتیب زیر است

ھـای اینترنتـی ھـا و سـایتمراجعھ بھ کتابخانھ: الف
 ھا؛ آوری دادهبرای جمع

 ھا؛بندی دادهطبقھ: ب
 تجزیھ و تحلیل اطالعات؛: ج
 .تدوین و نگارش: د

  -٢نرم   قدرت -١: ركنِ  بر سھ نوشتاربنیاد نظري این 
) تلفیق دو قدرت نرم و سخت(ھوشمند  قدرت  -٣سخت   قدرت

بھ ھر میزان كـھ ایـن تلفیـق، منطبـق بـا . استوار است
زمان، مكان و شـرایط موجـود باشـد، منافع ملي، مقتضیات

قـدرت  نشانگر ھوشمندانھ بودن متوازن تركیب این نوع از
عبارتنـد  قدرت نرمھاي ولفھھا و ممھمترین شاخص. باشدمي

از فرھنگ، اقتصاد، سیاست، اطالعات و دیپلماسي عمومي كھ 
اي و سایبري از آن با یكدیگر در فضاي رسانھ یھھدر مواج



  
  

 

نای بھ عنوان مبـدع  جوزف. شودیاد مي جنگ نرمبھ عنوان 
جمھوری  ھای دوره ریاست ، و منتقد سیاست»قدرت نرم«مفھوم 

قـدرت سـخت، نـرم و رھبران سیاسی، «جورج بوش، در کتاب 
جمھوری   ھای دوره ریاست ، انتقادات خود از سیاست»ھوشمند

- ھای تئوریک مربوط بـھ قـدرت جورج بوش را در قالب بحث
 .نرم، سخت و ھوشمند مطرح کرد

بھ منظور دستیابی بھ اھـداف و تحقـق  ؛وی معتقد است
 نرم یا قـدرت از قدرت ھای مورد نظر، استفاده صرف سیاست
ای  باید ھوشمندانھ، آمیـزه رو می مؤثر نیست و از اینسخت 

نای قدرت نظامی و  جوزف. از این دو قدرت را بھ کار برد
) ھا ھا و ملت سیاست چماق و ھویج در برابر دولت(اقتصادی 
خـارجی   فرھنگـی، ارزشـی و سیاسـت سخت و قـدرت را قدرت
ایجـاد جـذابیت و دسـتیابی بـھ قلـوب و اذھـان (مشروع 

در واقـع، . کنـد نرم تعریف می را قدرت) ھا ھا و ملت دولت
 قـدرت سـختو  قدرت نرموی ایجاد ھوشمندانھ توازن میان 

داند  ای و جھانی را قدرت ھوشمند می مطابق با بافت منطقھ
و بر این باور است کھ راز موفقیت رھبـران، در آمیخـتن 

- ھای مختلـف نھفتـھ و سخت در بافت قدرت نرمھوشمندانھ 
ترین نتیجـھ را  این نوع بکارگیری قدرت، بھینـھ  ت، واس

 .برای رھبران سیاسی در پی خواھد داشت
ما سعي داریم ابزارھـا  ؛در این الگو و چارچوب نظري

و سخت امریكـا و ایـران را بعـد از  قدرت نرمو مصادیق 
سپتامبر جھت افزایش حضـور و نفـوذ در منطقـھ  ١١حوادث 

جوه اشتراك و افتـراق آن را  خاورمیانھ مقایسھ كرده و و
كنیم تا در صـورت امكـان، زوایـاي پنھـان و علـل بررسي

توفیق و یا عدم توفیق بھ كارگیري صرف ھـر یـك از ایـن 
 .ابزارھاي قدرت را آشكار كنیم

مھمترین نتیجھ این پژوھش، رفـع كمبـود مطالعـاتي و 
مـدنظر ایـن پـژوھش اسـت،  -ولو در حد اندك - تحقیقاتي

ھایي كـھ بـھ طـور بان فارسي، تحقیقات و كتابزیرا در ز
-منطقھ -نرم و سخت -مستقیم و مستقل بھ مقولھ تھدیدھای

-٢٠١١ زمـانی ای رویاروی جمھوری اسالمی ایران در برھـھ
در ضـمن، . پرداختھ باشند، بسـیار كـم بـوده اسـت ٢٠٠١

تواند توسط فعاالن سیاست نظری دستاوردھای پژوھش حاضر می
در عرصھ ھـای سیاسـت دفـاعی و امنیتـی در و عملی کشور 

 .  ابعاد مختلف داخلی و خارجی مورد استفاده قرار بگیرد
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. روشی برای غلبھ یك طرف بر طرف دیگر است ،جنگ
عنصر اصلی و جوھری در جنگ برای غلبھ یا  ،توانایی

این توانایی در جنگ . آیدمقابلھ با تجاوز بھ شمار می
...) ابزارآالت، ادوات، تجھیزات و( قدرت سختنظامی، بھ 

اتکا   قدرت نرم، توانایی بھ جنگ نرمولی در  ،متكی است
 .دارد
ماني کھ انسان از توانایي ذھن و فکر خود براي ز

نرم استفاده  از شیوه جنگ ،گیرد حریف بھره مي تسلط بر
، سرزمین، توان نظامي )جمعیت(نیروي انساني . کرده است

شوند، اما  ھاي قدرت تلقي مي  و اقتصادي از جملھ مؤلفھ
ھا در دنیاي کنوني بھ ھمین موارد محدود  این مؤلفھ

سخت  جنگ وھاي آتشین  امروزه دوران کاربرد سالح .شود نمي
ھاي  نرم وارد عرصھ منازعھ ان رسیده و جنگبھ پای

-نرم، ویژگی غیرخشونت ماھیت جنگ .استالمللي گردیده بین
ھا و روشھای در این جنگ از شیوه. باشدآمیز آن می

اگر جنگ بھ عنوان یك . گرددآمیز استفاده میغیرخشونت
آمیز و استفاده از ابزار زور و قوای روش و شیوه خشونت

دو كلمھ جنگ و خونریزی بھ ھمراه  ،دوتھ شنظامی شناخ
بھ  جنگ نرمماھیت  اما    شوند،یكدیگر بھ كار برده می

کتاب این بخش از  .باشدھا میھا و روشدور از این شیوه
- الملل مينوین در عرصھ روابط بین بھ شناخت این پدیدة

 .پردازد





 

 فصل اول

 نرم جنگ تھدید و
 

 چیستي تھدید
بھ معناي  ١"تھدید"واژه چیست؟ در لغت،  تھدید

 مفھومیاز نظر . باشدتولید خطر مي ترساندن، بیم دادن و

  ٢"امنیت" و" تھدید"الملل، در علوم سیاسي و روابط بین
 . بوسیلھ یكدیگر تعریف میشوند

 ھاي تھدیدگونھ

قـدرت ای بین  شده  ھمبستگی کامل و بھ طور دقیق تعریف
ارتبـاط قـدرت را  ١جدول شماره . و سخت وجود ندارد نرم

در چارچوب پیوسـتاری از فرمـان تـا عضـوگیری و منـابع 
تقریبًا قطعی مورد نیاز برای تأثیر بر پیامدھای رفتـار 

این پیوستار بھ دو حوزه تأثیر، . کشدمطلوب بھ تصویر می
 (Nye; 2004: 90)   »قدرت نرم«و  ٣»قدرت سخت«: شود تقسیم می

 پیوستار قدرت. ١جدول 
 قدرت نرم قدرت سخت 

 
 نمودار رفتار

 اجبار
 تشویق
 فرمان

 تعیین دستورکار
 جذابیت
  عضوگیری

 

 منابع
 تقریباً 
 قطعی

 زور
 تطمیع
 ھا مجازات
 ھا رشوه

 نھادھا
 ھا ارزش

 فرھنگ
 ھا سیاست

، شماره ١٣٨۶زمستان  ،فصلنامھ عملیات روانینای، جوزف؛ : منبع(
١: ١٨۵١٢٩ -٢( 

 
دھد کھ در طول پیوستار قـدرت،  نشان می ١جدول شماره 

ارتباطی مستقیم بین پیامدھای رفتـار مطلـوب و کـاربرد 
افزون بر این، جدول بیانگر لزوم . منبع وجود دارد محرکِ 

شناخت حالت نھایی رفتار مطلـوب پـیش از تخصـیص منـابع 

                                                      
1. Threat 
2. Security 
3. Hrad Power 



  
  
  
  
  
  
  
  

١۶                                                                   
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

 .است
دسـتورکار و  اجبار، تشویق، تـدوینِ (ھر مؤلفة فرعی  

مسـتلزم ) و نـرم قدرت سـخت(در ھر حوزة تأثیر ) جذابیت
داد ممتـاز منبع خاصی است کھ بستگی بھ تحریک یـک بـرون

 .رفتاری دارد
دیگر این جدول نشان دھنده محتـوا و كـاركرد  ُبعد از

 .و سخت است قدرت نرمدو گونھ 
 :است از عبارت قدرت سخت 

ای کھ مطلوب تغییر رفتار دیگران بھ گونھتوانایی 
ھدف  و تھدید چھ از طریقاز طریق اجبار و چھما باشد 

 :استاز این قدرت تحقق این موارد

ای برای انتخاب دیگـر ای کھ گزینھبگونھ زور، -١
    .باشدنداشتھ
ھـای مـورد بـرای تغییـر در گزینـھ ھـا،رشوه -٢

    .انتخاب دیگران
وقتی پیامدھای مربوط بـھ انتخـاب  ھا،مجازات -٣

  .شودح مییشرتھر گزینھ 
ھـای طـرف مـدیریت نیازھـا و خواسـتھ تطمیع، -٤
 . مقابل

-ھایینیاز بھ ابزارھا و مھارت قدرت سختبرای اعمال 
را  قـدرت سـختھای قدرت، منابع سرمایھ از است کھ بتوان
 .استخراج نمود

ساختارھا توانایی مدیریت : ھای سازمانیظرفیت -١
دھـی و اجـرای شکل    سازمان برای  ھای یکو نظام پاداش

 .استیک راھبرد

امکان تعامـل بـا کنشـگران  :ھای سیاسیمھارت -٢
 .کندھای ھوادار را فراھم میخارج از حلقھ

تنھا عملیـات نظـامی نیسـت، اسـتفاده از  قدرت سخت 
 ھای اجتمـاعی،ھای دیپلماتیک، سرمایھعملیات روانی، کنش

جملھ ایـن ازھای فرھنگی نیزالمللی و برتریھای بینیمانپ
 .استموارد

بھ دنبال تاثیرگـذاري  قدرت نرم، قدرت سختدر مقابل 
از طریـق دگرگـون گـردن  »سیاسـي نھادھاي فرھنگـي،«بر 

 .است »ھاارزش«
 سخت تھدید

اجبار و : سخت از دو جزء تشکیل شده استحوزه تھدید
اجبار بھ تھدید یا استفاده از نیروی نظامی یا . تشویق

. اعمال مجازات برای تغییر رفتار مطلوب اشاره دارد



  
  
  
  
  
  
  
  

تھدید و جنگ نرم                                                                                             : فصل اول
١٧ 

 

ای گردد، مؤلفھبرمی »چماق«اجبار کھ اغلب بھ قیاس 
 .اساسی در سیاست خارجی است

اجتمـاعی نظامی، مکانیزمی کلیدی است کھ روابط  قدرت
سـاخت و نگھـداری . شود می جھانی شده و ،بشر از طریق آن

تجھیزات نظامی در جھان امروز و در قرن بیستم با توجـھ 
رقابت  بھ پیشرفت و توسعھ تکنولوژی بشر، بھ عاملی برای

-قدرت     و مسابقھ تسلیحاتی جھت تھدید، حفظ امنیت و 
 . المللی تبدیل گشتھ استنمایی در عرصھ بین

رقابـت تسـلیحاتی یـا مسـابقھ { اللفظـی آنمعنای تحـت«
-آمیز تسلیحات از سوی حداقل دو کـنشتقویت رقابت} ١تسلیحاتی

ی، الگـوی فرآیند پایھ در مسـابقھ تسـلیحات. گر متعارض است
ھا و بروز خشـونت، چنـین قبل از جنگ معموالً . واکنش است -کنش

الزم بـرای مسابقھ تسـلیحاتی نـھ شـرط . مسابقاتی وجود دارد
ھـایی عالوه بر این، در نظریـھ. وقوع جنگ است و نھ شرط کافی

کھ تا حد زیادی مبتنی بر انگاره بازدارندگی ھستند، معمـوالً 
این فرض وجود دارد کھ سطح خاصی از تسلیحات بـرای جلـوگیری 

ھا، تـوازن میـان دو طـرف بندیدر این صورت. از جنگ الزم است
بر اسـاس ایـن دیـدگاه ایـن . یحاتمھم است نھ سطح مطلق تسل

» .فرآیند در پیوند نزدیک با مفھوم موازنھ قدرت قـرار دارد
 )٦٣-٦٢: ١٣٨١ایوانز و نونام،(

مسابقھ «و  ٢»جنگ«سخت بھ ھمراه خود دو مفھوم  تھدید
جنگ و ابزارآالت تسلیحاتي . سازدرا متبادر مي »تسلیحاتي

آیـا  .ندشـودو مفھومي است  كھ بـا یكـدیگر تعریـف مـي
تواننـد کھ میند یا آناتسلیحات بھ خودی خود از علل جنگ

از طریق بازدارندگی، علت صلح قرارگیرند؟ کشورھا بھ چھ 
آیا تسلیحات موجب  علت بھ دنبال رقابت تسلیحاتی ھستند؟

 شود؟جنگ می
ھمگی این سؤاالت برای مفھوم مسابقھ تسـلیحاتی مطـرح 

بـر ایـن باورنـد کـھ گـران بسـیاری از از تحلیـل. است
شود بلکھ بیشتر نشـانھ و نتیجـھ تسلیحات، موجب جنگ نمی

فـدریك « .بدگمانی، دشمنی و منازعھ میان جوامـع ھسـتند
دوسـتان کـھ با یادآوری این اعتقاد قدیمی صـلح ٣»نشوما

-شـود، مـیتسلیحات بھ جنگ و خلع سالح بھ صلح منجـر مـی
 :نویسد

ھـای جنگـی ماشـین: تر اسـتعکس این حکم صحیح ؛در واقع«
. رسـدشوند کھ صلح، محتمل بھ نظـر مـیتنھا ھنگامی مختصر می

انجامد و تسلیحات نیز انتظار منازعھ، بھ رقابت تسلیحاتی می
 )Schuman,1953 : 230(» .یابندمی   در اثر جنگ افزایش 

                                                      
1 .Arms Race 
2.War 
3. Frederick L.Schuman 



  
  
  
  
  
  
  
  

١٨                                                                   
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

 :دھداین حکم مِوجز را بھ دست می ١»موِرگنتا«
-داشتن سالح با ھم نمیھا بھ دلیل در اختیار انسان«

جنگند؛ بر عکس، بدان دلیل سالح در اختیار دارند کھ آن 
  (Morgenthau,1967 : 239) ».دانندرا برای جنگیدن ضروری می

ھــای متعــددی بــرای تــوان گفــت بررســیدر حقیقـت مــی
گرفتھ اسـت کـھ آیـا تحصـیل پاسخگویی بھ این پرسش صورت

شود یـا صـلح؟ نگ میجویانھ تسلیحات، بیشتر موجب جرقابت
جواب بھ این سؤال، ذھن متفکران حـوزه فلسـفھ سیاسـی و 
علوم سیاسی را از دیرباز تاکنون بھ خـود مشـغول کـرده 

 .است
ــوسوِ « ــت ٢»گتی ــتان، نوش ــت رم باس ــر «: استراتژیس اگ

در قـرون معاصـر  ».ید، مھیـای جنـگ گردیـداخواھان صلح
در بـاب ھـای دیگـری پـردازان، اندیشـھتعدادی از نظریھ

بـھ . انـدرقابت تسلیحاتی و نقش آن در جنگ و صلح داشتھ
-حکایت«رقابت تسلیحاتي را  ٣»مایكل واالس« عنوان نمونھ

کند کھ خوانده و استدالل می »گونھ و متکی بر سلیقھ فردی
وقتی دو دولت با ھم اختالف دارند، مسابقھ تسلیحات میان 

حـد مخاصـمات  آن دو، ھمبستگی جدی با تشدید اختالفات تا
برخی بر ایـن اعتقـاد  )Wallace,1977: 3-16(. عیار داردتمام

ھـای ھـای دفـاعی و زرادخانـھھستند کھ رشد مستمر بودجھ
تسلیحاتی غالبًا محصول فشارھای سیاسی یا اقتصادی داخلی 

 )١٣٨٤:٥٣٣دوئرتی و فالتزگراف، . (ھستند
 بـھ رغـم اھمیـت موضـوع و تحقیقـاتباید دانست كـھ 

گسترده و پردامنھ در مورد جنـگ، تعریـف واحـد و قابـل 
آن ارائـھ نشـده  اجتماعي، درباره قبول دانشمندان علوم

 خاصي از پدیده ھر یك از محققان، با تكیھ بر جنبھ. است
 تنھا یك اجمـاع نظـر .دھندجنگ، تعریفي از آن ارائھ مي

ر رفتـا« كھ جنگ در زمـرهتوان مالحظھ كرد و آن اینرا مي
رو، تعریف منازعـھ، مقـدم از این. است »آمیز جمعيخشونت

 .باشدمي جنگ تعریف بر ارائھ
بھ وضعیتي اشاره دارد كـھ در  معموالً  ٤»منازعھ« واژه

اي، قومي، زبـاني، قبیلھ خواه( گروه انساني معینیک آن 
یـا غیـر  اجتماعي، سیاسـي، و، فرھنگي، مذھبي، اقتصادي

انساني معین دیگري بھ دلیل ناسـازگاري ھاي با گروه) آن
ظـاھري اھدافشـان، تعارضـي آگاھانـھ داشـتھ  واقعي یـا

                                                      
1.Morgenthau 
2. Vegetius 
3. Micheal Wallace 
4. Conflict 



  
  
  
  
  
  
  
  

تھدید و جنگ نرم                                                                                             : فصل اول
١٩ 

 

 )٢٩٦: ١٣٨٤دوئرتي و فالتزگراف،( .باشند
وضـعیتي  جمعـي، در برگیرنـدهدستھ آمیزخشونت منازعھ

انسـاني، از  است كھ براي حل تعارض موجود بین دو گـروه
 جنـگ،. شـودتوسـل بـھ زور و خشـونت اسـتفاده مـي شیوه

است كھ در طول تاریخ، بھ دفعات  چنین وضعیتي زیرمجموعھ 
اجتماعات انساني مشاھده شـده  ھا ودر روابط بین سرزمین

ھـاي تعریـف تـوان بـھبا شناخت اجمالي منازعھ، مي. است
 .اختمختلف دانشمندان از جنگ پرد

 منازعـھ« :گویـدجنگ مـي در تعریف »فسكيگرسالِ فون بوِ «
یـا دولـت  قبایل، ملتھا، مردم  ھا،گروه مشخصي از انسان

 ».است علیھ یك گروه مشابھ یا متجانس دیگر
 جنگ، مبـارزه«: دھداین تعریف راارائھ مي» ژتالگورِ « 

اثـر  نـوع درھـم  خشني است كھ بین دو یـا چنـد گـروه 
 ».دگیرميصورت   ھایي كھ دارند،تمایالت یا خواستھ

-، محقق برجستھ روابط بین»نیسي رایتكو« بھ اعتقاد 
تواند نزاع ھمزمان جنگ مي« :الملل، تعریف جنگ چنین است

حقـوقي و  میان نیروھاي مسلح، احساسات مردمـي، تعصـبات
 )٣٣:١٣٨٠بوتول،(. »ھاي ملي تلقي شودفرھنگ

طیف شناسی جنگ از حیث موضـوع آن اسـت کـھ بـھ جنـگ 
نوع . استبندی شدهسیاسی، اقتصادی، فرھنگی و نظامی دستھ

ابـزار و روش تحمیـل «شناسی جنگ، بـر مبنـای دیگر، طیف
و  جنـگ نـرمبر مبنای این شاخص جنگ، شامل . است» اراده

این نـوع تفکیـک ابتـدا در مـورد تفکیـک . است جنگ سخت
نای انجام شده، و قدرت، بھ قدرت نرم و سخت از سوی جوزف

تکامل یافتـھ  سپس در دھھ اخیر از سوی سایر اندیشمندان
 .است

 نرم تھدید
عبـارت از اعمـال اراده و تـأمین منـافع  جنگ نرم  

نظام سـلطھ، بـدون منازعـھ و از راه اشـغال اندیشـھ و 
ھـای گونـاگون الگوی رفتاری ھمھ جانبھ یک کشور در حوزه

افزارانھ، ھای نرمروش ھای نرم متکی بھجنگ. اجتماعی است
جنگ بدون واکنش فیزیکی این نوع . نامحسوس و تدریجی است

-میجانبھ، نامرئی و پایدار تلقیبوده و نوعی اشغال ھمھ
فرھنگـی، ( اجتمـاعی ھـای گونـاگونشود کـھ در آن عرصـھ
از راه تحمیــل فرھنــگ، اندیشــھ و ) اقتصــادی و سیاســی

. آیـدالگوھای رفتاری نظام سلطھ، بھ اشغال کامل در مـی
، ھـدف گ سـختجنـدر . ، مـردم اسـتجنگ نرمدر واقع ھدف 

جنـگ ظھـور . نیمھ سخت ھدف، حکومت است سرزمین و در جنگ
سـازی مربوط بھ دوره اسـتعمار فرانـوین یـا جھـانی نرم



  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠                                                                   
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

 .باشدفرھنگ می
 انواع جنگ. ٢جدول 

 نوع
قلمرو و ھدف 

 تھدید
 ابزار

 تصرف سرزمین سخت
زور و اجبار 

 )نیروی مسلح(
نیمھ 

 سخت
 تصرف حکومت

ترکیبی از قدرت 
 نرمسخت و 

 نرم
تصرف مردم 

 )ذھن و قلب(
 قدرت نرم

، ١٣٨۶، زمستان فصلنامھ عملیات روانینای، جوزف؛ : منبع(
 )١٢٩ -١۵٢: ١٨شماره 

 
- از تعریـف انسانیمفاھیم دانشمانند اکثر  جنگ نرم

. حــوزه برخــوردار نیســت واحــدی نــزد اندیشــمندان ایــن
اندیشمندان گوناگون، از منظرھای متفاوت، ابعاد مختلـف 

داده و بھ تعاریف مختلفی از آن  نظر قراررا مد جنگ نرم
در این بخش بھ تعـدادی از ایـن تعـاریف . اندیافتھ دست

 .اشاره خواھد شد
از استفاده  را عبارت جنگ نرم ؛گروھی از اندیشمندان

آن، بـرای بلیغات و ابزارھای مربـوط بـھشده از ت طراحی
-ھـایی مـینفوذ در مختصات فکری دشمن با توسل بھ شـیوه

 .شـوددانند کھ موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجـری مـی
 )٤٨٧:  ١٣٧٠کالینز، (

ریزی شده برای استفاده از ابزارھا برخی، تالش برنامھ
برای ای، سیاسی و روان شناختی، ھای تبلیغی، رسانھو روش

ھـا و مـردم کشـورھای ھـا، گـروهتأثیر نھادن بر حکومـت
ھـا و رفتارھـای ارزشھـا، خارجی، بھ منظور تغییر نگـرش

  )Fazio, 2007: 19( .دانندمی جنگ نرمآنان را 
بعضی، استفاده یک کشور از قدرت نرم بـرای دسـتکاری 

ھـا و افکار عمومی کشور آمـاج و تغییـر ترجیحـات نگـرش
 )Nye, 2004 : 3( .دانندمی جنگ نرمسی آنان را رفتارھای سیا

حالت تـنش و مخاصـمھ شـدیدی  جنگ نرمبھ گمان برخی، 
و مانورھـای سیاسـی، شـوداست کھ بین کشورھا پدیدار مـی

ھـای ھـای روانـی، مخاصـمھھـای دیپلماتیـک، جنـگمشاجره
قـدرت از ایدئولوژیکی، جنگ اقتصادی و رقابت برای کسـب 

توانـد تضـعیف ھای این تھـاجم مـیھدف .مختصات آن ھستند
روحیھ، وحدت ملی، ایجاد شـکاف میـان مـردم و حاکمیـت، 
نافرمانی مـدنی، افـزایش ناکارآمـدی حاکمیـت و تضـعیف 

 .اراده مقاومت در مردم باشد
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بھ شـرح  جنگ نرمھمچنین تعاریف مشابھ دیگری درباره 
 :زیر وجود دارد

-دام غیـراز ھرگونـھ اقـ را عبـارت جنگ نرم »کرمی«
ھا و ھنجارھای جامعھ ھـدف را داند کھ ارزشآمیز میخشونت

دھد و سـرانجام منجـر بـھ تغییـر در مورد ھجوم قرار می
شـود کـھ الگوھای رفتاری موجود و خلق الگوھای جدیدی می

. با الگوھای رفتاری مورد نظر نظـام حـاکم تعـارض دارد
 )٣: ١٣٨٧کرمی، (

سـرد اسـت کـھ  جنـگنـوعی  جنگ نرمدر تعریفي دیگر، 
. گـرددسرانجام بـھ اسـتحالھ فرھنگـی جامعـھ منجـر مـی

 )١٢٣:  ١٣٨٢ساندرس، (
مجموعًا تدابیر و اقدامات  جنگ نرم ؛بھ عقیده الیاسی

کشورھاسـت کـھ  اندیشیده فرھنگی، سیاسی و اجتماعیپیشاز
ھـای مخاطبـان آمـاج ھا، انگیـزش و ارزشبر نظرات، نگرش

و مـردم کشـورھای  ھـاھـا، گـروهدولتھا، اعم از حکومت(
گذارد و در بلندمدت موجب تغییـر مـنش، تأثیر می) خارجی

الیاسی، ( .گرددھای فردی و اجتماعی آنان میرفتار و کنش
 )١٢: ١٣٨٧پاییز 

ریـزی و بھ معنی بکارگیری ھوشـمندانھ، طـرح جنگ نرم
رزمی است کھ سرانجام موجب تغییر ھدایت شده اقدامات غیر

ھـا و منـافع رفتار گروھھای ھدف در جھت برنامـھ رش ونگ
بر اساس تعریف ماه پیشـانیان،  .خواھد شد جنگ نرمطراح 

ای گونھ اقدام روانی، تبلیغاتی، رسـانھشامل ھر جنگ نرم
گیـرد و و فرھنگی است کھ جامعھ و گروه ھدف را نشانھ می

بدون درگیری نظامی و اعمال خشونت، رقیب را بھ انفعـال 
آوردن در پـی از پـا در جنـگ نـرم. داردا شکست وا مـیی

اندیشھ و تفکر جامعھ ھـدف اسـت تـا بنیانھـای فکـری و 
کند و با بمباران خبری و تبلیغـاتی،  فرھنگی آن را سست

-ثباتی تزریقاجتماعی حاکم، تزلزل و بی -در نظام سیاسی
این اوصاف؛ طیـف وسـیعی از اقـدامات، از جنـگ  با. کند

انـدازی ی و فعالیتھای اینترنتی گرفتـھ تـا راهارایانھ
سـازی در فضـای ھای رادیـویی و تلویزیـونی و شـبکھشبکھ

-می جنگ نرممجازی و موارد دیگر، در قالب مفھوم عنوان 
 .  گنجد

اســتفاده دقیــق و  جنــگ نــرمنیــز  ؛از نظــر نــائینی
علیھ نظام ھای سیاسی مورد  قدرت نرمریزی شده از برنامھ

ھــای ھــدف، بــھ منظــور تأثیرگــذاری بــر باورھــا و ارزش
بنیادین و با ھدف دگرگونی در ھویت فرھنگـی و الگوھـای 

ھای مختلـف سیاسـی، فرھنگـی، رفتاری مورد قبول در عرصھ



  
  
  
  
  
  
  
  

٢٢                                                                   
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

 . اجتماعی و اقتصادی است

ــرم ــگ ن ــاوتی جن ــت متف ــاطق دارای ماھی ــت، در من اس
گیرد، ابعاد نمادین متنـوعی دارد میجغرافیایی خاصی شکل

گری نیروھای غیر متعارض کھ، بر اساس کنشو در نھایت این
اسـت کـھ در  این امر بـھ مفھـوم آن. پیونددبھ وقوع می

 قـدرت نـرمھایی از و در شرایطی کھ نشانھ جنگ نرمروند 
گیری اغوای اجتمـاعی نیـز یابد، زمینھ برای شکلظھور می

شرایط، مرزبندی نیروھای متعـارض در این. شدایجاد خواھد
بنابراین، فاقد سازماندھی و . خوردمتعارض برھم میو غیر
 .بندی ملموس و عینی استشبکھ

 

 جنگ نرممفاھیم 
 قدرت نرم

بـھ . مفھوم اساسي نظریھ جدیـد اسـت ١»قدرت «مفھوم 
عقیده برخي از محققان سیاسي، علم سیاسـت، كسـب و حفـظ 

قـدرت از جھـاتي «نـاي،  بھ نظـر جـوِزف .استقدرت سیاسي
ھمھ بھ آن مربوط ھسـتند و . باشدمي    مانند آب و ھوا 

-را مـيكنند، اما فقط عـده كمـي آندر مورد آن صحبت مي
باشـد؛ قدرت شبیھ عشق و دوست داشتن نیـز مـي...  فھمند
گیري آن اسـت، تر از تعریف یا اندازهكردن آن سادهتجربھ

را منكـر توان یافـت كـھ واقعیـت آنمي اما كمتر كسي را
 )٣٧: ١٣٨٦ناي، ( ».شود

ترین سطح، قدرت بھ معنای توانایی تأثیرگذاری در کلی
بر رفتار دیگران بھ منظور رسیدن بھ نتایج دلخواه خویش 

دادن رفتار دیگران، چندین راه تأثیر قراربرای تحت. است
 :داردوجود
اعمال نیروی قھریـھ ھا را با تھدید و یا توان آنمی 

تـوان بـا کـاربرد منـابع مجبور بھ انجام کاری کرد؛ می
اقتصادی دیگران را وادار بھ تبعیت نمود؛ و یـا اینکـھ 

ھا را جـذب افزاری قدرت آنھای نرمگیری از مؤلفھبا بھره
 )(Nye, 2004 .و با خود ھمراه ساخت

دھـی بـھ در اصل بـر مبنـای توانـایی شـکل قدرت نرم
ھـای است کھ عمدتًا بـا    مقولـھدیگران استوار ترجیھات

ھای فرھنگـی، شخصـیتی، نامحسوس و ناملموسی ھمچون جاذبھ
ھـای جـذاب کـھ مشـروع ھا و نھادھای سیاسی و سیاستارزش

ــوند، مــرتبط اســتتلقــی مــی ــت و ) Nye, 2004 :6( .ش اھمی

                                                      
1. Power 
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دارد ، بیشـتر بسـتگی بـھ منـابع آن قدرت نرمتوانمندی 
، بسـیاری از قـدرت سـختو بـر خـالف ). ١٣٨٧:٢٧محمدی، (

داشـتھ و ھـا قـرارمنابع اساسی آن خارج از کنترل دولـت
ھا شدیدًا وابستھ بـھ پـذیرش از سـوی مخاطبـان تأثیر آن

 قـدرت سـختھمچنـین ) Nye, 2004 :106( .کننـده اسـتدریافت
شـود، در حـالی کـھ ھای محیطی تعریف مـیمستقل از مؤلفھ

ھای محیطـی اجتماعی و مرتبط با مؤلفھای پدیده قدرت نرم
بـر  قدرت نـرمقدرت سخت بر سرمایھ مادی بازیگر و . است

:  ١٣٨٧افتخـاری، . (است سرمایھ اجتماعی بازیگر استوار
٢٩-٢١( 

قرار  قدرت نرمدرست در نقطھ مقابل  جنگ نرمتھدید و 
تر، زمانی کھ دو کشور، رقیـب یا بھ تعبیر روشن. گیردمی

ھر یک از آنان  قدرت نرمدیگر باشند، افزایش یا دشمن یک
 عبارت قدرت نرم. شد بھ تھدیدی برای دیگری تبدیل خواھد

دادن بھ عالئـق دیگـران و ھـدایت رفتـار از توانایی شکل
تـوان از این بیان مـی .است گیری از زورآنان بدون بھره

یک کشـور بـرای کشـورھای  قدرت نرمچنین نتیجھ گرفت کھ 
قـدرت شود، چرا کھ جذابیت حاصل از آماج، تھدید تلقی می

کشور مبدأ، ناخواستھ بر افکار، باورھا و رفتار بھ  نرم
گـذارد و ویژه رفتار سیاسی مردم کشور مقصـد تـأثیر مـی
سـازد بـھ نظام و نظم مستقر کشور مقصد را دچار چالش می

شـورھای برخـوردار از نظـران، کگمان این گروه از صـاحب
ای بـرای مـردم کشـورھای بـاال، جاذبـھ ویـژه قدرت نـرم

 ؛رو نابرخوردار از ایـن منـافع قـدرت دارنـد، از ایـن
 .کنندمی   ھمواره آن کشورھا را تھدید 

ھـای مختلفـی مـورد شناسـایی اساس نشانھ بر جنگ نرم
تـوان بھ طور کلـی چنـین فرآینـدی را مـی. گیردمی قرار

المللـی ای و بیندر محیط منطقھ قدرت نرمکاربرد انعکاس 
قـدرت کشورھایی کھ از ابزارھای الزم برای تولید . دانست
تواننـد قـدرت ھایی دارند کھ میبرخوردارند، قابلیت نرم

قدرت آنچھ . را بھ تھدید و تھدید را بھ جنگ تبدیل کنند
توان در ارتبـاط سازد، میمتمایز می قدرت سخترا از  نرم

. دادھای تعارض نیز مورد توجـھ قـرارھا و نشانھا شاخصب
گیـری ھای شکلدیگر، تولید ھرگونھ قدرتی، زمینھبھ عبارت

ترتیـب بـھ ایـن. سـازدگونھ منازعـھ را فـراھم مـیھمان
دگرگونی در ماھیت قـدرت، پیامـدھای خـود را در ماھیـت 

 .است روابط بازیگران بھ جا گذاشتھ
 

 قدرت نرمھای منابع و مؤلفھ



  
  
  
  
  
  
  
  

٢۴                                                                   
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

-ھر کشور در ابتدا از سھ منبـع نشـات مـی قدرت نرم
 : گیرد

 )ھایی کھ برای دیگران جذاب استبخش( ١فرھنگ
کھ با افکار عمومی داخل زمانی( ٢ھاي سیاسيارزش

 ) و خارج منطبق باشد
-زمانی کھ مشروع و اخالقـی تلقـی(سیاست خارجي 

 )  شوند
اسـت کـھ بـھ ھاییھا و رویھای از ارزشفرھنگ، مجموعھ

ھـای زمانی کھ فرھنگ یک کشور، ارزش. بخشدجامعھ معنا می
ھـا و گیرد و سیاسـت ھـای آن، ارزشبر میشمول را درجھان

بخشد کھ دیگران نیز در آن سھیم می    منافعی را ارتقا 
آفرینی، احتمال دستیابی بھ نتایج بھ دلیل جاذبھ. ھستند

ھـای محـدود و ارزش. ودشـمطلوب برای آن کشور فراھم مـی
ھسـتند،  قدرت نـرمھای جزئی، کمتر قادر بھ تولید فرھنگ

 قـدرت نـرمعام و جھانی، منبع مھمی از  بنابراین فرھنگ
گونھ کھ نای نیز تأکید دارد، تأثیرگذاری است؛ اما ھمان

ای بسـتگی ، بھ بسـتر و زمینـھقدرت نرمفرھنگ بھ مثابھ 
 .شودیدارد کھ این قدرت در آن اعمال م

در واقع متنـوع و متکثـر بـوده کـھ  قدرت نرممنابع 
ھای کشور بھ کار گیرنـده و نیـز بستھ بھ شرایط و زمینھ

راھکارھـا، . گیرنـدمخاطبان آن مورد استفاده قـرار مـی
از قـدرت  ُبعد منابع و عوامل ایجاد یا تقویت کننده این

 .کندکھ در خصوص جمھوری اسالمی ایران نیز صدق می
 :از حسب تعاریف ارائھ شده، عبارتندبر 

و پیوندھای فرھنگی، مذھبی، قـومی و زبـانی  ھمگرایی
با سایر کشورھا، موقعیت ایدئولوژیکی و فرھنگی، جایگاه 
ژئوپلیتیکی؛ مناسبات و مبادالت فرھنگی؛ تـرویج زبـان و 

ھـا دانشگاه ھای دیگر درادبیات، تشویق بھ آموزش   زبان
ت تعامـل بـا دنیـای خـارج، تبلیـغ و مؤسسات آموزشی جھ

ھا و اھداف متعالی، ارائھ تصویر مثبـت و ھا، ارزشآرمان
گیری مناسـب مطلوب از خود؛ ایجاد و ابزار صمیمیت؛ بھره

از اطالعات و فرھنگ در راستای مقاصد دیپلماتیک، تشـکیل 
ھای فرھنگی در کشـورھای ھای دوستی و برگزاری ھفتھانجمن

ھـای فرھنگـی کشـور و ایجـاد ن ظرفیتمختلف جھت شناساند
-تعامل با افکار عمومی در خارج، طراحی و اتخاذ سیاسـت

ھـای تـاریخی منفـی، ھای استراتژیک مقبول؛ زدودن ذھنیت
گـذاری در تربیـت مبادالت دانشگاھی و آکادمیک و سـرمایھ

                                                      
1. Culture 
2. Political Values 
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دھـی و کنتـرل افکـار نخبگان سایر کشـورھا؛ قـدرت شـکل
صورت بیان  اخل کشور حتی درعمومی؛ اعتماد بھ مردم در د

انتقادھای تند؛ توجھ بـھ وجـود تنـوع آراء در داخـل و 
ھـا؛ انعکاس آن بھ خارج؛ قدرت نفوذ در باورھـا و نگـرش

ظرفیت پذیرش گردشگر و جذب مھاجر خارجی، برخـورداری از 
گستر و قدرت تولید و توزیـع محصـوالت ھای خبری جھانشبکھ

ھای مختلـف، نفـوذ در زبان ای متنوع بھ کشورھا بھرسانھ
المللـی؛ التـزام بـھ رعایـت معاھـدات و ھای بـینرسانھ

المللی؛ ایفای رسالت تاریخی متناسب بـا قراردادھای بین
موقعیت جھانی و سطح انتظار در شـرایط مختلـف؛ افـزایش 

ھـای دیگـر کشـورھا و ایفـای فعالیت سیاسی در حل بحران
-ات بشر دوستانھ؛ بیفعال در سطوح جھانی؛ ارائھ خدمنقش

گیـری از المللـی؛ بھـرهھـای بـینطرفی مثبـت در بحـران
المللی؛ الدولی و بیندولتی، بینھای و مؤسسات غیرسازمان

گیری مناسـب المللی؛ بھرهھا و مجامع بیننفوذ در سازمان
جھانی و تبلیغ خـود از  از نیروھا و شبکھ گسترده بازار
بشـر در  نداردھای حقـوقطریق صدور اقـالم؛ رعایـت اسـتا

اجتمـاعی و  –فرھنگی ھایھا و ایدهداخل؛ نزدیک کردن سنت
ھـای ھـا و مخالفـتھای جھانی، کاھش دشـمنیرمنُ  سیاسی بھ

ھـای دوسـتی موجود و محتمل داخلی و خارجی، تشکیل انجمن
ھـای خـارجی بـھ کشـورھای با کشورھای مختلف؛ اعطای کمک

المللـی؛ برگـزاری و بیننیازمند؛ میزبانی کنفرانس ھای 
المللـی و مـواردی از ایـن ھای بـینمشارکت در نمایشگاه

   ).١٣٨: ١٣٦٩کاظمی، . (دست
 
 ١رواني جنگ

-تـوان ایـن روانی است کـھ می تبلیغاتی نوعی جنگ جنگ
 :گونھ تعریفش کرد

دولــت از اقــدامات  یهشــدریزی اســتفادة برنامــھ
  العـاده بـھ تبلیغاتی در زمان جنـگ یـا حـاالت فوق

ــدگاه ــر دی ــذاری ب ــور تأثیرگ ــات،  منظ ھا، احساس
طـرف  ھای دشمن، دوست و بی ھا و رفتار گروه گیری موضع

 .ھای دولت بھ منظور کمک بھ تحقق سیاست
، جنـگ بـدون جنـگ نـرمروانـی، تبلیغاتی را جنگ جنگ

مردم  اعصاب برای کنترل ذھن و ارادهسرِد  خونریزی و جنگ
 .اند و شکستن اراده دشمن نیز تعریف کرده

تـوان گرفتھ در ابزارھای ارتباطی را مـیتغییرات شکل
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. یکی از عوامل مؤثر در ظھور عوامل جدید منازعھ دانسـت
-ھای سیاسی از طریق ابزارھای ارتباطی منتقـل مـیمؤلفھ
کـار قـرار گیـرد، ھرگاه توزیع قـدرت در دسـتور . شوند

-ھای جدید منازعھ فـراھم مـیگیری نشانھزمینھ برای شکل
 .            شود

تواند شکل جدیدی از رابطھ ای میگونھ ارتباط رسانھھر
گیـرد،  زمـانی کـھ جنـگ نـرم شـکل. کند قدرت را تولید
گذاری بر طرز تلقی و رفتاری افراد عـادی توانایی تأثیر

تواننـد ھـا مـیکلی، رسـانھبھ طور. بودرا دارا خواھند 
سوی دیگـر آنـان قـادر  از. کنند عقاید جدیدی را تولید

ھـای تبلیغـاتی، زمینـھ تکنیـک خواھند بود تا از طریق 
 .آورند بازاریابی سیاسی را فراھم

بازاریابی سیاسی صرفًا بھ عنوان موضوعی تجاری محسوب 
ھـای نشـانھ ھا وزمره شاخص شود، بلکھ باید آن را درنمی

سـازی در چنـین امنیـت. امنیتی مورد مطالعـھ قـرار داد
از سوی دیگر چنین ابزارھـایی . شودفضایی دچار بحران می

. آوردزمینھ تولید خشونت را در ساختار سیاسی فراھم مـی
توان انعکاس فضای قدرت در حـوزه رسـانھ می این امر را 

ھـای شـبکھدر این شرایط، نظام اجتماعی از طریق . دانست
-بھ تولید شـاخص جنگ نرمگرفتھ، در فرآیند ای شکلرسانھ

-مـی جملھ نافرمانی مدنی مبادرت ھای تولید اجتماعی از
-شود یا اینکھ نشانھکھ انتخابات ایجاد میزمانی. ورزند

ھـا آید، نقش رسانھھای دیگری از توزیع قدرت بھ وجود می
 ,Marsh( .یافـت در بازایابی سیاسی افزایش بیشتری خواھد

1998: 69( 
ھـا اثر سـازی توانمنـدیلذا بھ ھمین دلیل است کھ بی

. ھای منازعھ فراھم آوردتواند نتایج مؤثرتری در حوزهمی
ای، مفھـومی و نمـادین ماھیت رسانھ جنگ نرماز آنجا کھ 
ھـا، از طریـق سـازی توانمنـدیاعتباررو بیدارد، از این
سـوی دیگـر از. شـودحاصل مـیھای جدید قدرت تولید نشانھ

است تا فرآیندی ایجـاد شـود کـھ بـھ موجـب آن عـدم الزم
مـورد پـذیرش طیـف  جنگ نرممطلوبیت نمادھای منازعھ در 

الزم بھ توضیح . گیرد ھای اجتماعی قرارای از گروهگسترده
افـزاری و است کھ چنین روندی ماھیـت غیـر مسـتقیم نـرم

تواند در قالب موضـوعات نمی ؛ابتکاری داشتھ و در نتیجھ
 .سخت افزاری کابرد داشتھ باشد
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 ١نافرماني مدني
است کھ شـھروندان جامعـھ بـا  نافرمانی مدنی اقدامی

آمیـز، در برابـر ھنجارھـای مسـالمت اتکا بر ابزارھـای
اقدام متکی بـر نافرمـانی مـدنی . دھندموجود، انجام می

 :در
درجـھ دوم در . باشـد» آمیزغیرخشونت«درجھ اول باید 

کننــدگان مســئولیت چنــین اقــدامی بایــد از ســوی اقــدام
در درجھ سوم نیز چنین اقدامی باید محدود . پذیرفتھ شود
 . دھد ای ارائھھای سازندهباشد و بدیل

چـھ زمـان » نافرمـانی« حال این پرسش مطرح است کـھ 
شود؟ برخی مؤلفان، در پـی پاسـخ بـھ تلقی می» جنگ نرم«

بھ گمان آنان نافرمانی مدنی برای . انداین پرسش برآمده
ھا در تأیید ادعای آن. نظام حاکم نوعی تھدید و جنگ است
 :نمایندخویش بر چند نکتھ تأکید ویژه می

کھ، ھر نوع نافرمانی موجب نقض ھنجارھـا و نخست این 
ھـای دوم، افـراد بـا شـرکت در تجمـع .شـودنظم حاکم می

از دسـت دادن ھویـت «ھمچـون آمیز بھ سبب عواملی اعتراض
برانگیختگـی «و » احساس گمنامی«، »پخش مسئولیت«، »فردی

ھـای مخـرب و رفتارھـای ، قـادر بـھ کنتـرل کـنش»ِتکانش
بـھ ھمـین سـبب آنـان آشـکارا . آزارگرانھ خود نیسـتند

نمایند، کنند، اموال عمومی را تخریب میمیقوانین را نقض
ھـای بنیـادی و ارزششـوند با مأموران حکومتی درگیر مـی

سـوم اینکـھ، . دھنـدمـیجامعھ را مورد تاخت و تاز قرار
ھای درگیر در فرآیند نافرمـانی ھا و دستھبسیاری از حزب

پـی آن مدنی، مخالف نظام حاکم بر جامعھ خویش بوده و در
مردم را با خـود ھمـراه سـازند و » بھ تدریج«ھستند تا 
. نشـینی نماینـد وادار بھ عقـب» گام بھ گام«حکومت را 

دھد بسـیاری چھارم اینکھ، شواھدی وجود دارد کھ نشان می
ھای مدنی کشـورھا، از آمیز و نافرمانیھای اعتراضاز کنش

. شـودمـی» مـدیریت«ھـا سوی کشورھای دشمن یـا رقیـب آن
، جنگ نرمبنابراین، تلقی نافرمانی مدنی بھ عنوان نوعی 

دھد و را تقلیل میکھ دامنھ قدرت و میزان اقتدار حکومت 
-کارآمدی و مشروعیت الگوی سیاسی موجود را بھ چالش مـی

-رسد؛ ولی این برداشت را میکشد، تلقی درستی بھ نظر می
برای براندازی یک نظام سیاسـی  جنگ نرمای از توان شیوه

محـدود  جنگ نرماین برداشت از  ؛عبارتی بھ. آورد بشمار
بـر   ابعاد جنـگ نـرم را درشود و سایر سیاسی می ُبعد بھ

                                                      
1. Civil Disobedience 
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 .گیردنمی
 

 ١نبرد اطالعاتي
اطالعاتي، ھمچـون مرحلـھ گـذر از  ورود بھ عصر جامعھ

ھاي حیـات  صنعتي، تمـامي جنبـھ كشاورزي بھ جامعھ جامعھ
ھاي سیاســي،  بشــري را تحــت تــأثیر قــرار داده و عرصــھ

ھا و  اجتماعي، اقتصادي و فرھنگي را با انبوھي از فرصـت
اطالعـاتی  مفھوم جامعـھ. استي اساسي مواجھ ساختھھاچالش

برخـي از . در حال حاضر مباحث بسیاری را برانگیختھ است
جملھ اھمیـت دانـش نظـري در  ھا موضوعاتي از این مباحثھ

گرایي، حق دسترسي شھروندان بھ اطالعات،  مقایسھ با تجربھ
دموكراسي مشاركتي و اقتصاد اطالعاتي جھاني را بھ عنوان 

-اطالعـاتي طـرف توجـھ قـرار برخي از پیامـدھاي جامعـھ
اي دیگر بھ پیامدھایي چون نقش نظارتي،  اند؛ و پاره داده
كاري افكار و نابودي گسـتره عمـومي و نیـز شـكاف و دست

المللـي نظـر  ھاي اجتماعي در سـطوح ملـي و بین نابرابري
 .دارند
ــھ« ــوزها جامع ــیاری از ح ــاتی بس ــنطالع ــای ف آوری، ھ

داده اقتصادی، سیاسی و فرھنگی جوامع را تحت تأثیر قرار
آوری و بـھ عنـوان مثـال در حـوزه مربـوط بـھ فـن. است

تکنولوژی ھمگرایي و پیوند میـان کـامپیوتر و مخـابرات 
ھای زنـدگي سازی، دیگر جنبھداری و اتومبیلعالوه بر بانک

ھاي اعتباري،  تأمین اجتماعي، كارت ھمچون نظام مالیاتی،
اطالعات پزشکی، امنیـت داخلـي و خـارجي را تحـت تـأثیر 

داده و انـواع گونـاگوني از اطالعـات را بـھ حالـت قرار
 )٤١-١٣٨٠:٤٠محسنی، ( ».آورده استدیجیتال در
كننده در پردازش، نگھداري و انتقـال  ھاي خیره پیشرفت

ھاي اطالعاتي در تمام زوایاي اطالعات بھ كاربرد تكنولوژي
ــاع ــات اجتم ــتحی ــوده اس ــک نم ــي . ي کم ــین ارزان ھمچن

است تـا ھاي پردازش و نگھداري اطالعات موجب شده تكنولوژي
 ،وبســتر ( .کــاربرد آن در ابعــاد جھــاني گســترش یابــد

١٣٨٠٢١( 

آوری تکنولـوژیکی و اطالعـات افزون بر این نقـش فـن 
دیجیتالی در بیشتر زوایای زندگی بشری بطـور روزافـزون 

گسترش و رشد تکنولوژی اطالعاتی باعث . استدر حال افزایش
ھـا و کشـورھا در تعامل و وابستگی بیشتر اشخاص، سازمان

یک فضای اطالعاتی شده و بھ ھمین میزان فشار بر رھبـران 

                                                      
1. Information Campaign 
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سیاسی،  نظامی و اقتصادی برای مدیریت، مقابلـھ و تـالش 
برای کاھش خطرات ناشـی از تکنولـوژی اطالعـاتی؛ بیشـتر 

 .خواھد شد
 :از ھای عصر اطالعات عبارتندی از ویژگیبرخ
تواند منتقل،کنترل، دستکاری و کھ میسرعت اطالعاتی) ١
ھم . ای قابل مالحظھ افزایش خواھد یافتگونھشود، بھتفسیر

 ھـا و کنشـگرانچنین گردش اطالعات در درون و بین سازمان
 ... .شودالمللی سریع میبین

ای قابـل مالحظـھ گونھبھظرفیت انتقال اطالعات نیز ) ٢
این، افزایش ظرفیت انتقال افزون بر. یافت افزایش خواھد

-اطالعات بھ اندازه متفـاوتی در اختیـار کنشـگران بـین
 ...المللی گوناگون قرار خواھد گرفت

پذیری گردش اطالعات اطالعات، انعطاف ھای عصرآوریفن) ٣
دارند،  نیازکسانی کھ بھ اطالعات  .را افزایش خواھد داد

توانند بـھ سـراغ منـابع گونـاگون اطالعـات برونـد و می
ھایی کھ نیاز آن. اطالعات مورد نیاز خویش را تأمین کنند

دارند با فرد خاصی ارتباط برقرار کنند، با آسـانی ھـر 
. یافـت چھ بیشتر و بھ طور مستقیم و سریع وی را خواھند

عـات، وابسـتگی ھـای عصـر اطالآوریای متفاوت، فـنگونھبھ
. مکانی اطالعات و تعامالت ارتبـاطی را کـاھش خواھـد داد

ای شود کـھ عـدهپذیری زیاد گردش اطالعات، موجب میانعطاف
تر از دیگران بھ اطالعـات دسترسـی داشـتھ باشـند و سریع
کنند ای مھم تلقیای بیش از دیگران این امر را مسألھعده

ز دیگران آن را خواھند تر اای سریعکھ عدهو سرانجام این
 .پذیرفت
از ھـر زمـان  شـود کـھ بـیشھا سبب میآوریاین فن) ٤

دیگری، تعداد بیشتری از افـراد بـھ اطالعـات، افـراد و 
 ١٣٨٥آلبرتس و پاپ ،... ( ھا دسترسی داشتھ باشندسازمان

 :٣٦-٣٥( 
ھا جھـت  كنترل ارتباطات در نظام ؛در نگرش سیبرنتیكي

-توان ایـن مي. گیرد ھا انجام مي ماشینھا یا  كنترل انسان
اي  ارتباطي، وسـیلھھاي  كرد كھ كنترل نظامنكتھ را اضافھ

كنتـرل . ھا و رفتارھـا است براي كنترل ارتباطات، فرھنگ
سـازي و  ارتباطات یعني كنترل جریـان معناسـازي و فرھنگ

 .كنترل و انتقال آن جھت تحقق منافع خاص
ھاي اخیر نظارت  با در نظر گرفتن این امر كھ در سال 

رفتـھ الملل، رفتـھ بھ عنوان یك عامل قدرت در روابط بین
شــود، الگــوي ســیبرنتیكي از مقبولیــت  جــایگزین زور مي

اگر اطالعات و ارتباطات عامل . بیشتري برخوردار شده است
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كند، كسي كھ آن را قدرت باشد، كسي كھ آن را بھتر تولید
باشـد و  كند، كسي كھ از آن بیشتر داشـتھآوري یشتر جمعب

دھد، از قدرت برتـر تر انتقال كسي كھ آن را بھتر و سریع
 .برخوردار خواھد بود

تكنولــوژي ارتبــاطي عامــل تعیــین  در وضــعیت فــوق، 
اي كــھ از انقــالب  فــرد، گــروه یــا جامعــھ. اســتكننــده

نده قابـل برداري را بكند، در آی ارتباطاتي بھترین بھره
بیني، از دیگران قدرتمنـدتر خواھـد بـود و اسـتیالي  پیش

اساس این امر كھ اما بر. كردفرھنگي خود را اعمال خواھد
شود و اقدام بھ سـلطھ موجـب  ھر كنشي واكنشي را موجب مي

امـا در . گیرد مي شـود، مقاومـت شـكل بخش مي اقدام رھـایي
مفھوم خـود را طرفي  اخالق و بي وضعیت فوق صداقت، حقیقت، 

چـرا كـھ ھـدف نھـایي و واقعـي كنتـرل . دھند دست مي از
 . ارتباطات، پیروزي است و نھ حقیقت

شـدن فرھنـگ و الگـوي حـاكم بـر جھـاني ،بھ طور كلي
ھاي فرھنگي در عصـر ارتباطـات مبتنـي بـر سـھ  استراتژي
 : فرضیھ است

 سیاسـي نخسـت بایـد قـدرتبراي دستیابي بھ قدرت) ١ 
 .آوردبھ دستفرھنگي را 

 كارھــاي بــزرگ تــاریخي نیازمنــد در دســت قــدرت) ٢ 
 .فرھنگي ھستند

تـر  اكثریت ایدئولوژیكي از اكثریت پارلماني مھم) ٣ 
 .  است

-ھایی کـھ از فـنآن دستھ از دولت در عصر اطالعات،  
کنند و بیشـترین منـافع ھای عصر اطالعات استفاده میآوری

در قلـھ سـاختار قـدرت  ،آوردنـددست مـی ھا بھرا از آن
گانھ قرار خواھند گرفت کھ نخست سیطره دانـش و جھانی سھ

گونـھ ھای اینتوانمندی. استامور نامحسوس مرتبط با دانش
ھا، برتر از کشورھایی خواھد بود کھ وابستگی خـویش دولت

آلبرتسـن . (کنندبھ اقتصاد صنعتی یا کشاورزی را حفظ می
 )٥١:  ١٣٨٥و پاپ، 

، ١٩٦٠ھـای ارتبـاطی در دھـھ گسـترش سیسـتم با آغاز
مسألھ از صورت انتزاعی و ذھنی خارج شد و مطالعات چندی 
در این زمینھ بر امکان بالقوه این سیستم بـرای تغییـر 
روابط اجتماعی و ارتقاء و پیشـرفت دموکراسـی و گسـترش 

این تحولی . ھای شخصی و استقالل سیاسی متمرکز شدندآزادی
اینده اطالعات در اقتصادھای مدرن و نیـاز بود کھ نقش فز

کنونی بھ سیستم ھای بھبود یافتھ ارتباطات،آن را تقویت 
 .کردمی
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- اطالعـات، عـاملی محـوری درھای جدید پیدایش سیستم
تحـوالت اجتمـاعی اغلـب موجـب «، اطالعات اسـتپیدایش عصر
روابط اجتمـاعی شوند، ھای اجتماعیِ راھنما میتغییر ارزش

ھـای جدیـد را ھا و ملـتدھند و پیدایش گروهتغییر میرا 
الگوھای جدید اجتماعی در  ؛بخشند، بھ بیان دیگرسرعت می

-ھای جدید ارتباطات حاصل مـیاثر پیدایش و توسعھ سیستم
 )١٩١:  ١٣٨٥بیتز؛  . امری و جی(» .شوند

اطالعـاتی حـوزه الکترونیکـی و تشـکیل جامعـھ انقالب 
گسترش استفاده . استتأثیر قرار داده فرھنگی را نیز تحت

ھـای از اطالعات باعث ایجاد ارتباط و نزدیکی میان فرھنگ
گوناگون و تـأثیر و تـأثر آنـان از یکـدیگر شـده اسـت 

توان اظھار داشت کھ در حال حاضـر فرھنـگ ای کھ میبگونھ
. اسـتھای پیشین سرشار از اطالعات شـدهبیش از دیگر دوره
ی بر این اعتقادند کـھ مـا در محیطـي بھ ھمین دلیل برخ
كنیم، بھ این معنا كھ زندگي  ھا زندگي مي لبریز از رسانھ

امروزي اصوالً پیرامون نمادسازي امور، مبادلھ و دریافـت 
ھــای فرھنگــی، بــر ایــن اســاس ارزش .زنــد دور مي... و 

اعتقادات و الگوھای رفتاری جوامـع، بشـدت تحـت تـأثیر 
ھـا ای کھ حتی آناست بگونھار گرفتھاطالعاتی قرتکنولوژی 

- را درمعرض چالش دگرگونی و تغییرات اساسی قـرار داده
 .   است

ـــث   ـــت بح ـــي   وگوي و گف ـــاره علن ـــائل  درب و   مس
بناي  اجمـاع، سـنگ بـھ  دسـتیابي   گوناگون با ھدف موضوعات

توانـد  نمي تنھایي  بـھ فـردي  ھـیچ   چرا كھ.  است دموكراسي  
را  و سیاست  اقدام  باشد یا پیامد یك   حقایق ھ بر ھم آگاه 
ون گوناگ از نظرات استفاده  براي  اي  لذا وجود حوزه. بداند

  عمـومي  ، حـوزه اي حـوزه  چنین . است و گفتگو ضروري  و بحث  
 . شود مي نامیده 

  بـھ  را در اطـالق ٢»حـوزه عمـومي« تعبیر  ١»ھاِبرماس«
طریـق  افـراد از  در آن  برد كھ كار مي بھ اجتماعي  اي  عرصھ

ھا و  گیري ، موضع بر تعقل  مبتني ، ارتباط و استدالل  مفاھمھ 
بـر فرآینـد  كننـد كـھ  اتخـاذ مي اي  ھنجـاري  ھاي گیري جھت

  ساز باقي و عقالني دھنده  آگاھي ، تأثیراتي  دولت قدرت  اعمال
 )٤٥: ١٣٨١نوذری،( .ردگذا مي

از طریـق  عمـومي   بھتـر، افـراد در حـوزه عبـارت  بھ 
فشـار،  از ھرگونـھ   عـاري و در شرایطي  و استدالل  مفاھمھ  

) قھـري(  یا بیروني) خودخواستھ(  اضطرار یا اجبار دروني
                                                      
1 . Habermas 
2 . Public Domain 
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و در شـرایط برابـر  و آگـاھي تعـاملي  آزادي  و بر مبناي
مـذكور   عمـومي  در حـوزه كننده  مشاركت ھاي  طرف تمام  براي 

و  ارزشــي ھــاي  گیري و جھت  از رفتارھــا، مواضــع اي  مجموعــھ
ابـزاري   صـورت بـھ  در نھایت   كند كھ را تولید مي ھنجاري 

ویژه بـ بر رفتار و عملكرد دولت  اردن تأثیرگذ  مؤثر براي 
 )ھمان( .كند مي عمل   دولتي  قدرت ساختن  در عقالني  

شـناختی ھـا و ھسـتیاتی اساسًا درباره ایدهنبرد اطالع
آن، روش تر ازھا و مھماین بھ روش تفکر انسانبنابر. است

شود و اگر چھ حـوزه فعالیـت انسانی مربوط می گیریتصمیم
 ١»ھاي ارتبـاطيشبكھ«تواند وسیع باشد، صرفًا ھدفش آن می

ھـا، یک جامعھ یا بخش نظامی آن، پـرداختن بـھ مـاھواره
ھا نیست، بلکھ بھ دنبال اعمال امواج رادیویی یا رایانھ

 گیری ھایشان استھا و تصمیمنفوذ بر انسان
است کھ این ھای اطالعاتی اینبزرگترین تھدید علیھ بخش

ھا در تفکر نسبت بھ این مفھوم تسلیم وسوسـھ پـذیرش بخش
شوند، » ھای اطالعاتیتکنولوژی«ویژه ھای جدید، بتکنولوژی

ایـن  .کننـداین کھ بھ سـایر ابعـاد مسـئلھ توجـھ بدون
اشتباه استراتژیک تاریخی است کـھ صـرفًا بـھ تکنولـوژی 

اطالعـاتی  ھای نبـردتوانمندی تکنولوژی. اتکا شود نظامی
تواند گسترده، دقیق و مھلک باشد و امکان دید و فرصت می

 .مناسب برای انقالب نظامی را بگیرد
است؛ لذا ھدف این جنـگ، حقیقیاطالعاتی، نبردی نبرد  

گونـھ کـھ سـان ایجاد عدم توازن میان دو رقیب است و آن
گوید، وادار ساختن رقیب بھ شکسـت اسـت، پـیش از تزو می

این کھ بتواند از نیروھایش استفاده و یـا تیرھـایش را 
 . پرتاب کند
اطالعاتی تأثیرگذاری بـر افکـار و این ھدف نبردبنابر

-کھ تصمیمات کلیدی جنگ و صلح را مـی بویژه افکاری است
گیرند و نیز از منظـر نظـامی، افکـاری کـھ در سـاختار 
استراتژی نظامی بھ تصمیمات کلیدی در مورد زمان و نحوه 

بـر . پردازندھای نظامی میبکارگیری امکانات و توانمندی
ھـای ھای اخیر ایجاد شـده در فعالیـتاین اساس توانمندی
ھـای عمومی و مدنی بـھ ھمـراه آژانـسروانشناسی، مسائل 

اطالعاتی و نوابغ کامپیوتر بیانگر توسعھ در عرصھ نبـرد 
 . اطالعات ھستند

در حــالی کــھ مفھــوم نبــرد اطالعــاتی در برگیرنــده 
ھـای ارتبـاطی در کامپیوترھا، جنـگ الکترونیـک و شـبکھ

                                                      
1 . Communication  Networks 
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ھای نظامی بوده، مناقشـات میـان دولتـی را تحـت فعالیت
جدیـد و ای از بـازیگراندھد، مجموعـھیتأثیر خود قرار م

-خطرناک در فضای سایبر نیز وارد عرصھ نبرد اطالعات مـی
توانند چنین بازیگرانی در حال افزایش ھستند و می. شوند

-صلح سبز، عفـو بـین: دولتی نظیرشامل عوامل سیاسی غیر
 .ھا باشندالملل ھکرھای کامپیوتری یا تروریست

تـوان، اتی را بـھ سـادگی مـیاز سوی دیگر نبرد اطالع
کـرد ملی تعریـفاستفاده از اطالعات برای رسیدن بھ اھداف

ھـای رسـمی، سیاسـت، اقتصـاد و دیگـر کھ ھماننـد ارتـش
 .  نھادھای ملی برای تأمین اھداف ملی در تالش است

ھا و شناخت شناسـی از ماھیت نبرد اطالعاتی بر انگاره
جـا بـھ معنـای این شناخت شناسی در. گذاردجنگ تأثیر می

لـذا . کننـدگیری مـیھا تفکر و تصمیمروشی است کھ انسان
توان دریافت کھ ایده نبرد اطالعـاتی منحصـرًا وابسـتھ می
ھـا، مـاھواره: ھـا ماننـدھای انتقـال دادهوجود شبکھبھ

ھای کامپیوتری و مخابراتی نیست، بلکھ بیشـتر بـر سیستم
 .جنگ تأثیر داردجنبھ روانی و فرماندھی استراتژیک 

 
 
 
 
 

 ویژگی ھای نبرد اطالعات استراتژیک
ویژگی ھای نبرد اطالعات استراتژیک را در ھفـت محـور 

 . توان مورد بررسی قرار دادکلی می

 ھاي نبرد استراتژیكویژگي. ٣جدول

 پیامدھا ویژگی ھا
ھزینھ شدن تھدیـدات را بـھ  کم

 .کندشدت چند برابر می
 .کند تواند حملھھر کس می

رفــتن مرزھــای ســنتی،  از بــین
 .کندایجاد مشکل می

شاید مشخص نشود چھ کسـی مـورد 
 گرفتھ، چھ کسی حملـھحملھ قرار

یا چھ کسی مسـئول آن ... کرده،
 .است

ــار و ــدیریت افک ــردم،  م درک م
 .دھدنقشھا را گسترش می

شاید نتوان تشخیص داد چھ چیزی 
 .داردواقعیت

ــتراتژیک  ــات اس ــوز در اطالع ھن
 .دسترس نیست

شاید ندانیم چھ کسی دشـمن مـا 
ــد ــود خواھ ــداف و ... ب ــا اھ ی

 .امکانات آنھا چیست

ھشــدارھای تــاکتیکی و بــرآورد 
 .است ار دشواریحملھ، بس

شاید نـدانیم کـھ مـورد حملـھ 
ایم، چھ کسـی حملـھ قرار گرفتھ

-یا چگونـھ حملـھ مـی... کندمی
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 .کند
دشوارتر ایجاد و حفظ ائتالف ھا 

 .بودخواھد
ایجاد و حفظ ائتالف ھا دشوارتر 

 .بود خواھد
) متحدهایاالت(پذیری قلمرو آسیب

شاید اھـرم فشـاری در اختیـار 
 .دھددشمنان قرار

) متحدهایاالت(پذیری قلمرو آسیب
شاید اھـرم فشـاری در اختیـار 

 .دھددشمنان قرار
 -١٥٢: ١٨، شماره ١٣٨٦؛ زمستان فصلنامھ عملیات روانینای، جوزف؛ (

١٢٩( 

 
 نرم گجنابزار 
ای گونھتوان گفت، خاصیت این نبرد بھعبارتی می بھ

توان بھ عنوان ابزار آوری را میاست کھ کمتر ابزار و فن
 .کرد مطرح جنگ نرماختصاصی 
توان در را می جنگ نرمترین و مؤثرترین ابزارھای مھم

حقیقی ھایفرھنگی، رسانھھای ی صنایع و فرآوردهسھ مقولھ
این . برد نام) ھای نوین ارتباطیآوریفن(مجاری و فضای 

. ای با ھم دارندسھ مقولھ، ارتباط تنگاتنگ و پیچیده
، )انیمیشن و کارتون(فیلم و سینما، پویانمایی 

ای، ادبیات و رایانھ ھایماھواره، اسباب بازی، بازی
- مھم توان بھ عنواننشر، ھنرھای تجسمی و موسیقی را می

ھمچنین . برد فرھنگی نام ھایترین صنایع و فرآوده
رسانھ، شامل مطبوعات، نشریات، رادیو، تلویزیون و 

 جنگ نرمدر نھایت امروزه ابزارھای . باشدھا میخبرگزاری
ھای ھای خبری، شبکھسایت(در فضای مجازی شامل اینترنت 

تلفن ...) نیکی و ھای الکتروھا، پستاجتماعی، وبالگ
. باشدمی) اه، بلوتوث و ِام ِام ِاستخدمات پیام کو(ھمراه 

بندی، برخی از نویسندگان ابزارھای این دستھ ون برزاف
ابزارھای متکی بر فضای  را در چھار مقولھ جنگ نرم

نوشتاری و  -ھای دیداریھای نوشتاری، رسانھسایبِر، رسانھ
-ھا دستھ بندی نمودهتشکل ھا وابزارھای متکی بر سازمان

 )١٣١-١٣٣ : ١٣٨٨دانشگاه عالی دفاع ملی، ( .اند
نرم طـي فرآینـدي بـدون خشـونت و قـانوني،  تھدیدات

ھـاي  وفاداري بخشي از مردم جامعھ را از دولت بـھ كانون
ھاي غیردولتي، نھادھاي قومي  اقتدار دیگري مانند سازمان

نـرم و یـا برانـدازی اصوالً تھدیـد . كند ن ميدگرگو... و
امكان ظھور انقالب نرم تنھا زماني كامالً ملموس و نزدیـك 
است كھ دولت از نظر توان بسیج اجتمـاعي ضـعیف بـوده و 
قدرت كافي براي مقابلھ با سایر مراكز قدرت اجتماعي را 

ھا یـا نھادھـاي غیردولتـي و یـا  نداشتھ باشد و سازمان
بوسیلھ نھادھـاي  وعمومي  عوامل بیگانھ با تحریك افكار



  
  
  
  
  
  
  
  

تھدید و جنگ نرم                                                                                             : فصل اول
٣۵ 

 

غیردولتي و فشارھاي سیاسي دست بھ بسیج اجتمـاعي مـردم 
 .در برابر نظام سیاسي حاكم بزنند

نرم فرآیندي  است كھ براندازيِ البتھ الزم بھ یادآوري 
مدت بھ نتیجھ عملي منجـر  كم در میان اجتماعي است كھ دست

ند ھاي داراي دشمنان پایا و قدرتم بنابراین دولت. شود مي
ھاي الزم  ھمواره در معرض اقدامات دشمن براي ایجاد زمینھ

در . ھاي نوین ھسـتند ھاي براندازي از روش جھت اجراي طرح
نرم را در قالب یـك طیـف  ◌ِ توان تھدید براندازي واقع مي
اي بـراي برانـدازي  در یك سر طیف ھیچ زمینـھ. تصور كرد

قـدام ھا بـراي ا وجود ندارد و در سر دیگر تمـام زمینـھ
اي در  تقریبًا ھیچ جامعـھ. اجتماعي علیھ دولت فراھم است

دنیا وجود ندارد كھ در بخش ابتدایي طیف باشد، بسـیاري 
چھ بھ انتھـاي  از جوامع در میانھ طیف قرار داشتھ و ھر

 .یابد طیف نزدیك شویم، میزان تھدید نیز افزایش مي
ط توان بھ عنوان شرای بر این اساس محورھاي ذیل را مي

 :مطرح نمود جنگ نرممناسب برای بروز 
ھاي سیاســي، اجتمــاعي و اقتصــادي  نابســاماني) الــف

اي كھ امید اندكي براي اصالح آن در روندھاي جاري  گونھ بھ
 .متصور باشد) مدت حداقل در كوتاه(كشور 
ھـاي غیردولتـي  ھا و گروه گیري سازمان ایجاد و شكل) ب

اي كنترل و سازماندھي كھ خود را داراي توانمندي الزم بر
 .دانند بخشي از جامعھ مي

وابستگي و عضویت بخش مھمي از اعضـاي جامعـھ بـھ ) ج
ھا بتواننـد  ھا، تا حدي كھ این سازمان اھداف این سازمان

این بخش مھم از مردم را براي رسیدن بھ اھداف خود بسیج 
 .نمایند
 
 
 
 
 





 

 
 فصل دوم

ای از تھدیدھای منطقھ
- ھای روابط بینمنظر تئوری

 الملل
 

دادن است و  تھدید در لغت بھ معنای ترساندن و بیم
در اصطالح بھ معنای ھر چیزی کھ ثبات و امنیت یک عنوان 

تحرک را بھ خطر اندازد، ھمچنین تھدید بھ ھر اقدام و 
بالقوه و احتمالی سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرھنگی کھ 
موجودیت و اھداف حیاتی فرد، نھاد یا کشوری را بھ خطر 

ھایی کھ ما را از رسیدن بیندازد، و نیز موانع و چالش
بھ ھدف بازداشتھ و یا باعث کاھش سرعت ما در دستیابی 

 .گردد می  اطالق شود آنبھ
زمینھ یا شانس مطلوب در محیط ھا بھ معنای وجود فرصت

بیرونی برای یک فرد، سازمان و یا کشور است کھ از طریق 
توان بھ نتایج یا عواید قابل توجھی  برداری آن، می بھره
ھمچنین فرصت شرایطی است کھ بھ کشورھا این . یافت دست

 ھا، اھدافگیری صحیح از آن دھد کھ با بھره توانایی را می
 . نمایند تھدیدات را دفع ملی خود را کسب و

را در » امنیت«مفھوم تھدید بھ خودي خود مفھوم 
زیرا تھدید براي بھ خطر انداختن . سازداذھان متبادر مي

- اي و چھ در سطح فراامنیت یك كشور چھ در سطح منطقھ
 .پذیرداي صورت ميمنطقھ

 امنیت در سطح روابط بین الملل
در : اسـت از ، عبـارت»امنیت«از ھا لغت عریف فرھنگت

ھمچنین » امنیت«. خطر محافظت شدن معرض خطر نبودن یا از
 : است از عبارت

اضــطراب و بیمنــاکي، و  رھــایي از تردیــد، آزادي از
 امنیـت خـواه. داشتن اعتماد و اطمینان موجـھ و مسـتند

مسائلي است کھ انسان  المللي، در زمرهفردي، ملي یا بین
امنیت بھ صورت وسیع، در مفھـومي بـھ . تبا آن مواجھ اس

اعتماد، سالمتي و  کار گرفتھ شده است کھ بھ صلح، آزادي،



  
  
  
  
  
  
  
  

٣٨                                                                       
 )٢٠١١-٢٠٠١(ی ایران ای رویارو تھدیدات منطقھ

 کند کھ فرد و یا گروھـي از مـردمدیگر شرایطي اشاره مي
احساس آزادي از نگراني، ترس، خطر یا تھدیدات ناشـي از 

سـوي از )۴۴:  ١٣٨٣ربیعـي،( .باشند داخل یا خارج داشتھ
ذھنـي  -ھاي مـادي اي متأثر از مؤلفھیدهدیگر، امنیت پد

تـوان آید کھ دیگر چونان دوران جنگ سرد، نميشمار مي بھ
 ١٣٨١مكین الي،(. نظامي تعریف نمود آن را در ذیل مالحظات

  :۵٩( 
 در تمـام تعـاریف امنیـت عناصر اصـلي، کـھ تقریبـاً 

ھـم . ھا، خطرات یا تھدیدات ھستندگردند، ارزشمشاھده مي
بھ رھیافت  تھدیدھاي عمومي، احتماالً  ھاي عمومي و ھمارزش

 . گردندامنیت جمعي در میان کشورھاي مستقل منجرمي
 ابتدا در ادبیات سیاسي آمریکا شـدیداً » امنیت« واژه
سپس تغییرات مھمي کھ پس از جنـگ جھـاني . گردید متداول

آمد، موجب شدند این مفھـوم الملل پدیددوم در سیاست بین
 رھیافت مفھوميِ  ، کھ١»بوزان« . ي بیشتري پیدا کندکارای

را » امنیت«امنیت ارائھ مي دھد، اصطالح  وسیعي از مسئلھ
کتاب بـاري بـوزان . کندمفھوم توسعھ نیافتھ تلقي مي یک

در » امنیت«مباحث مربوط بھ بحث  منبع معروفي براي اغلب
وي در کتـاب  )١٥: ١٣٧٨وزان؛ بـ(. الملل اسـتبین روابط
-ارائـھ » امنیت«ماندگي مفھوم پنج دلیل براي عقب خود،
 .مورد غفلت واقع شده است دھد کھ چرا مفھوم امنیتمي

،کـافي »امنیت ملي« بھ نظر وي، تأکید صرف بر مقولھ 
الملـل، مھمتـرین نھادھـا در مجموعھ روابـط بـین. نیست

ھدیـد تواننـد منشـأ تھا خود ميدولت کشورھا ھستند، اما
» امنیت«عنوان  نسبت بھ موضوعات خود باشند کھ اغلب تحت

مفھومي است در معـرض » امنیت«بنابراین، . شوندتوجیھ مي
سـازان و سیاسـت کـھ اصـوالً بھ دلیل آن. برداشتھاي مختلف

ملي تعریف را با توجھ قدرت» امنیت« پردازان سیاسينظریھ
 .تاسنظر نامناسب رایج گشتھ کنند، نوعي وحدتِ مي

امنیـت  از محققان ھـم، کـھ بیشـتر بـھ مقولـھ برخی
. انـدمبتني بر قـدرت گردیـده ھاياند، اسیر بحثپرداختھ

-ھمان معنا و مفھومي راپیدا مي» امنیت« ؛عبارت دیگربھ
جایگاه امنیت . کندکند کھ گوینده قصد دارد آن را تعبیر

آن،  انگیز و استعمال نامناسبعنوان یکارزش سیاسي بحثبھ
اش اسـت کـھ بایـد دربـاره این اصل را بھ اثبات رسانده

 در نتیجـھ،. آیـدعمـلتحقیقات دانشگاھي ژرف و عمیقي بھ
تر تر و عمیقدر عبارت باري بوزان، مفھومي واضح »امنیت«

                                                      
1 . Buzan 



  
  
  
  
  
  
  
  

ھای روابط  ای از منظر تئوری تھدیدھای منطقھ: فصل دوم
الملل                                                  بین

٣٩ 

 

 .              کندکنوني آن پیدا مي از شأن و منزلت
فھوم م ھا، براي تحلیل اینترین تالشدر یکي از کامل  

امنیت را بـھ عنـوان  ١»آرنولد ولفرز«، )پیش از بوزان(
توصیف نمود و بـھ وجـود نیروھـاي  یک نشان و نماد مبھم

. کـرداشـاره مداران از آنسیاست بالقوه مبھم و استفاده
تواند پیامدھاي سیاسي مھمـي در پـي پس ابھام مفھومي مي

براي  تواندباشد؛ زیرا رجوع بھ ملزومات امنیت مي داشتھ
طبـق . گیرد مورد استفاده قرار توجیھ اقدامات استثنایي

نظر وي، امنیت در معناي عیني، فقـدان تھدیـد دربرابـر 
کنـد، و در معنـاي ذھنـي، ھاي کسب شده را مشخص مـيارزش

 .نمایدھا را معین مياز حملھ بھ ارزش فقدان ترس و وحشت
ھا، نامھاین دو وجھي بودن مفھوم امنیت درتعاریف لغت

 سو بھ معناي ایمني، استواري و نفوذناپـذیري، کھ از یک
سـوي دیگـر، قابلیت اعتماد، اطمینان از عدم شکست، و از

دارد،  از تشـویش و خطـر اشـاره بھ معناي عـدم اضـطراب
  »امنیت« از این رو، تعریف واحد و مطلقي از. منعکس است

 .اسـتنسبي وجود ندارد و این واژه داراي یک مفھوم ذاتاً 
 )٣٥٧: ١٣٨٣عبد� خانی، (

 توجھ بھ اخـتالف مفھـومي بسـیاري کـھ دربـاره پس با
مـوارد،  وجود دارد، با درنظر گرفتن ھمھ» امنیت«تعریف 

 یعنـي آزاد و رھـا بـودن از» امنیت«توان دریافت کھ مي
تـرین تعریفـي کامـل این. خشونت اعمال شده توسط دیگران

 .مام تعاریف نیز ھستت جامع است کھ تقریباً 

 ايالگوھاي امنیت منطقھ
را از نظــر ترکیــب  ٢»ايامنیــت منطقــھ« مفھــوم اگــر

ــریم، داراي دو ــر بگی ــاني در نظ ــت«واژه  واژگ و » امنی
 ھــر دو واژه )٤٠:  ١٣٨٠پاتریــك ام،( .اســت» ايمنطقــھ«

ھا وجـود قبول مشترکي براي آن است و تعریف قابل پیچیده
ایـن  بھترین راه بـراي نزدیـک شـدن بـھندارد، و شاید 

پس بـا توجـھ بـھ مشـکالت . موضوعات قیاس و مقایسھ باشد
ایـن دو واژه وجـود دارد، بـا  درباره نظري فراواني کھ

-تعریفي منطقي مـي ھاي موجود، فقطتوجھ بھ بررسي نظریھ
 »ايامنیت منطقـھ« کھاست از اینتوان ارائھ کردکھ عبارت

ملـي اسـت کـھ  تمام تصورات و تعبیرات از امنیت مجموعھ
    کـار ھ اي در زمـاني خـاص آن را بـاعضاي یک نظام منطقھ

                                                      
1 . Arnold Wolfers 
2. Regional Security 



  
  
  
  
  
  
  
  

۴٠                                                                       
 )٢٠١١-٢٠٠١(ی ایران ای رویارو تھدیدات منطقھ

تواننـد مي ايبنابراین، امنیت یا ناامني منطقھ. برندمي
یک منطقھ، اعتبـارات نظـامي و از مجموعھ سطوح کشمکش در

افتخـاري، (. ھاي جمعـي بـھ دسـت آیـداتحادیھ نھادھا و
٢٦٦: ١٣٨١( 

ھمسایگان نزدیک خود  ھا بھدر سراسر قرن بیستم، دولت
 بـا. نگریستندعنوان منابع بالقوه تھدید یا ایمني ميبھ

ھا در جسـت و جـوي ایجـاد تمرکز بر این ھمسایگان، دولت
بودند کھ براساس آن قواعـد، در یـک  قواعد و ھنجارھایي

قـد بـوزان معت بـاري .اي خاص، اقدام کنندمنطقھ مجموعھ
ملي یـک  ماھیت ارتباطي امنیت، فھم الگوھاي امنیت، است
را بدون درکي اساسي از وابستگي متقابـل الگوھـاي  دولت

. سـازدوجود دارد، ناممکن مي امنیت منطقھ اي، کھ در آن
 )٥٥: ١٣٧٨بوزان، (

ھـا اي از دولـتبھ عنوان مجموعـھ» منطقھ«در اینجا، 
گردد کھ بھ لحاظ جغرافیایي، در نزدیکي یکدیگر تعریف مي

اي منطقـھ ھـاي امنیـتنظام بھ اختصار  کھ. اندشدهواقع 
 .گیرندمورد بررسي قرار مي

 



 
 فصل سوم

 سیستم دفاعی کشورھا
 

 ٢١سیستم دفاعی کشورھا در قرن 

علم و ھنر بھ كارگیري ھمھ قدرت كشـور در جھـت دفـع 
ملي را اسـتراتژي دفـاعي  تھدید یا تھدیدات علیھ امنیت

بـا توجـھ بـھ تعریـف  )١٠٠: ١٣٨٥نـوروزي، . (گوینـدمي
استراتژي، ابتدا الزم است بدانیم كھ استراتژي دفاعي در 

 . چھ سطح و جایگاھي در مطالعات استراتژیك قرار دارد 
. گروھي از كشورھا، خواھان تغییر وضع موجـود ھسـتند

طلبـي و توسـعھ   این گروه از كشـورھا كـھ بـھ دنبـال 
افزایش و گسترش حوزه نفوذ سیاسـي، نظـامي، اقتصـادي و 

 ُبعـد باشند در تالشند با تغییر وضـعیت موجـود درمي... 
عمل بپوشانند و المللي بھ اھداف خود جامھاي و بینمنطقھ

اذ استراتژیھاي تھاجمي، سعي در تھدید رقباي خود با اتخ
دارنـد و از ... با ابزارھاي نظامي، اقتصادي، سیاسي و 

این طریق خواست خود را بـر كشـور و منـاطق مـورد نظـر 
 . اعمال نمایند

ھا خواھان حفظ وضع موجود ھسـتند گروھي دیگر از دولت
تغییـر در روابـط  ھـا منـافع خـود را در عـدماین دولت

ھـا كنند این گروه از دولتالمللي جستجو ميبین -اينطقھم
معموالً با اتخاذ استراتژیھاي دفاعي سـعي در رسـیدن بـھ 

 . نمایندالمللي مياھداف خود در سطح منطقھ و روابط بین
-اي و بـینبھ ھر صورت تغییر و تحول در صحنھ منطقـھ

نیـز ھا المللي در چند دھھ گذشتھ باعث شده است كھ دولت
ھاي خـود تجدیـد نظـر نماینـد و بـا در اتخاذ استراتژي

سرد با فروپاشي شوروي سـابق و گسـترش حـوزه  پایان جنگ
نفــوذ غــرب در اكثــر منــاطق وابســتھ بــھ شــوروي ســابق 

پیروزي انقالب اسالمي ایران باعث گردیده است ) كمونیستي(
ھا نیز با تغییـرات و ھاي اتخاذي برخي دولتتا استراتژي

: ١٣٨٢اسپوزیتو، (  .التي بنیادي و اساسي روبرو گرددتحو
ھـاي دفـاعي جدیـد در ھمین نكتھ باعث اتخاد سیستم) ٣٢٥

-در ادامھ بھ برخي تئـوري. قرن بیست و یكم گردیده است
 .شودھاي دفاعي و تاریخچھ آن اشاره مي
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 دفاع غیر تھاجمي

 اي از تئوريدفاع غیر تھاجمي با استنباط نسبتًا ساده
 ١»افھلـدت تھرسـ«اي، نخستین بار توسط بازدارندگي ھستھ

بـا  ٢»تـدافعي«او با عنوان كردن مفھوم . شد بكار برده
اي، این مفھوم را كـھ برداشت از تئوري بازدارندگي ھستھ

بـھ عنـوان اولـین (یك دولت با رویكرد جلوگیري از جنگ 
بایست نـھ پـذیراي مي) گرایيامنیت در رھیافت واقع سنگر

-دستانھ باشد و نھ موجب آن گردد، در جمع صاحبحمالت پیش
 . الملل ظھور پیدا كردگرایي در روابط بینواقعنظران 

ھـا كھ دولتتھاجمي، ضمن اینبر مبناي مفھوم دفاع غیر
آمیـز كـھ موجـب تقویـت معمـاي از ھر گونھ اقدام تھدید

-يواكنش و تقویت انگیزه حمالت پیشگیرانھ م -امنیتي كنش
سوي دیگر آرایـش و اسـتقرار ، اما ازشود خودداري نموده

نیروھــاي نظــامي خــود را بــھ صــورت پراكنــده در قالــب 
چنـین . دھنـدواحدھاي كوچك در سراسـر كشـور گسـترش مـی

رویكردي موجب كاھش انگیزه جھت انجام حمـالت پیشدسـتانھ 
نامیده  ٣»عدم تحریك« این اصل كھ تحت عنوان اصل. شودمي
تھاجمي ریزي دفاع غیراصول پایھدر مجموعھ مھمترین شودمي

تھاجمي داراي تعریف مطلـق و مفھوم دفاع غیر. قرار دارد
 . نسبي است

-آمیـز، دفـاع غیـرتحریـكدر دفاع تدافعي، دفاع غیر
تجاوزي، دفاع اعتماد ساز، ناتواني ساختاري براي حملـھ 

ي از آمیز گاھًا تالش شـده اسـت كـھ برخـو دفاع غیرتھدید
اي معرفي گردنـد ولـي تمـامي مفاھیم فوق بصورت جداگانھ

ھاي مدل دفاع غیرتھاجمي را بازتـاب ھا بخشي از ویژگيآن
 . دھندمي

ھاي دفـاعي در حفـظ و بر توانایي) DD(دفاع تدافعي 
 . داردامنیت، تأكید
ایـن حقیقـت اسـت كـھ  بر) NPD(آمیز تحریكدفاع غیر

بھ معنـاي اجتنـاب از تحریـك  ھاي تھاجميفقدان توانایي
بـر ) GBD(دفـاع اعتمـاد سـاز . غیر ضروري دشمنان است

. اعتماد ساز بودن ماھیـت ایـن نـوع دفـاع تأكیـد دارد

                                                      
1 . Horst Afheldt           
2   . Defencsive Defence 
3   . Non - Provocation 
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ایـن امـر تأكیـد بـر) SIA(ناتواني ساختاري براي حملھ 
دارد كھ غیر تھاجمي بودن باید كـاركرد نیروھـاي مسـلح 

ھاي دفاعي كشور برنامھ) NTD(تھدیدآمیز دفاع غیر. باشد
ــود ــدآمیز ش ــت تھدی ــث برداش ــد باع ــودي نبای ــاع . خ دف

غیرتھدیدآمیز بھ دفـاع اعتمادسـاز نزدیـك بـوده و بـر 
-دفاع غیرتھدیدآمیز بر جنبھ. دارد ھاي ذھني تأكیدجنبھ

ھاي ذھني و نگرش دشمن مبني بر تھدیدآمیز نبـودن حركـت 
اع جنبـھ از دفـسوي دیگر ایـن از. طرف مقابل مبتني است

این مسئلھ مبتني است كھ آیا محیط گسـترده غیرتھاجمي بر
كنـد استراتژیك سطح باالیي از تھدید را تحمیل مي -سیاسي

توانـد قویـًا یا خیر؟ بدیھي است برداشت مفھوم تھدید مي
 ھاي نسبي نظامي تحت الشـعاع قـرار بوسیلھ درك توانمندي

اي عینـي ھـتھاجمي بر جنبھگیرد و سایر مفاھیم دفاع غیر
 . دارند تأكید

 تھاجمياھداف دفاع غیر
ھا و ماھیت تھاجمي مبتني بر ویژگيھا در دفاع غیرھدف

 : شودبندي ميدستھ  این نظریھ است و بھ صورت ذیل 
: واكنش -تسھیل خلع سالح از طریق حذف عنصر كنش)  ١

ھاي واكنش كھ بھ عنوان یكي از شاخھ -بر اساس الگو كنش
باشد ھرگاه دولتي بھ خاطر ترس از امنیت ميمعماي 

اي كھ با یك شود بھ گونھتسلیحات رقیب خود ، مسلح مي
ناپذیر، رقابت تسلیحاتي شدت یافتھ و سالح بھ چرخھ پایان

 .شودكھ موجب امنیت گردد، منتج بھ ناامني ميجاي آن

تھاجمي كھ بر مبناي تسلیحات دفاعي نظریھ دفاع غیر
ز بنا گردیده است موجب حذف یا تضعیف عنصر تھدیدآمیغیر
واكنش از طریق كاھش عنصر تھدید متقابل در كسب  -كنش

 . تسلیحات خواھد بود
-تقویت صلح منفي از طریق حـذف عوامـل جنـگ پـیش) ٢

انـد كـھ این عقیدهتھاجمي برطرفداران دفاع غیر: گیرانھ
ده تھاجمي، از طریق حذف عوامل تھدید كنننظریھ دفاع غیر

گیرانھ را از بین خواھـد دشمنان، امكان انجام حمالت پیش
 . برد

ھایي كـھ روابـط متقابل میان دولت اعتماد افزایش) ٣
كشـورھایي كـھ نسـبت بـھ . اسـتخصمانھ میان آنھا حـاكم

یكدیگر با شك و تردید روبرو ھسـتند نسـبت بـھ تحركـات 
-مدافعان نظریـھ دفـاع غیـر. نظامي ھمدیگر حساس ھستند
-ھایي كھ اسـتراتژي دفـاع غیـرتھاجمي معتقدند کھ دولت

اعتمادي و در ھاي بيزمینھتوانندكنند ميتھاجمي را اتخاذ
میــان بردارنــد و  نھایــت خصــومت میــان دو كشــور را از
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ھمچنین تجدید ساختار دفاعي بر مبناي این نظریھ راھكار 
 مفیدي براي نشان دادن مقاصد دفاعي در جھت افزایش دفاع

. و از میان بردن چھره خصمانھ كشور است
 تھاجميھا و معیارھاي دفاع غیرویژگي

ھـا و معیارھـاي ھا و ویژگـيای داراي نشانھھر نظریھ
ھـا مختص بھ خود است كـھ آن نظریـھ را از سـایر نظریـھ

نظریـھ دفـاع غیـر تھـاجمي نیـز داراي . كند متمایز مي
سایر نظریات یھ ازھایي است كھ موجب شناخت این نظرویژگي
معیارھاي این نظریھ . الملل استگرایي در روابط بینواقع
كـارگیري آن بـھ عنـوان تواند در ارزیابي و امكان بھمي

. نظام امنیتي ھر كشوري مورد توجھ قرار گیرد
 تھاجمينظریھ دفاع غیر

   وجود ساختار دفاعي در نیروھاي مسلح   -
 موقعیت و شرایط كشور   -
ھاي دفاعي اتخاذ استراتژي  -




 وجود ساختار دفاعي در نیروھاي مسلح
عنوان یكي از تواند بھساختار دفاعي نیروھاي مسلح مي

) ھر كشور(تھاجمي در یك نظام امنیتي ھاي دفاع غیرشاخصھ
محسوب گردد و ھرگاه ساختار نیروھاي مسلح، دفاعي بـودن 

-جودیت دفاع غیرھاي مورا تأیید نماید یكي از شاخصھ آن
 . تھاجمي شكل گرفتھ است

 ھاي ارزیابي ساختار دفاعي ھر كشوري بر مبناي شاخص
ھـوایي ـ (پرسنل ـ نوع و تعـداد نیروھـاي مسـلح ) ١

 ... ھا و نوع آموزش) دریایي ـ زمیني 
كـارگیري تسـلیحات بـا ھـدف دفـاع ـ تسلیحات، بھ) ٢

 متعارف 
جــایي پرســنل و بــھلجســتیك، تــوان انتقــال و جــا )٣

 امكانات نیروھاي مسلح در حد دفاع 
استقرار نیروھاي مسلح در مناطق حساس بـا اھـداف ) ٤

.ھاي كوچكدفاعي و بھ صورت غیر متمركز و در گروه
 موقعیت و شرایط كشور

برخي از كشورھا از جھت ِژئوپولیتیك، قدرت، قـوانین، 
نظـامي ملي، فرھنگ استراتژیك، روابط نظامي، غیر  امنیت

-ھاي دیگر بھ صـورت خودكـار و اجتنـابو برخي از شاخصھ
تھـاجمي قـرار دارنـد و ناپذیري در مدار مدل دفاع غیـر

ھا از امكان قـرار گـرفتن اساس ھمین شاخصھبرخي دیگر بر
باشد و در نھایت برخي در چارچوب این مدل، برخوردار نمي
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وري و آھـاي روياز این كشورھا، نیز بر ھمین اساس زمینھ
 . گرداني از این مدل را در درون خود دارندیا روي

ھاي كشورھایي كـھ بـھ صـورت بـالقوه اسـتعداد شاخصھ
 : تھاجمي را دارندپذیرش مدل دفاع غیر

ھا تشـكیل یـك ارتـش ـ كشورھایي كھ قوانین اساسي آن
 . است گسترده را منع نموده
قدرت نظر قدرت نظامي ضعیف ھستند و ازـ كشورھایي كھ 

 كردن بھ كشورھاي دیگر را ندارند حملھ
ــاط  ــایي از نق ــاظ جغرافی ــھ لح ــھ ب ــورھایي ك ــ كش ـ

 . باشنداي ميدور ھستند و یا جزیرهاستراتژیك بھ
برخي كشورھا بھ صورت بالقوه كمتر آمادگي مدل دفـاع 

 : ھاي این كشورھا شاملغیر تھاجمي را دارند و مشخصھ
ھم قدرت تھـاجمي و ھـم ھاي بسیار قدرتمند كھ ـ دولت

توانند تركیبي از قدرت تھـاجمي قدرت تدافعي دارند و مي
 . و تدافعي را داشتھ باشند

ـ كشورھایي كھ از لحاظ موقعیت ِژئوپولیتیك در نقـاط 
 . استراتژیك و مراكز منازعھ قرار دارند

ـ كشورھایي كھ در آن ھمواره نظامیان قدرت سیاسي را 
  .در اختیار داشتھ باشند

 


 ھاي دفاعياتخاذ استراتژی

 آنان مقابلھ بھ امنیت مليكشورھایي كھ در استراتژي 
مثل و یا مفھوم دفاع در خاك دشمن و یا واكنش گسترده و 

تواننـد در چـارچوب مفاھیمي از این قبیل وجود دارد نمي
در چارچوب مدل دفـاع . تھاجمي قرار بگیرندمدل دفاع غیر

تھاجمي صرفًا تھاجم در داخل خاك خودي و مقابلـھ بـا غیر
 . مھاجم در داخل سرزمین قابل پذیرش است

تھاجمي و مـدافع بایـد منتظـر بر اساس مدل دفاع غیر
عمل دفاع ھا شده و سپس بھباشد تا مھاجم وارد سرزمین آن

-آورد و مدافع بھ منظور دفاع نباید بـھ حمـالت پـیشروي
 . ھ در مقابل مھاجم متوصل شودگیراندستانھ یا پیش

تھاجمي صرفًا محدود بھ مالحضات امنیتي نظریھ دفاع غیر
میان دو كشور خواھد بود و چنین نظام امنیتي دو تھدیـد 
از معماي امنیتي، یكي الگوھاي كنش و واكنش كھ منجر بھ 

شـود و ھاي تسلیحاتي در نتیجھ افزایش نـاامني مـيرقابت
الت پیشگیرانھ كھ از ھـراس قـدرت دیگري تقویت انگیزه حم
شود را در بـر ھاي آینده ناشي ميیافتن كشور ھدف در سال

-گیرد و امكان برطرف كردن این تھدید را افـزایش مـيمي
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 . دھد
اتخاذ استراتژي با رویكـرد و تـالش از نظریـھ دفـاع 

تھاجمي توسط ھر كشوري در شرایط ذیـل خطراتـي را در غیر
 . بر خواھد داشت

خاذ این استراتژي ممكن بعنـوان نقطـھ ضـعف یـك ـ ات
كشور تلقي گردد و كشور یا كشورھاي رقیب را تشـویق بـھ 

تر و در نھایت حملھ بـھ ایـن كشـور را بـھ موضع تھاجمي
 . باشد دنبال داشتھ

ـ زماني كھ بازیگري با بازیگر یا بازیگران دیگر در 
قـدرت  ھا افزایشالملل كھ اولویت اول آنصحنھ روابط بین

و طالب جنگ باشند مواجھ است اتخاذ استراتژي با رویكرد 
نظریـھ دفـاع . بود تھاجمي بسیار خطرناك خواھددفاع غیر

ھاي مبتني بـر تھاجمي از نظر ماھیت در چارچوب نظریھغیر
 . گیردصلح قرار مي

نظریھ را در سطح  تھاجمي اینمنتقدان نظریھ دفاع غیر
تسلیحات تدُافعي در برابر تسـلیحات خرد و در سطح  تحلیل

تھـاجمي در كـھ دفـاع غیـرحاليدر. كنندتھاجمي تحلیل مي
مورد تسلیحات تدافعي در برابر تسلیحات تھـاجمي نیسـت، 

بندي در جایگاه توان در تقسیمزیرا ھیچ نوع سالحي را نمي
مختص بھ سالح دفاعي و سـالح تھـاجمي قـرار داد چـرا كـھ 

توان بھ عنوان سـالح تھـاجمي و از را ميترین سالح فعياتد
 . توان بعنوان سالح دفاعي استفاده كردترین سالح ميتھاجمي

بنابراین چنانچھ استراتژي كالن عملیـاتي یـك كشـور، 
توان گفت كشور در موضع تھاجمي تھاجمي باشد، آن زمان مي

تھاجمي در مورد آن نامربوط قرار دارد و نظریھ دفاع غیر
 .است

د بعد قرار دادن سطح تحلیل در رابطـھ دو كشـور مور 
در این چارچوب یك دولت ممكن است در برابر دولتـي . است

امـا در برابـر . ھاي تھاجمي باشـدرقیب، داراي توانایي
سوي دیگـر، از. ھایي باشددولت دیگري فاقد چنین توانایي

تھاجمي وابستھ بھ متن و زمینھ اسـت، بـھ ایـن دفاع غیر
-چھ توانایي تھاجمي را در یك متن تشكیل مـينمعنا كھ آ

یعني . دھد ممكن است موجب ھمین وضعیت در متن دیگر نشود
ممكن است تقویت نیروھاي زرھي جمھوری اسالمی ایران براي 
كشور تركیھ یك تھدید محسوب شود، امـا ھمـین مسـئلھ در 

 . باشدخصوص عربستان سعودي نمي
ر كشـوري در دكتـرین معموالً مبناي استراتژي دفاعي ھـ

دفـاع غیـر تھـاجمي را . شودآن كشور خالصھ مي امنیت ملي
توان بھ عنوان یك استراتژي دفاعي و در زیـر مجموعـھ مي
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گیـري كشـورھایي كـھ بھـره مورد) بزرگ ( استراتژي كالن 
-ھاي دفـاع غیـرھاي منطبق با عیارھا و مالكداراي ویژگي

 . رار گیردباشد مورد استفاده قمي     تھاجمي

 

 ھا دفاعیاستراتژی

 ١استراتژي ھدف محور

المللـي، متناسـب در این الگو ھر كشوري در عرصھ بین
) راھبـرد(ھاي خود بھ تدوین استراتژی با اھداف و آرمان

دایـره و فضـاي جغرافیـایي چنـین . ورزدخویش مبادرت مي
المللـي و چارچوب مرزھاي بین ھایي ممكن است دراستراتژي

. باشد اي و جھاني قرار داشتھفراتر از آن سطح منطقھیا 
ماننـد (معموالً نظامھاي سیاسي كھ داعیـھ جھـاني دارنـد 

 . كننداز چنین الگویي پیروي مي) آمریكا

 ٢استراتژي تھدید محور

-برخي از كشورھا راھبرد دفاعي خویش را نھ مبتني بر
ھاست، آن اھداف، بلكھ بر اساس تھدیداتي كھ متوجھ امنیت

كنند، این راھبردھا بیشتر حالت تدافعي داشـتھ ميتدوین 
 . پایھ بازدارندگي ھستندو بر

 استراتژي توان محور

. ایــن الگــو داراي مبــاني نظــري پِراگماتیســتي اســت
میـزان  دفاعي ارتباط مستقیمي باچگونگي اجرایي راھبرد 
ن و الزم بھ یادآوري است كھ توا. توان و قدرت كشور دارد
... نظامي، سیاسي،  اقتصـادي، ( قدرت بھ معناي اعم آن 

 . باشدمدنظر مي) 

 استراتژي تركیبي

با توجھ بھ محدودیت و مشكالت الگوھاي یاد شده اخیرًا 
ھـاي نظـامي بـھ سـوي الگـوي گذاران، استراتژیسـتسیاست

با توجھ بھ تعدد . اندتركیبي و تلفیقي گرایش پیدا كرده
ھ و نیز لوازم پیگیري اھداف براي كسـب تھدیدات ناشناخت

ھا و مشروعیت داخلي و بروز نوسانات احتمالي در توانایي
امكانات، برخي كشورھا تمایل دارند تا بـراي پاسـخگویي 

دفاعي خـویش ) استراتژي(بھ جنگ آینده در تدوین راھبرد 
 از الگوي تركیبي بھره بگیرند

 

                                                      
1 . Coal – Base Pattern 
2. Threat – Base pattern     



  
  
  
  
  
  
  
  

۴٨                                                                   
 )٢٠١١-٢٠٠١( ای رویاروی ایران تھدیدات منطقھ

 ١متقارننانظریھ جنگ 
تعریف روشني از مفھوم جنگ نامتقـارن را كھ براي این

بیان شود ابتدا الزم است كھ بیان کنیم كھ تقارن بھ چـھ 
از منظر استراتژي بھ مفھوم مبارزه بـا  است؟ تقارنمعني
غیرمتقارن یعني تـالش یكـي . ھاي برابر تصور شده استسالح

ھاي متخاصم براي دستیابي بھ برتري كیفـي و كمـي از طرف
گیـري از تمـام بھـره :جنگ نامتقارن یعنـي در جنگ است،

. نقــاط ضــعف دشــمن بــراي آســیب رســاندن بیشــتر بــھ آن
 )   ٣٥-٣٤: ١٣٨٥بارتلمي، (

تواند نوعي ابراز اراده استقرار یك جنگ نامتقارن مي
استراتژي كلي باشد كھ در صدد تحمیل برتري ابزاري براي 

 . نیل بھ اھداف مورد نظر باشد 
گونـھ آمریكا جنگ نامتقارن را ایـنستاد مشترك ارتش 

 :  استتعریف كرده
بینـي و بكارگیري رویكردھاي غیر قابل پیش«

سازي یا تضـعیف قـواي متعارف براي خنثيیا غیر
بـرداري از نقـاط دشمن و در عـین حـال، بھـره

ھـاي غیـر قابـل آوريپذیر او، از طریق فنآسیب
:  ١٣٨٢مكنـزي، ( ».ھاي مبتكرانھانتظار با روش

٥-٤   ( 
با توجھ بھ تعاریف فوق و دیگر تعـاریف متعـددي کـھ 

-مي تاكنون از جنگ نامتقارن ارائھ شده است اما بھ نظر
اسـتراتژیك صـاحب نـام  ٢»سـتیون ِمتـزا« رسد كھ تعریـف

آمریكایي تعریفي جامع از جنگ نامتقارن باشد متز معتقد 
 : است

، عـدم ملـيامنیـت در حوزه امور نظامي و «
تقارن بھ معناي عملیـات، سـازماندھي و تفكـر 
متفاوت از دشـمن بـھ منظـور حـداكثر رسـاندن 
برترھاي خودي و استفاده از نقاط ضـعف دشـمن، 

. كسب ابتكار عمل و یا آزادي عمل بیشـتر اسـت
راھبـردي،  -توانـد سیاسـياین عدم تقـارن مـي

عملیــاتي و یــا  -نظــامي ـ راھبــردي، نظــامي
توانـد عدم تقـارن مـي. ھا باشدینتركیبي از ا

-ھا، نسـبتھا، سازمانھا، ارزشآوريھا، فنشیوه
ھا را شـامل ھایي از اینھاي زماني و یا تركیب

مـدت و یـا تواند كوتاهاین عدم تقارن مي. شود
 ُبعـد ھمچنین عدم تقارن ھـر دو. بلندمدت باشد

                                                      
1 . Asymmetrical War 
2 . Steven Metz 
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داركـو، ( »شودفیزیكي و رواني جنگ را شامل مي

٦: ١٣٨٥.( 
ھـایي كـھ بـراي جنـگ با توجھ بھ خصوصـیات و ویژگـي

شد جنگ نامتقارن داراي ماھیتي پیچیده و  نامتقارن بیان
تـوان آن را باشد كھ نمـيغیرقابل تفكیك و گاھًا مبھم مي

بـھ . ھاي كالسیك و منظم قرار دادھاي ارتشدر چارچوب جنگ
جنگ نامتقارن از اصول و قواعد رزمی مشخص كھ  ؛كالم دیگر

ھـاي ھـا و تاكتیـكھاي كالسیك جھان چھ در اسـتراتژيارتش
كند بلكھ درست نمي   گیرند پیروي جنگي از آنھا بھره مي

-ھاي كالسیك، طراحي و برنامـھعكس نظم و قواعد جنگ ارتش
 . شودمي     ریزي و اجراء

ھـاي ھاي استراتژيروشجنگ نامتقارن بھ ابداع اصول و 
كنـد و نتیجـھ جدید در مقابلھ با دشمنان خود اقدام مـی

نقـص قـوانین ) جنگ نامتقارن(ھا حاصلھ از این استراتژي
گذشتھ جنگ و وضع قوانین جدید در جنگ است و حالت تقارن 

تقـارن و جنـگ نامتقـارن ھای گذشتھ بھ سمت عـدم در جنگ
 . شودمتمایل مي

 ایو تھدیدات منطقھھای دفاعی سیستم

اي بـراي ھـاي منطقـھترین سیستم دفاعي كـھ قـدرتمھم
-برنـد، سیسـتم كـار مـياي بھمقابلھ با تھدیدات منطقھ

مفھوم بھ شدت وابستھ بھ عبـارت و  این. است بازدارندگي
وابستھ اسـت و  ١»ایبازدارندگی ھستھ«مفھومی دیگر یعنی 

مربـوط بـھ آن در  ھـایتوان گفت بازدارندگی و نظریـھمی
ای ارتباط و بھ جھت توضیح و شرح مسابقھ تسلیحاتی ھسـتھ

مطرح گردیـد  ٢»جنگ سرد«میان آمریکا و روسیھ در ھنگام 
 ٣»رابرت جِـرویس«و شاید بھ ھمین دلیل باشد کھ بھ گفتھ 

نفـوذترین مکتـب فکـری در نظریھ بازدارندگی احتماال پـر
 .ستالملل در آمریکا بوده ابین مطالعات

بازدارنـدگی در «: اسـتبازدارندگی چنین تعریـف شـده
ساختنِ حریـف نسـبت  است از متقاعدترین شکل آن عبارتکلی

مشـی احتمـالی او از ھا و یا خطرات خـطبھ این کھ ھزینھ
 (George and smoke; 1974 : 11) ».منافع آن بیشتر است

اتخـاذ تـدابیر : یا در تعابیر دیگر آمـده اسـت كـھ
و اقدام معمول از سوي یك دولـت یـا گروھـي از  گوناگون

ھـاي دیگـر از ھا براي مأیوس كردن دولـت یـا دولـتدولت

                                                      
1. Nuclear Deterrence 
2. Cold War 
3. Robert Jervis 



  
  
  
  
  
  
  
  

۵٠                                                                   
 )٢٠١١-٢٠٠١( ای رویاروی ایران تھدیدات منطقھ

آمیز یا انجام اقدام اساسي براي ھاي تھدیدپیگیري سیاست
بازداشتن یك دولت از دست یازیدن بھ اقدام تجاوزكارانھ 
و یا استراتژي جنگ محدود در صورت وقوع و یـا تـدابیري 

فاده از وسایل رواني بھ جاي ابزار فیزیكي از كھ با است
ــد ــت كن ــد ممانع ــا تھدی ــگ ی ــروز جن ــایي. ب ــاي توان ھ

كنـد و ھـاي دفـاعي، را تقویـت مـيبازدارندگی، توانایي
ھاي دفاعي نیز بھ نوبھ خود بھ بازدارندگي نیرو توانایي

 )١٣٨٥١٥٧نوروزي،(  .بخشدمي
اسـت از نـوع  ترین شكل آن عبارتبازدارندگي در ساده

اي از روابط اجتماعي یا سیاسي كـھ در آن یـك طـرف ویژه
سعي در نفوذ بر رفتار طـرف دیگـر در جھـت مطلـوب خـود 

طرق مختلف و بـھ منظـور تحصـیل تواند ازنفوذ مي. دارد

ــاگون، ــداف گون ــوداھ ــوذ ش ــال نف ــال . اعم ــن ح ــا ای ب
بازدارندگي نوع مشخصي از اعمال نفوذ است كھ مستقیمًا و 

محـروم «و یـا  ١»مجـازات« ارا بر مبنـاي تھدیـد بـھآشك
بلـیس و . (طرف مقابل از منابع خود قـرار دارد  ٢»كردن

 )١٣٨٥٩٠دیگران، 
در این تعریف مھمترین شـاخص بازدارنـدگي، تھدیـدات 

تواند تھدید بھ مجازات یا جلوگیري از دسترسي است كھ مي
گیـرد باشـد صـورت حریف بھ منابعي كھ مورد نظـر رقیـب 

ھایي كھ مورد اخـتالف طـرفین تھدید با ھدف نفوذ بر حوزه
بنـا بـھ تعریـف دیگـري كـھ . گـرددباشد پیگیـري مـيمي

دانـد بازدارندگي را داراي مفھومي روشن، ساده، صریح مي
 :دارد كھ بازدارندگي یعنيدر تعریف بازدارندگي بیان مي

-شتنكارگیري تھدیدات نظامي براي ترغیب رقیب بھ خویبھ«
  )١٧٧: ١٣٧٦سیف زاده، ( ».پروازانھداري و اھداف بلند

بازدارنــدگي در ایــن مفھــوم بــھ معنــي تھدیــد بــھ 
ترین ابزار، كھ ابزار نظامی شدیدترین مجازات ھا با خشن

سـاختن حریـف بـھ  مي باشد مورد توجھ است و ھـدف وادار
 . باشدخواست طرف بازدارنده مي

دو مبنا مورد توجھ مـي  اساسبنابراین بازدارندگي بر
 : باشد

 بازدارندگي بر مبناي تھدید بھ مجازات ) الف
 بازدارندگي بر مبناي ممانعت) ب

بازدارندگي بر مبناي تھدید بھ مجـازات زمـاني ) الف
) ب( كند بـھ طـرفسعي مي) الف(پذیرد كھ یك طرف صورت مي

                                                      
1. Sanction     
2. Deprivation 
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دھـد، دولـت بفھماند كھ اگر بھ انجام عمل خاصـي ادامـھ
ارزش ) ب(با از بـین بـردن امكانـاتي كـھ بـراي ) الف(

) الـف(اگر . دارد، دست بھ اقدام تالفي جویانھ خواھد زد
تھدید بھ مجازات كرده باشد، ترس از تھدیـد ممكـن اسـت 

بدون توجھ بـھ ) ب(اگر . از اقدام شود) ب(باعث ممانعت 
دھد، بازدارندگي شكست  اقدام خود را انجام) الف( تھدید
 . استخورده

ممكن است علیھ صنایع، جمعیت ) الف( تھدید بھ مجازات
ھـدف بازدارنـدگي از . و یا جان رھبران یك كشـور باشـد

القاي این نكتھ بھ طـرف مقابـل . طریق تھدید بھ مجازات
است كھ ھزینھ اقدام او بیشتر از سودي است كھ بـھ دسـت 

 . آورد خواھد
ــھ ) ب ــابھ ھم ــت، مش ــاي ممانع ــر مبن ــدگي ب بازدارن

در . اسـت است ، اما نوع تھدید متفاوتھاي تھدیدكانیسمم

را متقاعد سازد كھ اگـر ) ب(كند سعي مي) الفاین حوزه 
توانـد بـھ اھـداف دست بھ اقدام نظامي بزنـد، نمـي) ب(

بھ این درك برسـد ) ب(اگر . نظامي خود دست یابد -سیاسي
مانع از دستیابي او بھ اھداف نظامي خواھد شد ) الف(كھ 

و در ایـن باشـد دیگر نیازي بھ تھدید بھ مجازات نمـي ،
 . حالت بازدارندگي از طریق ممانعت نتیجھ داده است

اقدام از طریق ممانعـت از بازداشـتن رھبـران دولـت 
 . تواند كافي باشداز اقدامات تھاجمي بھ نظر مي) الف(

بازدارندگي بر مبناي تھدید بھ مجازات و بازدارندگي 
توانند ھم زمان نیز بـھ كـار بـرده نعت ميبر مبناي مما

 . شوند
تواند با تھدیـد بـھ بازدارندگي بر مبناي ممانعت مي

را ) ب(، )الـف(در این حالـت دولـت . مجازات ھمراه شود
 متقاعد خواھد ساخت كھ نھ تنھا بھ اھـداف خـود نخواھـد

خورد و ھمچنـین او شكست خواھد رسید، بلكھ عملیات نظامي
 دید و بھ سختي نیز مجازات خواھـد ي خواھدصدمات فراوان

) ب(اگـر نتیجـھ عملیـات نظـامي مـبھم باشـد و . گردید
احتماالً بھ دنبال كسب اھداف سیاسي ـ نظامي خـود باشـد، 

بازدارندگي خود را با تھدید بھ مجازات ) الف(است  ممكن
و چـھ از بازدارندگي چھ از طریـق مجـازات. تقویت نماید

یا تركیبي از ھر دو، یك پروسـھ و رونـد طریق ممانعت و 
اي كھ باید ھزینھ   یعنی تھدید مخالفان بھ  دارد، مشخص

 )   ھمان. (در قبال اقدام خود بپردازد
اساس مجازات و بازدارندگي تفاوت میان بازدارندگي بر

ھاي یك دولت از طریـق اساس تھدید در قالب تھدید ارزشبر
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رنـدگي  قابلیـت و توانـایي ھاي بازداسیاست. نظامي است
 . دھدرقیبان را براي اقدام نظامي مورد تھدید قرار مي

تھدید بھ مجازات رقیب یا رقیبان اغلب اھداف ارزشـي 
دھـد ماننـد شـھرھا، زیـر ھا را مورد تھدید قرار مـيآن

تھدیـد . ھـا راساختارھاي اقتصادي و رھبـران سیاسـي آن
یروھاي طـرف مقابـل است علیھ نمبتني بر ممانعت، تھدیدي

ھـاي كنترل، سـالح نظیر نیروھاي نظامي، شبكھ فرماندھي و
آن، صنایع نظامي، صنایع مـرتبط و كشتار جمعي و تجھیزات

تھدید بھ مجـازات  رھبري ھم در بازدارندگيتھدید. رھبري
 .داردو ھم ممانعت وجود

 
  بازدارندگي

-مھمترین اھدافي را كھ نظریھ بازدارندگي پیگیري مي
 : كند

 . شودـ جلوگیري از شرایط خاص كھ منجر بھ جنگ مي
ـــ ھــدف بازدارنــدگي القــاء ثبــات در روابــط بــین 

 . كشورھاست

 بازدارندگي بھ معناي جلوگیري از بروز شـرایط خـاص
ــت ــندل، . (اس ــدي و روش ــابراین )   ٢٠٧: ١٣٨٠ازغن بن

ھایي كھ و موقعیت بازدارندگي باید از بوجود آمدن شرایط
ھــدف . شــود جلــوگیري نمایــدحالــت مــي بــھ ایــن منجــر

نحوي كھ با ایجاد حالتي  بازدارندگي القاء ثبات است بھ
از تعادل، طرفین بالقوه متخاصم را كھ احتمال وقوع جنگ 

. دارد، بـھ حـزم و احتیـاط ترغیـب كنـد ھا وجودبین آن
  )١٦٢:  ١٣٧٠كالینز، (

بازدارنـدگي ترین ھدفي را كھ استراتژي بنابراین مھم
 . كند جلوگیري از وقوع جنگ استجویي ميدر ھر حالتي پي

 

 
 شرایط بازدارندگي

ای داراي شرایط مربوط بھ خود است، ھر نظریھ
باشد كھ در صورت عدم بازدارندگي نیز داراي شرایطي مي

 . شد ھا بازدارندگي محقق نخواھدتحقق ھر یك از آن
الزم براي استراتژي ارتباط، توانایي، اعتبار، شرایط 

 . باشندبازدارندگي مي

 ارتباط

ژست بازدارندگي مؤثرآن است كـھ بایـد  اولین شرط یك
دشمن را دقیقًا از حدود اعمال ممنوعھ و اتفـاقي كـھ در 
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صورت عدول از آن اتفاق خواھد افتـاد آگـاه سـاخت، پـس 
 )٩٢: ١٣٨٥بلیس، . (ارتباط واضح و دقیق یك ضرورت است

كـھ منافع حیاتي طرف مقابل و تفھیم این درك و تشخیص
عـدول  منافع خودي چیست؟ و خط قرمز آن كجاست و در صورت

شد، نیازمند برقـراري  از آن با چھ عواقبي روبرو خواھد
 . است رابطھ

ارتباط شرطي كھ در قدم اول بھ ثبات بازدارندگي كمك 
كند تا طرف بازداشتھ را از نتایج برخي از اقـداماتي مي

ھا دست زند كھ در حال انجام و یا در آینده بھ انجام آن
اي را مطلــع ســازد و در صــورت اقــدام بایــد چــھ ھزینــھ

را بـھ طـرف ) تھدید بھ مجازات و رنج فـراوان(بپردازد 
ھـاي ارتبـاطي و كانـال. كندمتخاصم یادآوري و گوشزد مي

 ھاي متفاوتي براي برقراري ارتباط وجـود داردابالغ پیام
ھاي خصوصـي، عملكردھـاي ھاي علني، پیامبیانیھ: جملھاز 

 . ھا و عالیم خاصحاوي نشانھ
از مشكالت ارتباط است، ھر اندازه مرزي كھ  ابھام یكي

تـر، یك متجاوز احتمالي نباید از آن عبـور كنـد، روشـن
چشــمگیر و بــا ابھــام كمتــري باشــد، احتمــال موفقیــت 

 . بازدارندگي نیز بیشتر خواھد بود
آید كھ باعـث  است بوجودكالت دیگري در ارتباط ممكنمش

موفقیت استراتژي بازدارندگي گردد ماننـد عـدم درك  عدم
ھا و عالئـم كشـور بازدارنـده توسـط كشـور صحیح از پیام

 .رقیب

 ١توانایي

شرط وجود توانایي یا قابلیت براي حفـظ بازدارنـدگي 
آوردن  واردتوان منحصرًا در قالب قابلیت فیزیكـي را نمي

خسارت و یا محروم نمودن طرف مقابـل قـرار داد، البتـھ 
جدا از ایـن حالـت . این جزئي اساسي از بازدارندگي است

بلوف زدن داشتھ باشد، این كشـور  كھ طرف بازدارنده قصد
قابل بایست از قابلیت فیزیكي براي تحمیل خسارتي غیر مي

دي كھ احتماالً قبول بھ دشمن در مقایسھ با ھر نوع دستاور
امـا اگـر كشـور رقیـب . مورد نظر اوست، برخوردار باشد

قادر بھ ارزیابي درست رابطھ احتمالي بین دسـتاوردھا و 
خسارت ناشي از ھر عمل خود نباشد، این ظرفیت و توانایي 

: ھمـان( .بود فیزیكي براي حفظ بازدارندگي كافي نخواھد

٩٧(رض وجود حـداقل بازدارندگي بر اساس ف ؛بھ كالم دیگر

                                                      
1 . Ability 
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 .عقالنیت در اندیشھ و رفتار دولت رقیب قرار دارد
این الزام وجود دارد كـھ او بتوانـد خونسـردانھ و  

كردن و برقراري تـوازن ھوشمندانھ بھ منظور سبك و سنگین
-ھا و منافع ھر عملي از خود حسـابگري نشـانمیان ھزینھ

 . دھد
شـي از ھـاي احتمـالي نااگر متخاصم دریابد كھ ھزینھ

- اقدام او بیشتر از میزان دستاورد احتمالي آن خواھـد
بودن، از اقدام بھ آن عمـل خـودداري بود، در صورت عاقل

-كرد؛ بنابراین در یك ژست موفق بازدارنـده، مـي خواھد
باشد كھ حجم خساراتي را  بایست این اطمینان وجود داشتھ

دن عمل ارزش بوكھ موجب امتناع رقیب احتمالي در مورد بي
 . مورد نظر شود کم باشد

 ١اعتبار

تواند براي مدتي طوالني موجـب ھیچ تھدید بي اساس نمي
- تھدیدات باید از خود اعتبـار نشـان. بازدارندگي شود

ھا و نیات كھ است از توانایي دھند و این اعتبار تركیبي
بھ وضـوح، اراده و توانـایي انجـام كـار را در وضـعیت 

مبالغـھ بـدون اعتبـار، از . گـذاردنھایي بھ نمایش مـي
استراتژي بازدارندگي بسیار دور است و چانچھ طرف مقابل 

اسـت تـأثیر معكـوس  كنـد ممكـنبودن آن را كشف خالي تو

 )١٦٣: ١٣٧٠كالینز، (.داشتھ باشد
باید بر انتظارات طرف مقابـل چنـان  ؛بھ عبارت دیگر

بـھ  اً نفوذ كرد كھ او بھ اینكھ تھدید بازدارنـده واقعـ
باشد و بداند كھ آمد، باور داشتھ خواھد مرحلھ اجراء در
 . كند باید مجازات تعیین شده را تحملدر صورت تعدي مي

رھبران، تجربیـات و نحـوه عمـل ملي، شخصیت خصوصیات 
ھا از حمایـت مـردم و ھا و میزان برخورداري آنگذشتھ آن

بر بـاور  ھاي بازدارنده عواملي ھستند كھبخصوص توانایي
و ھمچنین عالیـق حیـاتي بـھ تھدیـدات  بھ اعتبار مؤثرند

دھنـد، لـیكن ایـن در مربوط بھ بازدارندگي اعتبـار مـي
صورتي صادق است كھ اعالم دارنده خـود دچـار آفـت تـرس، 

 .دودلي و نفاق داخلي نباشد
كــرد كــھ مھمتــرین نكتــھ، اعتقــاد تــوان عنــوانمــي

بردن ایـن  كھ بكار بازدارنده بھ قدرت خود است و رغبتي
توانـد بـھ است كھ مـيقدرت را دارد و تنھا در این صورت

متقاعــد كــردن طــرف مقابــل و معتبــر نشــان دادن حالــت 

                                                      
1 .Validation 
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 .   بازدارندگي خویش امیدوار باشد
   
 
 
 
 
 

  ٢و دفاع ١بازدارندگي

اي بـا ما در عصر ھسـتھ :معتقد است »گلن اسنایدر«  
كھ بازدارندگي ممكـن كنیم این امكان و احتمال زندگي مي

گیرد كھ در صـورت  ھایي صورتوسیلھ سالح است ھم اكنون بھ
گونـھ دفـاعي احتمـال ھـیچ شكست بازدارندگي، در زمینـھ

 )٢٣٨: ١٣٨٤اسنایدر، . (استفاده منطقي ندارند
است بازدارنـدگي مبتنـي چھ اسنایدر معتقدبر اساس آن

 اراي اعتبار وتواند داي تا زماني ميبر تھدید سالح ھستھ
كارآیي باشد كھ بھ طرف متخاصم بھ مجازات تعیین شده كھ 

 باشد و مجازات تعیین داراي رنج فراوان است باور داشتھ
 شده را بیش از دستاوردھاي حملھ بداند بازدارندگي قوام

دارد و ھرگاه این حالت از بین برود و دولت متخاصم بـا 
دیگر مجالي بـراي دفـاع  ،اي دست بھ حملھ بزندسالح ھستھ

گذاشت، زیرا شدت صـدمات وارده از سـالح  را باقي نخواھد
ھـاي جبران ھستند و ممكـن اسـت سیسـتم قابل اي غیرھستھ

اي از دفاعي موجود فرصت دفاع را نیافتھ و در حمالت ھستھ
 .بین بروند و دفاع را بي نتیجھ بگذارد

- ي قـوامبازدارندگي تا زماني كھ دارا ؛بھ ھر حال 
 توان گفـت حالـت دفـاعي را پدیـد آوردهاست بھ نوعي مي

) آمریكا و شـوروي( از سوي دیگر كاھش مواجھھ اصلي. است
ھـاي الملل مسلط بود، فرصتكھ مدت نیم قرن بر روابط بین

مھمي را براي كاھش اھمیت مسألھ دفاع بھ خصوص در روابط 

بیـانگر  این حالـت كـھ.است شرق و غرب بھ ھمراه آورده
اسـت، حالت كارآمدي استراتژي بازدارندگي ھستھ اي بـوده

ھاي كشورھایي كھ مورد تھدیـدات اھمیت دفاع در استراتژي
 . باشند را كم رنگ كرده استاي ميھستھ

نظران معتقدند كھ بازدارنـدگي و دفـاع دو برخي صاحب
. شـوندالملل محسوب مـياي جدا از ھم در روابط بینمقولھ

بازدارندگي با تأكید بر یك تمایز مشخص و آشـكار میـان 

                                                      
1. Inhibitory 
2. Defense 
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 - دادن نیروھـاي نظـامي دو قدرت صدمھ زدن و قدرت شكست
معمـوالً از دفـاع متمـایز  - تمایز بین تنبیھ و پیـروزي

 . شودمي  شناختھ 
براساس مھمترین ھدف بازدارندگي كھ جلوگیري از وقوع 

زیـرا بـر اسـاس  جنگ است تمایز دیگري بـا دفـاع اسـت،
شده یعني تـدابیري كـھ بـراي  تعریفي كھ از دفاع ارائھ

مقاومــت در مقابــل حمــالت سیاســي، نظــامي، اقتصــادي و 
آوري توسط یك یا چند كشور مؤتلفھ اجتماعي و رواني و فن

دفاع از زمان شروع تھدیـدات  .گیردصورت مي شوداتخاذ مي
الت نیـز بـا گردد و در زمـان حمـبھ خصوص نظامي آغاز مي

گــردد، بنــابراین تمــایز در ھــدف مــي مقاومــت پیگیــري
 . یابدبازدارندگي ادامھ حالت دفاعي نمود مي

-ھر چند تمایزاتي در بازدارندگي و دفاع مشاھده مـي
ھایي كھ دفاع و بازدارندگي شود ولي اشتراكات و وابستگي

سازد نیز بھ تقویت ھر دو حالـت كمـك را بھ ھم مرتبط مي
 .كندمي

ھـاي دفـاعي افـزایش یابـد چھ توانمنـديبنابراین ھر
-و قوام بیشتري برخـوردار مـي بازدارندگي نیز از ثبات

 .گردد
استراتژي بازدارندگي بھترین حالت بـراي دفـاع  ؛پس 

اي صـورت گرفتـھ باشـد و است، زیرا قبل از اینكھ حملـھ
حالت دفاع و دفع حملھ، بعـد از شـروع آن آغـاز گـردد، 

ــد آوردهبازدا ــاعي را پدی ــالتي دف ــدگي ح ــترن ــس . اس پ
توانـد در راسـتاي اسـتراتژي استراتژي بازدارنـدگي مـي

 .دفاعي و خود حالتي دفاعي باشد
 
 
 



 
 بندي بخش اولجمع

 
روابـط در این فصل بھ مفاھیمي چون تھدیـد در حـوزه 

الملل، انواع تھدیدھا اعم از سخت و نـرم و تعـاریف بین
و ارتباط آنان  الملل پرداختھمتعدد آنان در ادبیات بین

ھـاي گونـاگون دفـاعي بیـان ھا و سیسـتمرا با استراتژي
 . نمودیم

و مفـاھیم مـرتبط بـا آن آنچـھ بـھ  جنگ نرمدر باب 
قـدرت نـرم، بنیـاد، توان گفـت كـھ گیري ميعنوان نتیجھ

یك نظـام سیاسـي  جانبھاصلي امنیت ھمھزیرساخت و جوھره 
است و فرھنگي نمودن امنیت جھـاني در ایـن چـارچوب بـھ 

 .عنوان شكل و ماھیت جدید امنیتي قابل توجیھ است
در این نگرش، راھبرد دستیابي بھ امنیت؛ قدرت نـرم  

عنون منبع بھ  است و جنگ نرم و تاثیر ھنجاري بر دیگران
-و كانون اصلي تھدید در محیط امنیتي جدید بھ شمار مـي

ھـاي مختلـف و بررسـي چیسـتي، با نگاھي بھ نظریـھ. آید
 جنگ نرمتوان گفت كھ مي جنگ نرمویژگي و ابعاد گوناگون 

پدیده اي است كھ جنبھ ھاي مختلف حیات انسان را در عصر 
 .استحاضر تحت تاثیر قرار داده

فرآیند را ن، محققان و نویسندگان، ایننظریھ پردازا 
اسـتعمار «، »سـازي فرھنـگجھـاني«ھاي گوناگون بھ عنوان
استحالھ و فروپاشي از «، »شدترھنامھ جنگ كم«، »فرانوین

معرفـي ... و » رنگـینانقـالب«، »نافرماني مدني«، »درون
ھاي مطالعات نـوین در رویكرد نرم كھ از آموزه. اندكرده

گردد تامین منـافع و مھـار تي است، تالش ميو معاصر امنی
در ایـن راسـتا . تھدید، از راه قدرت نـرم انجـام شـود

-ھاي لیبرالیستي در مطالعات امنیتي و روابط بـینآموزه
 .الملل، از جایگاه خاصي برخوردار است

واقع این رویكرد، اصل عملكردي خود را بر مبنـاي در 
اسـت و بـا تغییـر  تغییرات از راه قدرت نرم قرار داده
آمـاج، ھویـت  رونـدباور و ارزش ھاي بنیادین كشـورھاي 

ھاي مختلف، دگرگـون والگوھاي رفتاري را در عرصھ یفرھنگ
سازد و در نھایت بـا ناكارآمـد نمـودن ایـدئولوژي و مي

 .دگردھاي فروپاشي فراھم ميالگوي موجود سیاسي، زمینھ
یندي طبیعي بـا ھـدف آشدن را فرھر چند گروھي، جھاني
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 )٢٠١١-٢٠٠١( ای رویاروی ایران تھدیدات منطقھ

نمایند، ولي بـا وحدت بخشیدن بھ جوامع انساني معرفي مي
-، گروه دیگر این پدیده را فرایندي مـيجنگ نرمرویكرد 

دانند كھ در پي حاكم نمودن الگوھاي رفتاري خاص، ازسوي 
از . شـودبازیگران و قدرتھا با اھداف مشخص مـدیریت مـي

، امنیـت ملـينرم  این منظر، جھاني شدن بھ عنوان تھدید
پروژه اي طرح ریزي شده و جریاني یكسـویھ و تحمیلـي از 

از ایـن . ھاي قدرت، ھمراه با ماھیت سلطھ استسوي كانون
ھاي قدرت بھ دنبـال یـك الگـو و سـاختار دیدگاه، كانون

ملـي  ھـايرفتاري مشترك، فراگیر و جھاني در چارچوب ھدف
 .خود ھستند

-ھزینـھكارآمدترین، كم ، موثرترین،جنگ نرمامروزه  
تـرین و پیچیـده تـرین نـوع حال خطرنـاك ترین و در عین

ذھنـي و . تھدید علیھ ارزش ھا و امنیت ملي یك كشور است
ابھـام آمیـز بـودن،   غیر محسوس بـودن، تـدریجي بـودن،

بـر  جنـگ نـرمفرھنگي  ُبعد پرشمول و فراگیر بودن، غلبھ
و شمول گسـترده  اي بودنابعاد دیگر، پیچیدگي، بین رشتھ

 .تاس جنگ نرمھاي ترین ویژگيبازیگران، مھم
توان فھمیـد بندي را در این نكتھ مھم میمھمترین جمع

نیز بـھ  ٢، تھدیدات نرم١اكنون عالوه بر تھدیدات سختكھ 
 تھدیـد در .اسـت اي اضافھ گردیدهابعاد تھدیدھاي منطقھ

 اراده مھاجم كشور فیزیكى،شی لشكرك و منازعھ بدون نرم،
 گونـاگون ابعـاد در آنـرا و تحمیـل ملـت یك بر را خود

 .كندمى اشغال افزارانھھاى نرمباروش
سیاسـى،  نظام یك فكرى ھاىزیرساخت ونی درمبا تردید 
در  بحـران جامعـھ، اساسـى باورھـاى و ارزشھا در بحران

 سیاسـى گانـھپـنج ھـاىبحـران و جامعـھ رفتارى الگوھاى
 از تـوانمى را) توزیع و نفوذ مشاركت، ھویت، مقبولیت،(

 تھدیـد از حاصـل تغییرات .برد نام تھدید ھاى اینمؤلفھ
. اسـت افزارانـھنرم و تدریجى ذھنى، آرام، ماھوى، نرم،
 و فیزیكـى روشـھاى از وخالى با آرامش ھمراه تھدید این
-تشكل احزاب، رسانھ، ابزارھاى تبلیغات، از استفاده با

 .پذیردمى انجام اقناع و القاء شیوه و قشرى و صنفى ھاى
 مفھـوم بـا متـرادف فرھنگـي ٣»سازىجھانى« حاضر حال در

 .شودمى تلقى نرم تھدید
 

                                                      
1. Hard Threats 
2. Soft Threats 
3. Globalization 



  
  
  
  
  
  
  
  

سیستم دفاعی کشورھا                                                                                     : فصل سوم
۵٣ 

 

 





 

 بخش دوم

ای تھدیدھای منطقھ
خاورمیانھ در قرن 

٢١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 منطقھ حساس و استراتژیک خاورمیانھ کھ زمانی مھـد و
ھای اولیـھ بشـری و محـل ظھـور و پیـدایش  خاستگاه تمدن

امروزه ھمچنان اھمیت خـود را بـھ  ،استادیان بزرگ بوده
موقعیـت . اسـتالملل حفظ کرده عنوان مرکز ثقل سیاست بین

ای اسـت  ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خاورمیانھ بھ گونـھ
الملل را بھ خـود جلـب  کھ نگاه بازیگران بزرگ عرصھ بین



  
  
  
  
  
  
  
  

۵۴                                                                   
 )٢٠١١-٢٠٠١( ای رویاروی ایران تھدیدات منطقھ

 .کند می
ھای  را بھ نفع قـدرتتواند موازنة قدرت این منطقھ می 

 ١١بـا وقـوع حـوادث . زنـد ھـمبزرگ یا بھ ضرر آنھا بر
الملل با تحـوالت بسـیار اساسـی  سپتامبر صحنھ امنیت بین

 . شد روبرو
نقطھ ای است کھ جھان  منطقھ خلیج فارس، ؛در این بین
ون بـدون او چـھـم ھسـت،  نگران آن گیرد،از آن نیرو می

بـدنبال  »شمال« خورد و ھر یک از قدرتھای دنیایضربھ می
مـدت نفوذ و گسترش استیالی خود در جھت تامین منافع بلند

 .آن ھستنددر 
) ھمگی دارای فرھنـگ اسـالمی(بافت مذھبی این منطقھ  

بافت نژادی ھمگون و البتـھ وجـود یـک اسـتثنای مھـم و 
و در ) عـربدر مقابل ایران غیـرمردمان عرب (تاثیرگذار 

) نفت ایـن طـالی سـیاه(نھایت وجود منابع عظیم اقتصادی 
 مسالھ امنیت، سیاست، مذھب، فرھنگ و اقتصاد را چنان در

این منطقھ در ھم تنیده کھ ھم روابط کشورھای دارای مرز 
داده و ھم روابط  آبی با خلیج فارس تحت تاثیر خود قرار

 .ورھای خلیج فارسدیگر کشورھا را با کش
و   در این بخـش بـا ویژگیھـاي ژئوپلیتیـك، فرھنگـي 

اي خـاص اجتماعي این منطقھ و ھمچنـین تھدیـدھاي منطقـھ
 .شد مرتبط با خاورمیانھ و خلیج فارس آشنا خواھیم

 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  

ھای ژئوپلیتیک منطقھ خاورمیانھ و خلیج  گی ویژ: فصل چھارم
 ۵۵فارس                                               

 

 
 

 فصل چھارم

ویژگیھاي ژئوپلیتیك 
منطقھ خاورمیانھ و خلیج 

 سفار
 

 ویژگی ژئوپلیتیک خاورمیانھ
. پـذیر نیسـتتعریف دقیق خاورمیانھ بھ راحتی امکـان

مــورخ  ١٩٠٢بــار درســال  نخســتیناصــطالح خاورمیانــھ را 
اسـت و منظـور لفرد ماھان بھ کار بردهآمریکا، آدریایی 

فارس بود کـھ چـون از قـاره وی تشریح منطقھ اطراف خلیج
خاور نزدیـک بـھ حسـاب شود، نھ ن نگریستھ میآاروپا بھ 

جـرج ) ٢٠: ١٣٨٦درایسـدل بلیـک، (. ید نھ خـاور دورآمی
در حالی . داندافغانستان را جز خاورمیانھ می ،لنچافسکی

 .لھ را قبول ندارندأکھ سایر پژوھشگران این مس
 زءکشورھای ترکیھ، سودان و قبـرس را جـ باری بوزان 

 ءزورھا جـشـکـھ ایـن کدر صـورتی. دانـدخاورمیانھ نمـی
 .نظـر وجـود داردخاورمیانھ ھستند و در این مورد اتفاق

مغرب  وزان کشورھای شمال افریقا شامل الجزایر، تونس وب
: ١٣٨٨ولدانی، ( .آوردخاورمیانھ بھ حساب می ءرا نیز جز

 )١٧و١٦
فارس بعنوان یكـي  بیشتر بر منطقھ خلیج ،در این بخش
 .شودیم  ھاي خاورمیانھ پرداختھ از زیر منطقھ

 ھای ژئوپلیتیک و تاریخی منطقھ خلیج فارسویژگی
 انرژي و خلیج فارس

كننـده و صـادركننده انـرژي ترین دارنده، تولید بزرگ
 :جھان استفسیلي در

دھـد كـھ بـا وجـود  ھا نشـان مي بیني برآوردھا و پیش«
ھاي دیگر، خصوصًا انرژي  برداري از برخي انرژي گسترش بھره

ترین انرژي مصرفي در جھان  یلي، مھماتمي، ھنوز انرژي فس
سال آینده نیز، نقش برتـر آن حفـظ خواھـد  ٢٥است و تا 

این مھم، میزان ذخایر اثبـات شـدة نفـت با توجھ بھ. شد



  
  
  
  
  
  
  
  

۵۶                                                                       
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

از % ٦٦میلیارد بشكھ است كھ حـدود  ٦٧٩خلیج فارس حدود 
از سوي دیگر، میزان ... شود كل ذخایر نفت جھان محسوب مي

میلیـون  ٧/٢٢، ٢٠٠٢س كـھ در سـال تولید نفت خلیج فـار
از كل تولید نفت جھـان را % ٣١بشكھ در روز بوده، حدود 

 .استبھ خود اختصاص داده
سال آینده خلیج فـارس  ٢٥دھد تا  ھا نشان مي بیني پیش 

ترین دارنده و تولید كننـده نفـت در جھـان   ھمچنان بزرگ
رھاي حـوزة خلـیج راھنمـاي منطقـھ و كشـو. (خواھد بـود

 )٢١: ١٣٨٠فارس،
کاال در تجـارت  ترینبزرگ ؛خام از نظر حجم و ارزشنفت

 گردد کھ نقش بسیار مھم آن در امنیـتالملل محسوب میبین
ــت ــی امنی ــادی و حت ــداقتص ــورھای تولی ــی کش ــده مل کنن

خام نفت) وارد کننده( کنندهو کشورھای مصرف) صادرکننده(
دوگـروه ثبـات سیاسـی و حیـات اقتصـادی ھـر . روشن است

بطور کلی جامعھ جھانی تا حدود زیادی بستگی بـھ  کشورھا
این . المللی داردموجودیت و دردسترس بودن این کاالی بین

دھد کھ آشفتگی دربازار نفـت بـدون شـک بـر امر نشان می
گذارده و قیمتھا و سـایر شـاخصدیگر بازارھا نیز تأثیر

 .دھدھای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می
از آن اسـت کـھ  خام، حـاکین بررسی تاریخ نفتھمچنی 

تولید و مصرف این ماده ھمواره رشد داشتھ و این افزایش 
کننده بـرای پیشرفت تکنولوژی و تالش کشورھای مصرف رغمبھ

ھـای جـایگزین وبـھ دنبـال آن کـاھش انرژی      گسترش 
 .است وابستگی خود بھ نفت، صورت گرفتھ

 ٤٧، ١٩٧٠فــت در ســال بــھ طــوری کــھ تولیــدجھانی ن 
 ٦٠بھ ١٩٨٠میلیون بشکھ در روز بود، اما این رقم در سال

. میلیون بشکھ در روز رسید ٧٢بھ  ١٩٩٨میلیون و در سال 
شود تولید و در مقابل آن تقاضای جھانی نفت می پیش بینی
میلیـون بشـکھ در روز برسـد،  ١٢١بھ حدود  ٢٠٣٠در سال 

 )(Sarah Yizreali, 2000. درصد در سال ١/٥یعنی رشدی معادل 
 ١٠٥٠کنونی شناختھ شـده نفـت جھـانی بـیش از  ذخایر

حالی است کھ طی  در این .شودمیلیارد بشکھ تخمین زده می
 میلیارد بشکھ نفت در سراسر جھان ٢٥٠دھھ گذشتھ بیش از 

نکتھ قابل تأمل در مـورد ذخـایر نفـت . برداشت شده است
خلـیج  یر در منطقـھدرصـداین ذخـای ٦٥این است کھ حدود 

و (دالیـل  توان یکـی ازفارس قرار دارد و این امر را می
العاده این منطقھ نـزد اھمیت فوق) یا حتی مھمترین دلیل

 .دانست) ویژه کشورھای صنعتی بھ(جھانیان 
کـھ  شـوداھمیت منطقھ خلیج فارس زمانی آشکارتر مـی 
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 بـھ ویـژه ایـاالت(بدانیم اغلب کشورھای صنعتی و غربـی 
استراتژی امنیت ملـی خـود را بـر ایـن  بخشی از) متحده

 .اندزده منطقھ گره
ھـای نوشتار ضـمن بررسـی نوسـان در ھمین راستا، این

کشورھای  خلیج فارس و سازمان بازار نفت و جایگاه منطقھ
در اقتصـاد جھـانی، سـعی دارد ) اوپـک(صادرکننده نفـت 

آن را بـر بازار ترسـیم کـرده و تـأثیر ای از اینآینده
در این . قرار دھد منطقھ خلیج فارس مورد تجزیھ و تحلیل

نوشتار، ھمچنـین اسـتراتژی کشـورھای صـنعتی در زمینـھ 
نقش نفت در جنگ آمریکا علیھ عـراق مـورد بحـث  انرژی و

 .قرار خواھد گرفت
با توجھ بھ رشد مداوم تولید و مصرف نفـت از ابتـدا 

نـھ تنھـا از ) ٢٠٣٠(دھـھ آینـده  حداقل تا سھ تاکنون،
. کاستھ نخواھـد شـد اھمیت این ماده و منطقھ خلیج فارس

بلکھ بھ دلیل اتمام برخی ذخایر نفت در دیگر نقاط جھان 
براھمیت این کاالھای جھانی و منطقھ خلیج فـارس افـزوده 

کننـده نفـت رغم تالش کشورھای مصرف ھمچنین بھ. خواھد شد
آنھـا بـھ ایـن  ھای جایگزین، وابستگیبرای یافتن انرژی

 .داشتتغییر چندانی نخواھد ٢٠٣٠ماده تا سال 
از بـازار بـھ نسـبت سـھم از ذخـایر  علت تفاوت سھم
کشـورھا بـھ  توان بھ عدم تمایل ایـنشناختھ شده را نمی

داشتن سھم بیشتر از بازار جھانی مربـوط دانسـت، بلکـھ 
را در راھبردی کھ کشورھای صنعتی در پاسخ  توان موضوعمی

متنـوع . جو کـردوجست گرفتند،پی ٧٠رکت اوپک در دھھبھ ح
ساختن منابع انرژی، تعدد منابع عرضھ نفت در سطح جھـان 

کاھش سھم کشورھای عضو اوپک، راھبردھایی بـود کـھ از  و
 .مرحلھ اجرا گذاشتھ شد سوی کشورھای صنعتی بھ

 درصـد کـل مصـرف ٤٩، ١٩٧٢در حالی کھ نفـت در سـال 
 ٤٠بھ  ١٩٩٠کرد، این رقم در سال می انرژی غرب را تأمین

بھ معنای تمایل کشورھا بـھ سـمت  درصد کاھش یافت و این
گـاز  ماننـد زغـال سـنگ،(منابع انرژی بھ غیر از نفـت 

از سوی دیگر، در حالی کھ در  .بود) طبیعی و انرژی اتمی
 متحـده را درصد کل مصرف انرژی ایاالت ٣٨ ، نفت٢٠٠٠سال 
و  رسید درصد  ٣٧بھ  ٢٠٠٢قم در سال کرد، این رمی تأمین

زمینـھ منـابع  گر آن اسـت کـھ آمریکـا دراین امر نشان
تـر از کشـورھای اروپـای جایگزین برای نفت، بسیار عقـب

بسیاری از کارشناسان مسـائل انـرژی، . است غربی و ژاپن
درصـد در  ٢٣از (جھـان  افزایش سھم گاز طبیعی در انرژی

را دلیـل کـاھش سـھم ) ٢٠٢ل درصد در سا ٢٧بھ  ١٩٩٠سال 
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  (Sarah Yizreali, 2000).کننددر این حوزه عنوان می نفت
فـارس را  وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در منطقھ خلیج

کـرد زیـرا توان صرفًا یک مزیت برای این منطقھ تلقـینمی
حداقل از زمان کشف این مـاده در کشـورھای حـوزه خلـیج 

ھای بزرگ دنیـا قـرار تکشورھا مورد توجھ قدر فارس، این
ھا در منطقھ فـراھم آن گرفتھ و زمینھ دخالت و حتی حضور

 توان یکی از مضرات وجود منـابعاین امر را می. شده است
 .تعظیم انرژی در منطقھ دانس

خلیج فـارس،  ھای منفی وجود نفت درجنبھ دیگر از یکی
وابستگی بسیار شدید کشورھای منطقھ بھ درآمـدھای حاصـل 

اقتصــاد ایــن کشــورھا بــھ دلیــل . اســت آن صــادراتاز 
دولتی و مبتنی  درآمدھای آسان حاصل از فروش نفت بھ شدت

اغلب کشورھای حوزه خلیج فارس درصد باالیی . بر رانت است
ھایی ھمچون ھتل، زمین، مدھای نفتی خود را در بخشآدر از

ھا در آمریکا، اروپـا، دیگر بنگاه کارخانجات، مستغالت و
 .اندگذاری کردهن و سایر نقاط سرمایھژاپ

در نتیجھ، رشد درآمد کشـورھای صـادرکننده نفـت بـا 
گذاری درکشورھای صـنعتی ارتبـاط مسـتقیم افزایش سرمایھ

اقتصاد تمامی کشورھای خلـیج فـارس (Fandy; 1997: 78)  .دارد
نفت ستون فقـرات آن محسـوب  ؛محصولی بوده و در واقع تک
 .شودمی

 ٢٦٤معـادل (درصـد  ٢٥بـودن  با دارا دیعربستان سعو
تـرین ذخایر اثبات شده نفـت جھـان، غنـی) میلیارد بشکھ

البتـھ بـھ ادعـای . رودکشور در این زمینھ بھ شمار مـی
انــرژی آمریکــا، ذخــایر احتمــالی نفــت  اداره اطالعــات

از عربسـتان  پـس. عربستان حدود ھزار میلیارد بشکھ است
 .قرار دارندکشورھای عراق، ایران و کویت 

کھ در مـدت زمـان کوتـاھی  عربستان تنھا کشوری است 
 توانـد تولیـد خـود را بـا دو میلیـون بشـکھ در روزمی

 ٢٠٠٤زمانی کھ صنایع نفت ونـزوئال در سـال . دھد افزایش
عربستان تنھا کشوری بود کھ توانست  با بحران مواجھ شد،
بـر  نفت جھـان بازار ؛در واقع. کنداین کمبود را جبران
از سوی دیگر، ذخـایر نفتـی . چرخدمی حول محور عربستان 

تنھایی بیش از ذخایر موجود در روسیھ، آمریکا،  عراق بھ
 .است چین و مکزیک تخمین زده شده

حتی برخی از کارشناسان غربی معتقدند کـھ عـالوه بـر 
عراق، ذخایر عظـیم نفتـی  شده در ذخایر موجود و شناختھ
غربی این کشور قراردارند کھ حدود دیگری نیز در بیابان 

 .شودصد میلیارد بشکھ تخمین زده می
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توانـد ظرفیـت بھ سادگی مـی کند کھعربستان ادعا می 
میلیون ١٥ ای نزدیک بھتولید روزانھ نفت خود را درآینده
 .سال حفظ کند ٥٠بشکھ برساند و این میزان را تا 

کھ ظرفیت کند بینی میانرژی نیز پیش المللیآژانس بین
میلیون بشکھ و  ٢/١٨بھ  ٢٠٢٠تولید نفت عربستان در سال 

 .میلیــون بشــکھ در روز برســد ٥/٢٢بــھ  ٢٠٢٥تــا ســال 
Kretzman; 2003: 65) ( سـھم عربسـتان از  ١٩٩٦ھمچنین درسـال

 درصد بـود کـھ ایـن رقـم در سـال ١٣بازار جھانی نفت، 
 Sarah). ددرصـد بـو ١٦، ١٩٨٠در سـال و  درصـد ١٥، ١٩٧٦

Yizreali, 2000) 
لی در الـدوَ بھ عنوان یک سازمان بین کوجودی اوپِ  منطقِ 

سـازمان بـھ  در واقـع ایـن. اسـت دست داشتن قیمت بوده
- ھا از طریق کنترل بر روی عرضھ نفـتدنبال تنظیم قیمت

عملکرد موجب شده تا برخی تصور کنند کـھ  این شیوه. است
صـحنھ سیاسـت در  و باشـدک مظھر یک کارتل نفتـی مـیاوپِ 

 .استالمللی دارای یک مفھوم منفی بودهانرژی بین
از  بویژهک ھای بسیاری علیھ اوپِ راستا، کوشش در ھمین
وارداتی خود را از اوپک  کھ یک چھارم نفت - سوی آمریکا

کشورھای  جھت مجبور ساختن این سازمان و  - کندتأمین می
عرضـھ و ھـای مـدیریتی در عضو آن بر تعلیق کنترل رویـھ

 . استخام صورت گرفتھگذاری نفتقیمت
 از اھـداف ک یکـیاز بین بردن اوپِـ برخی معتقدند کھ

این . مھم اشغال عراق توسط آمریکا و انگلستان بوده است
ترغیب دولت عراق بـرای خـروج از  دو کشور قصد دارند با

از قـدرت  ک و افزایش تولید نفت ایـن کشـور،سازمان اوپِ 
قیمـت نفـت  ری اوپک در زمینھ کنترل عرضھ ونسبتًا انحصا

 .بکاھند
تأمین نیمـی  ٢٠٣٠تا سال  ١طبق آمارھا، سازمان اوپِك

داشت و در این  نیازھای نفتی جھان را بھ عھده خواھد از
برخی از اعضای ایـن سـازمان  بھ دلیل کاھش ذخایر ،میان

تری را خلیج فارس نقش پررنگ  تا آن زمان، کشورھای حوزه
 .خواھند نمود ایفا
 المللی انرژی آمـدهآژانس بین ٢٠٠٤در دورنمای سال  

درصـد  ٦٠حـدود  ٢٠٣٠است کھ مصرف جھانی نفـت تـا سـال 
بیشتر این میزان از سوی کشـوھای  یافت کھ افزایش خواھد

خواھد بود کـھ  آسیایی و در حال توسعھ مانند چین و ھند
را بـھ  تا سی سال آینده نیمی از نیازھای انـرژی جھـان

                                                      
1. OPEC 
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ک اوِپـ مش، سـھراساس این گزابر. خواھند داد خود اختصاص
 ٥٣بـھ  ٢٠٤٤سـال  درصـد در ٣٧در تولید جھانی نفـت از 

 .یافت افزایش خواھد ٢٠٣٠درصد در سال
و رسیدن  ١٩٩٨ خام در سال قیمت نفت از کاھش شدید پس

تمامی کشورھای  دالر برای ھر بشکھ، اقتصاد ٩آن بھ حدود 
کھ بھ شـدت  -بھ ویژه کشورھای حوزه خلیج فارسعضو اوپک 

 .شد با بحران مواجھ ،بھ درآمدھای نفتی ھستند وابستھ
وزرای نفـت  ٢٠٠٠مـارس این کشورھا در نشست؛ نتیجھدر

دالر و حداکثر آن  ٢٢ک را نفتی اوپِ  خود، حداقل قیمت سبد
 (Halff; 2004: 76)  .دالر اعالم کردند ٢٨ را

بـا  بدین معنا نیسـت کـھ اعضـای آنک این اقدام اوپِ 
تـرین بلکھ در واقع مھـم ،افزایش قیمت نفت مخالف ھستند

جلـوگیری از کـاھش بـیش از انـدازه  ھا تالش برایھدف آن
اقتصـادی  ھر چند بسـیاری از کارشناسـان. قیمت نفت است

داشـتن  این باورند کھ سیاست اوپک در باال نگـھ غربی بر
. باشد بلندمدت نتیجھ عکس داشتھاست در  ممکن قیمت نفت،

مدت، از یکسو موجب بلند زیرا افزایش بیش از حد قیمت در
و  ترغیب کشورھای مصرف کننده برای کاھش وابستگی بھ نفت

تالش در جھت انرژیھای جایگزین شده و از سوی دیگر موجـب 
 . جھانی می شود اقتصاد کاھش رشد

دالری قیمت ١٠مطالعات اخیر نشان داده است کھ افزایش 
سـازمان « اقتصـادی در سو موجب کاھش رشـداز یک خام نفت

سـوی  درصـد و از بھ میزان نیم ١»توسعھ و ھمكاري اروپا
 کننده نفت، رشدموجب افزایش واردات کشورھای صادر ؛دیگر

کـردن وابسـتگی تورم و کاھش تمایل این کشورھا برای کـم
شدید قیمت نفت در  افزایش. شوددرآمدھای نفتی می خود بھ

دالر موجـب  ٧٠مـرز حـدود ھای اخیـر و رسـیدن آن بـھماه
 .دکننده نفت شکننده و تولیدنگرانی کشورھای مصرف

ھـای زمینھ معتقدند کھ اگـر قیمـت این گران درتحلیل
مانـد ببـاقی ) دالر ٤٠باالی  یعنی(آتی نفت در ھمین سطح 

نفـت تغییـر  کننـدگان جھـانیمصرف رفتار یا باالتر برود
 .کرد خواھد
 متحـده ای ایـاالتبسیاری از زیرسـاختارھای سـرمایھ 

ھـای بینی قیمتاساس پیشآمریکا و سایر کشورھای صنعتی بر
ھا بھ زیـر بنابراین اگر قیمت. اندشده پایین نفت ساختھ

آن بخـش از  دالر برای ھر بشکھ نفت بازنگردد، رقابـت ٣٠
اسـت، از بـین » بـرنفـت« شـاناقتصاد آمریکا کھ سرمایھ

                                                      
1. OECD 
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-البتھ بـھ. شد جا خواھندبطور منطقی جابھ خواھد رفت و
میانگین قیمت واقعی نفـت در  ھای اخیر،رغم افزایش قیمت

. اسـت ١٩٨١حال حاضر حدود سـھ پـنجم اوج آن در فوریـھ 
کـھ ھای نفت، بـا آناین، اثر افزایش فعلی قیمت عالوه بر

پیامدھای کمتری بر  ٧٠ھھ نسبت بھ د اما قابل توجھ است،
 .رشد اقتصادی و تورم دارد

صنعتی جھان بھ یک میزان نفـت منطقـھ خلـیج  کشورھای
وان تـژاپـن را مـی در این میـان،. فارس وابستھ نیستند

ترین کشور صنعتی بھ نفت این منطقھ قلمداد کـرد، ھستواب
درصد واردات نفت ژاپـن از خلـیج فـارس  ٧٥کھ حدود  چرا

بھ نفت خلیج فـارس بسـیار  چین و ھند نیز. ودشتأمین می
 سازمان توسـعھ«کشورھای اروپای غربی یا . وابستھ ھستند

تنھا حدود یک چھـارم نفـت  »ھای اقتصادی اروپاو ھمکاری
 .کنداز خلیج فارس وارد می وارداتی خود را

آمریکای شمالی بھ طـور روزافزونـی  در واقع اروپا و
کھ  حالیدر. اندشده آمریکا وابستھبھ نفت دریای شمال و 

 .آسیا بھ شدت بھ نفت خلیج فارس متکی است
میلیـون بشـکھ   ٢/٤روزانھ حـدود  ٢٠٠٣ ژاپن در سال

 ٣٠ مقـدار نمـود کـھ از ایـنخلیج فارس وارد می از نفت
درصد توسط ١٧درصد توسط امارات،  ٢٩درصد توسط عربستان، 

 .تامین شدوسط قطر درصد ت١١توسط ایران،  درصد١٢کویت، 
 ٦/٢روزانــھ حــدود ٢٠٠٣ غربــی نیــز در ســال اروپــای

عربستان  سھم ؛همیلیون بشکھ نفت از خلیج فارس وارد کرد
 ٧ق درصد، سھم عرا ٣٣درصد، سھم ایران  ٥٢این مقدار  از

 .درصد بود ٦ کویت درصد و سھم
میلیـون بشـکھ  ٥/٢، روزانھ ٢٠٠٣آمریکا نیز در سال 

ای از ایـن کرد کـھ بخـش عمـدهفارس وارد مینفت ازخلیج 
عربســتان و مــابقی را  توســط) درصــد ٧١یعنــی (مقــدار 

 ، قطـر و امـارات)درصد٩(، کویت )درصد١٩(کشورھای عراق 
   Cordesman, 1999: 89)(. کردندتأمین می) متر از یک درصدك(

در  بھ عالوه چین و ھند نیز از کشـورھایی ھسـتند کـھ
دلیل داشتن رشد اقتصـادی بـاال، مصـرف  بھ ،ھای اخیرسال
 .استشان بھ شدت افزایش یافتھنفت

یافتھ آسیا معتقدند، کشورھای نسبتًا توسعھ کارشناسان
اعظـم افـزایش کنـونی  مسـئول بخـش) مانند چین و ھنـد(

توان بھ این امـر جا مینآتقاضای جھانی نفت ھستند و از 
تنھـا حـدود  ٢٠٠٣ خام در سال رف جھانی نفتصبرد کھ مپی
در حالی کھ رشد مصرف نفـت چـین  درصد افزایش یافت، ١/٢

 .است درصد رسیده ٢٠ تا ١٥در سالھای اخیر بھ رقمی بین 
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دھھ آینـده مصـرف نفـت چـین شود کھ در دوبینی میپیش
چـین، . داشت درصد رشد خواھد ٥/٥ھند  درصد و ٥/٧ ساالنھ
و برای بھ حرکت  ترین رشد اقتصادی را در جھان داردسریع

درآوردن چرخھ رشد اقتصادی گسترده خـود نیـاز بـھ نفـت 
برابـر شـده و  نیاز چین بھ نفت طی دھھ گذشتھ دو. دارد

اصول سیاسـت خـارجی  از یکی جوی نفت جزءودر نتیجھ، جست
نیاز شدید چین بھ نفت، ایجاب مـی. پکن قرار گرفتھ است

شـد وارد کند تا پکن با ھـر کشـوری کـھ نفـت داشـتھ با
 .معاملھ و مذاکره شود

چین بھ نفت آنچنان افزایش یافتھ و حیاتی شده  نیاز 
آمریکا مبنی بر ارجـاع  با پیشنھاد ٢٠٠٤کھ در سپتامبر 

تحریم  ل و اعماللمپرونده سودان بھ شورای امنیت سازمان
ھا مخالفت کرد، زیرا سودان بھ شورای امنیت سازمان ملل 

درصـد  ٧ت کـرد، زیـرا سـودان ھـا مخالفـاعمال تحریمو 
تـرین بـزرگ کنـد و پکـنواردات نفت چـین را تـأمین مـی

 . گذار خطوط لولھ نفت سودان استسرمایھ
گـر روابـط خـارجی و تحلیل» ریتیکی«در ھمین راستا، 

اسـت کـھ  استاد سابق دانشگاه دفاع ملی آمریکـا معتقـد
-المللی علیھ ایران تنھا زمانی معنـا مـیھای بینتحریم

بخش نفت صورت گیرند و با توجھ بھ وابسـتگی  یابد کھ در
خاورمیانـھ بـھ ویـژه  روزافزون چین بـھ منـافع انـرژی

 ایران، احتمال تصویب تحریم صنعت نفت ایـران در شـورای
 .امنیت وجود ندارد

بھ  اندیشد ومی اخیرًا چین بھ تأمین منابع نفتی خود 
یھ، آسـیای ھمین دلیل منافع خود را در مناطقی چون روسـ

البتـھ عالقـھ چـین بـھ . کنـدمرکزی و سودان جست وجو می
 پکـن بـھ دولت. طق مختلف جھان، موضوعی اتفاقی نیستامن

ثبـاتی کند کھ از بـیاین دلیل سیاست مذکور را دنبال می
احتمالی درکشورھای حوزه خلیج فارس نگـران بـوده و بـھ 

 - قـھکشورھای ایـن منط دنبال کاھش وابستگی خود بھ نفت
 .است - کھ بھ شدت پیرو سیاستھای آمریکا ھستند

جا کھ کنند از آنکشورھای صنعتی استدالل می گرانتحلیل
مناطق ناآرام مانند عراق و  بخش عمده نفت مورد نیاز در

شود، در کشورھای بی ثبات سیاسی مانند عربستان تولید می
 .رددا ھا وجودنتیجھ احتمال توقف تولید نفت از سوی آن

منظور تأمین امنیت و عرضھ کافی نفت در  بنابراین بھ
بـیش از  بایسـتمـی        کنندهبلندمدت، کشورھای مصرف

 .پیش بھ دنبال یافتن ذخایر انرژی جایگزین باشند
الکساندر بلوخین، سفیر وقت روسـیھ در  ١٩٩٨در سال  
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 ٢بـین  ٢٠١٥داشت کھ دریای خزر درسال  آذربایجان اظھار
درصد کـل  ٧ تا ٥/٣یعنی (میلیون بشکھ نفت در روز  ٤ تا

ست کـھ در ا این در حالی. تولید خواھد کرد )تولید جھان
 . بوددرصدخواھد ٣٦آن زمان سھم منطقھ خلیج فارس 

 بسیاری از اندیشمندان ؛پس از حوادث یازدھم سپتامبر
تواند اوپـک را کنـار زده و پیشنھاد کردند کھ روسیھ می

حتـی . کنـدجھان از خلیج فارس کمک رضھ نفتبھ دگرگونی ع
تـا بـھ  آمـاده اسـت«واشنگتن پست ادعا کرد کـھ مسـکو 

امـا . »تبدیل شـود -پایتخت انرژی جھان - ھوستون آینده
باختند، زیرا روسیھ از نظر  سریع رنگ این ادعاھا بسیار

درصد نفـت جھـان  ٥ذخایر نفتی در رده ھفتم است و تنھا 
این امر بدین معناست کھ اگر روسیھ  .اختیار دارد ررا د

میلیون بشـکھ در  ٩یعنی (میزان نفت تولید کند  بھ ھمین
کشورھای صادر کننده نفت خارج  از دور ٢٠٢٠تا سال ) روز

 .خواھد شد
جھـان را در  درصـد ذخـایر نفـت ٧آفریقا نیز تنھا  

نیجریھ تا پایان ھمین دھھ و کـل آفریقـا . اختیار دارد
 دور کشورھای صادرکننده نفت خارج خواھد از ٢٠٢٥تا سال 

 .شد
تولید نفت جھان بھ ھمـین  در نھایت باید گفت کھ اگر

 یابــد، ظــرف کمتــر از دو دھــھ، میــزان کنــونی ادامــھ
بـھ غیـر از ( ٢٠٠٢ بزرگترین تولیدکنندگان نفت در سـال

روسیھ، آمریکا، مکزیک، نـروژ،  مانند) منطقھ خلیج فارس
تبدیل  گرانی وابستھ در بازار نفتبھ بازی ؛چین و برزیل

 )Tusiani; 1999( .شد خواھند
 

 تك محصولي بودن اقتصاد كشورھاي منطقھ
اقتصاد ھمة كشورھاي منطقة خلیج فارس بھ شدت وابستھ 

درصد از  ٩٠تا  ۶٠است؛ بھ طوري كھ بھ نفت و مشتقات آن
 .شود ق تأمین ميیدرآمد كشورھاي منطقھ از این طر

 
 ژئواستراتژیكمركزیت 

رفتن نظام سرد و از میان با وجود پایان یافتن جنگ
دوقطبي، خلیج فارس ھمچنان از مراكز مھم ژئواستراتژیك 

 :استاین امر ناشي از دالیل زیر. شود جھان محسوب مي
اي ارتباطي میان شرق  این منطقھ، بھ منزلة حلقھ) الف

 ؛و غرب است
مني آن در نظام ثباتي و امنیت و ناا ثبات، بي) ب
 سزایي دارد؛ الملل نقش بھ بین
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فاصل روسیھ و  حد اي در منطقھشدن ایران درواقع) ج
كشورھاي تازه استقالل یافتھ و اتصال آنان بھ خلیج فارس 

- و دریاي عمان و در نتیجھ اقیانوس ھند از طریق این
 ؛منطقھ
ھاي مھم خلیج  اتصال شبھ جزیره عربستان بھ آبراه) د
س و دریاي عمان و دریاي سرخ و از طریق دریاي سرخ فار

المندب و  ھاي باب ھند نیز از طریق تنگھ بھ اقیانوس
كھ ھر دو بھ شبھ جزیرة عربستان متصل ھستند بھ  ،ھرمز

 ؛كانال سوئز و در نھایت بھ مركز جھان
 ؛سیليوابستگي شدید جھاني بھ انرژي فُ ) ه
 
فرھنگی درمنطقھ خلیج ھای متراکم قومی، مذھبی و شکاف
 فارس

عناصر مختلف تاریخ، زبان، قومیت  ھاي موجود در شكاف
از نظر تاریخ و . صورت متراكم متجلي شده است و مذھب بھ

 :تمدن این منطقھ داراي سھ ھویت متمایز تمدني است
 ،سیاسي خاص آن تمدن فالت ایران با تاریخ) الف
- تداوم تاریخالنھرین با گسستگي در  تمدن بین) ب
 ،سیاسي
از ظھور اسالم از ھویت جزیره كھ پس تمدن شبھ) ج

 .شداي برخوردار برجستھ
است و از حیث قومیت، الگوي تمایز زباني، قابل تعمیم

از حیث مذھبي، اغلب مردم بخش شمالي خلیج فارس را 
شیعیان و اغلب ساكنان بخش جنوبي و غربي را اھل سنت 

 .دھند تشكیل مي
 

 تھدیدھای سخت در منطقھ

براي شناخت تھدیـدھاي سـخت در منطقـھ خاورمیانـھ و 
بایست با عوامل سیاسي موثر بر این منطقـھ خلیج فارس مي

در حقیقــت تھدیــدھاي ســختِ موجــود در منطقــھ . شــدآشــنا
ھاي سیاسي موجود در خاورمیانھ، چیزي جز اختالفات و شكاف

 .این منطقھ نیست
 

 ر کشورھای خلیج فارسموثر بعوامل سیاسی 
 نقش عوامل داخلی موثر بر ساختار سیاسی منطقھ

شـــكاف متـــراكم در نـــوع، ســـاختار، ماھیـــت و ) ١
 :  ھاي سیاسي منطقھ ھاي استراتژیك نظام گیري جھت

در این چارچوب ایران داراي نظام جمھوري اسالمي اسـت 
كھ بـھ شـدت متـأثر از مكتـب شـیعھ بـوده، ایـدئولوژي 
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اسـت، بـھ تكثرگرایـي سیاسـي نسـبي  آن حاكما برگر جھان
-غربـي، ضدصھیونیسـتي، انقالبـي و ضـداعتقاد دارد، ضـد

ھـا در ایـن  از حیث تـاریخ تأسـیس دولت... ارتجاعي است
 .ھا كامالً متفاوت است منطقھ، قدمت دولت

از قـدمت تـاریخي ... كشورھاي ایـران، عمـان و یمـن
دار دولتـي برخوردار ھستند و ایـران داراي سـابقة اقتـ

عراق و . اي و جھاني ھمراه با استمرار تاریخي است منطقھ
اي از  عربستان با وجود داشتن سوابق گسستة دولت در پاره

سـال  ٨٠ھاي جدیـد بـا عمـري حـدود  مقاطع تاریخي، دولت
ھاي منطقھ نیز از عمـر متوسـط  سایر دولت. شوند محسوب مي

 .سال برخوردار ھستند ٣٥تا  ٣٠

ھاي جھاني چـھ در دوران  از نظر واكنش نسبت بھ قدرت 
سرد و چھ در زمان حاضر واكنش كشورھا متفاوت بـوده  جنگ
سرد بھ مثابھ دو عامل  ایران و عراق در دوران جنگ. است

كننـدة رقابـت جھـاني اي آمریكـا و شـوروي مـنعكس منطقھ
 غرب قرار اند و بقیھ كشورھا عمدتًا درطیف ھمگرا با بوده

 .اند داشتھ

 

 ثباتي و ناامني در خلیج فارس نمایان بودن بي
كشورھاي منطقھ، نـاامني داخلـي ھاي قومي وجود درگیري

ھاي حـاكم و از  در كشورھاي منطقھ، تزلزل سیاسي در رژیم
ھاي بزرگ و كوچـك در منطقـھ ماننـد  تر بروز جنگ ھمھ مھم

 سال، حملھ عراق بـھ كویـت، ٨جنگ عراق و ایران بھ مدت 
و  . م٢٠٠٣حملھ آمریكا بھ عـراق و اشـغال آن بـھ سـال 

ھـاي داخلـي  ، جنگھاي نظامي میان عربستان و یمـن درگیري
 .از نمونھ ھای این درگیری ھاست ١٩٩٤یمن در سال 

این بی ثباتی کھ ناشی از ساختار سیاسی منطقھ خلـیج 
فارس بـوده اسـت، دارای نقشـی منفـی در توسـعھ روابـط 

ھـای خـارجی یکدیگر بوده و توسط قدرت کشورھای منطقھ با
-بھ عنوان محملی برای استفاده و تعقیب منافع آنـان در

 . است آمده
 نقش عوامل خارجی موثر بر ساختار سیاسی منطقھ

نقش دو کشور ایاالت متحـده و اسـرائیل  در منطقـھ 
خلیج فارس بسیار مھم و تاثیرگذار در روابط کشـورھای 

-جھاني با تضعیف جھـانظامن. استمنطقھ با یکدیگر بوده
-اي بـھ قطبي و دخالت آمریكا در خلیج فارس شكل تازهدو

 .خود گرفت
آمریكا سیاست مھار دوگانھ را جایگزین سیاست سنتي 
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این سیاست بھ   .بود خود یعني ترویج موازنھ قوا كرده
اي در خدمت منـافع  جھت انزواي ایران از معادالت منطقھ

در این زمینھ برژینسـكي بـا وجـود . ایاالت متحده بود
مخالفت با سیاست مھار دوگانـھ ایـاالت متحـده تأكیـد 

مبناي سیاست آمریكا در خلیج فـارس بایـد « :كند كھ مي
چنان مبتني بر ادامھ تعھد و تضمین امنیت متحدان و ھم

 (Brzeinski, 1990: 30) .»حفظ جریان نفت باشد
مورد ایران؛  تژیكي حوزه خلیج فارس دراموضوع استر

اي و امنیت دستھ جمعي است كھ براي ایران  امنیت منطقھ
ساز توسعھ و محیط  محیط امن زمینھ. اھمیتي حیاتي دارد

 .ماندگي است ناامن باعث عقب
حال توسعھ عامـل اساسـي در امنیـت محـیط و در عین

بنابراین مسئلھ امنیـت در . رود امنیت ملي بھ شمار مي
استراتژیكي است كـھ ایـران در  خلیج فارس از موضوعات

 .شدهمنطقھ با آن روبرو 
ھاي خارجي و كشورھاي منطقـھ و  گرفتن قدرتنظربا در

ھاي  منافع متضاد و ناسـازگار در منطقـھ بـر پیچیـدگي
دریـایي  قدرت شود حضور امنیت در خلیج فارس افزوده مي

آمریكا در خلـیج فـارس، اشـغال افغانسـتان و عـراق، 
رژیم صھیونیستي توسط آمریكا  ...وتأمین امنیت اعراب 

ھاي معماي امنیـت در  از جملھ مسائلي است كھ بر ابھام
 .افزاید خلیج فارس و منطقھ مي

اكنون با روند رو بھ رشـد جھـاني شـدن در نظـام  
ھا با  الملل ناامني در یك منطقھ و عدم توازن قدرت بین

توجھ بھ موقعیت ژئوپولیتیك و ژئواستراتژیك خود موجب 
این مسئلھ امنیت جھاني . ناامني دیگر مناطق خواھد شد

دھـد و تروریسـم را تحقـق  ميرا نیز مورد پرسـش قـرار
 .بخشد مي

گر موضوعات استراتژیك كھ ایران در منطقھ با از دی
ــت ــلیحاتي اس ــابقھ تس ــت، مس ــھ اس ــابقھ . آن مواج مس

پـس از . خـواھي در منطقـھ اسـت تسلیحاتي نتیجـة چیره
فروپاشي شوروي اسـتراتژي آمریكـا مبتنـي بـر ایجـاد 

طلب  توازن قوا در منطقھ و جلوگیري از ظھور قدرت سلطھ
از . اسـتیحاتي بـودهساز مسابقھ تسـل در منطقھ، زمینھ

ھا میلیون دالر بـراي تاكنون كشورھاي منطقھ ده ٩٠دھھ 
ساخت نیروھاي مدرن نظامي جھـت بازدارنـدگي و تھدیـد 

 . اند ھمسایگان خود ھزینھ كرده
رفتھ   ھاي پیش اي است كھ براي سالح خلیج فارس منطقھ
ھـاي اي كھ مخالفـت منطقھ. آور است جنگي بسیار اشتھا
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- د بھ تداوم مسابقھ تسلیحاتي منجـر شـدهسیاسي موجو
عنصر دیگري كھ در این جریان سـھم دارد، ھـراس « .است

كشورھاي شوراي ھمكـاري خلـیج فـارس از برتـري قـدرت 
نظامي ایران پس از صدماتي است كھ در جریان جنگ خلیج 

 امیراحمـدي،(» .فارس بھ ارتش عـراق وارد كـرده اسـت
ھاي جدیـد  اخیر برنامھویژه در جریانات  بھ )٧٥ :١٣٨٤

تسلیحاتي ایـران در كـابرد نظـامي، ایـن ھـراس شـدت 
كھ ھزینة نظامي ایـران با وجود این. استتري گرفتھ بیش

تر از كشورھاي حاشیھ خلیج فارس است ولـي در  بسیار كم
اثر تبلیغات آمریكا، ایـن احسـاس نـاامني از ناحیـھ 

احساس  این. ایران ھمواره در منطقھ رو بھ افزایش است
- پـيور شدن آتش مسـابقھ تسـلیحاتي را در تھدید، شعلھ

 .دارد
ترین عامل در جھت دست یافتن بھ توسعھ سیاسـي مخرب

كشـورھاي . اسـت »بازي تسـلیحاتي« و اقتصادي شركت در
ترین آمار خریدھاي تسلیحاتي را بھ خود  خاورمیانھ بیش
ني ترین عوامل ناام این موضوع از مھم. اند اختصاص داده

در منطقھ است و تا زماني كھ این روند متوقف نشود نھ 
بلكـھ بـھ طـور  ؛شد تنھا منطقھ امن و باثبات نخواھد
 :١٣٨٤ذوالفقاري، ( .فزاینده شاھد ناامني خواھیم بود

١٢( 
ترین اھداف ایاالت متحـده و سـایر كشـورھاي  از مھم

تولیدكننده تسلیحات در منطقھ، بھ ویژه در خلیج فارس 
تـر  زدن بھ مسابقھ تسلیحاتي و فروش ھـر چـھ بیشدامن 

 .ھا است افزار در جھت تأمین منافع این قدرت جنگ
اي بھ طور خاص تأكید بـر  منظور از عوامل فرامنطقھ

متحده در منطقھ است كـھ در شـرایط كنـوني  نقش ایاالت
حضــور جــدي در منطقــھ داشــتھ و خواھــان ایفــاي نقــش 

ست و ایـن مسـئلھ حتـي انحصاري در منطقھ خلیج فارس ا
. اسـتموجب نارضایتي برخـي متحـدان اروپـایي آن شـده

توسـط  ،آمریكا در پي جلـوگیري ظھـور برتـري و تسـلط
متحــده  ھاي ایــاالت استراتژیســت. اســتكشــورھاي منطقــھ

معتقدند كھ آمریكا منافع وسیعي در جلوگیري از ظھـور 
 .اي دارد ھر قدرت منطقھ

اي ھمواره درصـدد  فرامنطقھآمریكا در حكم یك عامل 
اي در جھـت بـھ خطـر  تفكر ایران خطرناك و ھستھ یالقا

ھاي  مخالفت. انداختن منافع كشورھاي منطقھ و جھان است
اي ایران و تھدیدات و ھمسو  ھستھ فعالیتشدید در مورد 

ــت ــا سیاس ــومي ب ــار عم ــردن افك ــعھ ك طلبانھ و  ھاي توس



  
  
  
  
  
  
  
  

۶٨                                                                       
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

فـراروي جمھـوري گرایانھ خود از دیگر مشـكالت  جانبھ یك
 .اسالمي است

صـدام (با فروپاشي شوروي و نیز سقوط كابوس منطقھ 
آمریكا درصدد معرفي یك منشأ شر و نـاامني در  ؛)حسین

آمریكا در كنار حذف صدام حسین بھ تھدیـد  .منطقھ است
 .موھوم جدیدي بر ضدامنیت منطقھ نیاز دارد

بـھ  ،روابط خود با ایـران آمریكا در روند كنونيِ  
تواند ایران را منبع ناامني بـراي كشـورھاي  راحتي مي

كند و ضمن جلوگیري از بھبود روابط ایران منطقھ معرفي
-با كشورھاي عربي كھ براي توسعھ اقتصادي ایران حیاتي

اعتمادي بین این كشورھا زمینـھ  بي است و با گسترش جوِ 
  در منطقـھ مطلـوب نگـھ را براي تداوم حضور نظامي خود

در این زمینھ آمریكا نھ بھ دنبال ھمكاري بلكھ  ؛دارد
در ھمین ارتبـاط . بھ دنبال كنترل انحصاري منطقھ است

آلود با ایران بـھ راحتـي آمریكا با ادامھ روابط تنش
ھـاي ھمسـایھ  تواند حضـور در منطقـھ را بـراي دولت مي

 .ایران توجیھ كند
برتري آمریكا در خلیج فارس نقش قاطعي در برتـري  
حـال  ھـر بـھ    )ھمـان(» .كند ني آمریكا بازي ميجھا

اسـت كـھ حضـور آمریكـا و اسـرائیل در مسئلھ مھم این
 طور كھ برژینسـكي تأكیـد است و ھمان منطقھ یك واقعیت

 :كند مي
الزم است ھمھ كشـورھاي منطقـھ خلـیج فـارس ایـن « 

متحـده  كنند كھ ایـاالت واقعیت مھم استراتژیك را درك
) انرژي(است و استقالل و امنیت  فارس ماندگاردر خلیج 

 ».رود شـمار مـي منافع حیاتي آمریكا بھ ءدر منطقھ جز
 )١٧٤: ١٣٧٨؛ رنجبر(

بر روابط خارجی کشورھای ایـن منـاطق  عوامل تمامی این
ھـای سـوی دیگـر قـدرت اسـت و از با یکدیگر تأثیر گذارده

منطقھ ھمـواره بـا  خارجی نیز با مشاھده ابعاد اھمیت این
ھای خود روابط کشورھای این منطقھ را تحت تأثیر خود دخالت

 .اندقرار داده
 

 تاثیر انقالب اسالمي بر منطقھ خلیج فارس
ایـران، كشـورھاي  در  ١٣٥٧از انقالب اسالمي در سـال بعد

الملل اكنون با كشوري مواجھ شدند كھ بر  منطقھ و عرصھ بین
ھـا، ارزش -نظر جھان بینـي، نظـام ایران شاھنشاھي از خالف 

فرھنگـي بـر خـالف گذشـتھ  -سیاسي -افكار و اھداف اقتصادي
ایران خواھان استقرار نظامي مبتني بر   جمھوري اسالمي. است
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اسـالمي ھـاي حامي ارزش« داخلي سیاست در كھاسالميایدئولوژي  
 ھـاي حكومت دیني در برابر رژیم« ،»ھاي سكوالر مقابل ارزشدر

ــر ــي ب ــي مبن ــف سیاس ــدئولوژي  مختل ــم از  ای ــي اع ھاي غرب
، در عرصــھ سیاســت »لیبرالیســم، ناسونالیســم و ماركسیســم

ــاني  بین ــت جھ ــل و سیاس ــتیبان ج«المل ــوم و پش ــاي  بشنمق ھ
دشمن اسرائیل و خواھـان «، »گرا در سراسر جھان اسالم  اسالم

دشـمن منـافع «، »كشور و حامي حقوق فلسـطینیاناین نابودي 
ھـاي  ادي و معنـوي آمریكـا و غـرب و خواھـان قطـع دخالتم

تنھا در دنیـاي اسـالم بلكـھ در   ایاالت متحده نھ جانبھ  ھمھ
 .است» سراسر جھان

ھا و اصول انقـالب خـود را  ارزش ؛برانگیزتر از ھمھ بحث 
- عبارت  بھ. دھد مي جھانشمول دانستھ و نداي صدور انقالب سر

قالب و در مقایسھ با قبـل، خـود ایران در بعد از ان  ؛دیگر
 .است جدید و دیگر شده ١»گفتماني«و  پارادایم وارد
وزیر امور خارجھ جمھـوری اسـالمی  ؛»علی اکبر والیتی«
ھـای ، در      سـال١٣٧٦تـا  ١٣٦٠ھـای بین سـال ،ایران

 :ابتدایی وزارت خود چنین گفت
اسـالمی خارجی ما تکیھ بر اتحـاد کشـورھای سیاست «  
-مسألھ اساسـی کشـورھای . ھانی استمقابلھ با ُکفربرای 

 ».صھیونیستی در خاک مقدس فلسطین اسـت اسالمی وجود رژیم
 )١٠١: ١٣٨٦؛ صدقی(

بایـد «میرحسین موسوی نیز در این باره گفتھ بود کھ 
مان را در جھت کمک بـرای آزاد تالش کنیم کھ سیاست خارجی

صـدقي، ( ».مساختن سرزمین اشغال شده فلسـطین شـکل دھـی
١٠١: ١٣٨٦( 

نزدیکی بھ کشـورھای عربـی  ات؛ھمھ این اظھار اما با
ما شاھد آن ھستیم کھ بعد از چند ماه گذشتھ از پیـروزی 

خیزنـد و از انقالب این کشورھا بھ مقابلھ با ایران برمی
جریان حملھ عراق بھ ایران کامالً از صـدام حسـین حمایـت 

اقتصادی بـھ  -سیاسی -یھای شدید و زیاد نظامکرده و کمک
-کنند و صف واحدی بر علیھ ایران تشکیل مـیاین کشور می

 .دھند 
 :جو کردودلیل جستدو را باید در  ھاعلت این مخالفت 
اسـالمی در قبـال  ھـای جمھـوریعامل نخست بھ سیاسـت 

توان گفت ایران در بعد از می .گرددکشورھای عربی باز می
ھای اسالمی جھت تحقـق اتحاد با ملتانقالب خواھان وحدت و 

ھای اسالمی و حاکمیـت دولـت اسـالمی و مخالفـت بـا آرمان

                                                      
1. Discourse 



  
  
  
  
  
  
  
  

٧٠                                                                       
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

 .بیگانگان و غرب بوده نھ بھ رسمیت شناختن حاکمان عـرب
سـید «بـھ  ٥٨خـرداد  ٢٤ای کھ در در نامھ رهامام خمینی

متفکر و عالم مذھبی معـروف و تـأثیر  -» محمد باقر صدر
اسالمی خـود ایران با نھضت ملت «  :نوشت - گذار در عراق

-انتظار دارد دست اجانب را از جمیع ممالک اسالمی کوتاه
 ».کند و استقالل را بھ آنھا برگرداند

ھـای عـرب را بـھ از اول انقالب حکومـت رهامام خمینی
کرد و خواھـان صـدور سازش با آمریکا و اسرائیل متھم می

- و براندازی آناناسالمی انقالب اسالمی بھ دیگر کشورھای 
 .بود

ھـا و ھای عرب با حس کردن زنگ خطر امکـان حرکـتدولت
ھـای اسـالمی اسالمی و افـراد و شخصـتگرای ھای بنیادجنبش

طرفدار ایران، در درجـھ اول بـھ مقابلـھ بـا آنـان در 
پردازند و در درجھ دوم در می   کشورھای خود پرداختھ و 

ی نظام نوپای جمھـوری اوایل پیروزی انقالب خواھان نابود
 جانبھ از صدام شـده و در بعـداسالمی از طریق حمایت ھمھ

از جنگ ایران و عراق، ھیچگاه بھ طور صددرصد خود را بھ 
مختلف بھ دشـمنی  طرق ایران نزدیک نکرده و با ایران بھ

  .پردازندو مخالفت می
بایسـت در عامل دوم تھدید ایران توسط اعـراب را مـی

. جـو کـردوتاریخی میان ایران و اعراب جسـتھمان مشکالت 
ظن و کینھ داشتھ و اعراب ھمواره نسبت بھ ایران حسن سوء

ھایی کـھ ایـران در بعـد از حمایت دارند و حتی با تمام
انقالب از فلسـطینیان کـرده و بـھ دشـمنی بـا اسـرائیل 
پرداختھ است، ایران را ھمدست یھود بـرای نـابودی دیـن 

 . دانندبھ منافع عربی می اسالم و ضربھ زدن
عربـی متحده  سال اخیر بھ عنوان نمونھ امارات ٣٠ در

تنب بزرگ، تنب کوچک و (گانھ ھمواره بر مالکیت جزایر سھ
-عربی از آن دفاع کردهکرده و کشورھای  تأکید) ابوموسی

 .اند
دالیل حملھ عراق بھ ایران جالب است کھ بدانیم یکی از

خارجـھ وزیر امـور ،حمادی سعدون« :شدھمین مسألھ عنوان 
ملـل، اشـغال دبیر وقت سازمانبا ارسال پیامی بھ  ،عراق
توسط ایران را گوشـزد کـرده و  گانھقانونی جزایر سھغیر

از ایران خواست بھ توسعھ طلبی تھاجمی و تھدیدھای خـود 
دھد و حاکمیت و استقالل کشورھای عربـی را محتـرم  پایان
 )  ١٠٤: ١٣٨٦ ؛صدقي( ».شمارد
سـابقھ حملھ عراق بھ ایران نیز نشانگر حمایت بـی  
با حمایت از  کشورھای عربی .ھای عربی از عراق بودحکومت
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دادنـد و بـھ صدام خشم و کینھ خود را از ایران بروز می
با پایان جنـگ . دنبال ضربھ زدن بھ جمھوری اسالمی بودند

بـا کشـورھای  چھ  بھبود روابط ایـران ایران و عراق گر
خارجی جمھـوری اسـالمی ایـران  عربی در دستور کار سیاست

گانـھ قضـیھ جزایـر سـھ ؛قرار گرفت اما بھ عنوان نمونھ
 .سر ایران قرار داشت  ھمچون شمشیر داموکلوس بر

خلـیج عربی از سوی کشورھای حوزه منطقـھ  ادعای خلیج
فارس بھ مسائل گذشتھ اضـافھ شـد و حتـی بـا توجـھ بـھ 

خلـیج «بلھ جدی ایران با این عنوان و تأکید بر نام مقا
حتی بـا  .شوداین ادعاھا ھر روزه تکرار می» ھمیشھ فارس

خاتمی  جمھوری آقای وجود پیمان نظامی کھ در زمان ریاست
اعتمادی اعراب نسبت ظن و بیبا عربستان بستھ شد، جو سوء

در ســال ؛ بــھ عنــوان نمونــھ. بــھ ایــران ادامــھ دارد
ــد .م ١٣٨٦/٢٠٠٨ ــپاه  بع ــل س ــده ک ــارات فرمان از اظھ

پاسداران ایران در خصوص واکنش تالفی جویانھ ایران نسبت 
، مقامات بحرینی واکنش بھ ھر گونھ حملھ احتمالی آمریکا

 .نشان دادند
دفـاعی و  -خارجی رئیس کمیسیون امور ،عادل المعاوده

سخنان اخیر سردار محمد علـی  ،امنیت ملی پارلمان بحرین
ایـــن « : حال گفتجعفری را مایھ دلگرمی خواند و در عین

دھد امـا در ھایی بھ مردم بحرین ارائھ میاظھارات تضمین
 ».بـود بنـد خواھـدزمان جنگ چھ کسی بھ سخنان خود پـای

ما نـھ بـھ آمریکـا اعتمـاد «: المعاوده خاطر نشان کرد
میدواریم سردار جعفری راست داریم و نھ بھ ایران، اما ا

 ١بھ تـاریخ  »ایرانیان انگلستان«ک بھ سایت.ر( ».بگوید
 )  ٢٠٠٨ژانویھ /  ١٣٨٦/٢١بھمن 

ھای تنـدرو نظـامی سـپاه از ماجرای برخورد قایق بعد
کھ موجب   ٢٠٠٨پاسداران با ناوھای آمریکایی در ژانویھ 

تنش و درگیری لفظی و دیپلماتیک بـین ایـران و آمریکـا 
ھا از اظھار تمایل اعراب بھ حملھ برخی از رسانھ ؛گردید

 .ھای ایرانی خبر دادندناوھای آمریکایی بھ قایق
روزنامھ واشنگتن تایمز بـھ نقـل از مشـاور امنیـت  

برخی از رھبران خاورمیانھ مایـل بودنـد «: آمریکا نوشت
آمریکا در جریان حـوادث اخیـر در خلـیج فـارس بـھ روی 

بـا  اسـتان ھـادلی» .ایران آتش بگشـایدھای نظامی قایق
اشــاره بــھ دیــدار مــاه گذشــتھ جــرج بــوش بــا رھبــران 

تعـدادی از سـران خاورمیانـھ تمایـل « :خاورمیانھ گفـت
-ھای نیروی دریایی آمریکا بھ سمت قـایقداشتند کھ کشتی

ھمـان ، ( ».ھای تندرو ایرانی در تنگھ ھرمز شلیک کننـد



  
  
  
  
  
  
  
  

٧٢                                                                       
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

 )٢٠٠٨فوریھ  /١٣٨٧بھمن  ١٨تاریخ 
اعتمـادی اعـراب بـھ ایـران تـا بی ؛شده چنانچھ دید

متحـده در  آنجاست کھ این کشـورھا حضـور نظـامی ایـاالت
بــا وجــود اتحــاد  - کــردهمنطقــھ خاورمیانــھ را تحمــل

و بـھ پشـتوانھ حضـور  - استراتژیک آمریکـا و اسـرائیل
نظامی آمریکا در خاورمیانھ و قرار دادن خـود در حصـار 

یکا بھ مقابلھ با ایـران پرداختـھ و دفاعی و نظامی آمر
-ملـلحتی بھ اراضی قانونی ایران و ثبت شده در سـازمان

 .اندمتحد چشم طمع دوختھ
 سطوح ُمنازعھ در منطقھ خلیج فارس

نازعھ در خلیج فارس اختالفات مـرزی، مھمترین منابع مُ 
و عدم موازنھ نیروھای نظـامی  ایدئولوژیک -مسایل مذھبی

 وفور وجود اختالفات سرزمینی در خلیج فارس بھ .است بوده
-سر آبراه ارونـد اختالف تاریخی ایران و عراق بر. دارد

حـل  ١٩٧۵نامھ الجزایر در سـال طی موافقت رود کھ ظاھراً 
 توسـط عـراق، ١٩٨٠شده بود، اما نقض این پیمان درسـال 

 .ای پس از جنگ جھـانی دوم شـدترین جنگ منطقھموجب بزرگ
 )۶٧٠: ١٣٨١بوزان،(

. اسـت عراق با کویت نیز دارای اختالفات مـرزی بـوده
زمانی کھ عراق مدعی . گرددمیبر١٩۶٢این اختالفات بھ سال 

حسین تکـرار و  کھ بعدھا توسط صدامامری. کل کویت گردید
 .عامل توجیھ کننده حملھ عراق بھ کویت شد

اختالفات ایران و امارات متحده عربی بـر سـر جزایـر 
نب کوچک بھ ویژه در دھـھ و تُ  نب بزرگگانھ ابوموسی، تُ سھ

 .استاز اھمیت زیادی برخوردار ١٩٩٠
موجـب شـد  ١٩٧١بریتانیا از خلیج فارس در سال  خروج

امـا پـس از . شـود تا این جزایر بھ ایران بازگردانیده
بـھ  انقالب اسالمی ایران بھ دالیل متعـدد کشـورھای عربـی

امـارات بـر جزایـر را مطـرح ویژه عراق مسألھ مالکیـت 
بھ بحـران میـان  ١٩٩٠ساختند و این مسألھ دراوایل دھھ 

ایـن مـورد  دو کشور تبدیل گردید کھ اختالف دو کشـور در
:   ١٣٧۶جعفري ولداني، ( .این جزایر ھمچنان ادامھ دارد

۶۵( 
ای عربستان سـعودی و یمـن دارای مرزھـای مشـخص شـده

در  ع نفتـی احتمـالیمنـاب بھ سبب نیستند و ھر دو کشور
قطر و بحرین . باشندآن می منطقھ مورد اختالف خود، خواھان

حوار و منطقـھ فشـت الجبـال اخـتالف مـرزی  سر جزایر بر
کھ اختالفات طرفین منجر بھ درگیری نظامی  دارند بھ نحوی

 .گردید ١٩٨٦در سال 



  
  
  
  
  
  
  
  

ھای ژئوپلیتیک منطقھ خاورمیانھ و خلیج  گی ویژ: فصل چھارم
 ٧٣فارس                                               

 

 منـابع عمـده از مذھبی و ایدئولوژیک نیز یکی ئلمسا
انقـالب  .بـوده اسـت ١٩٩٠خلیج فـارس دردھـھ  منازعھ در

موجـب شـد دو رونـد مـذھبی  ١٩٧٩اسالمی ایـران در سـال 
وایدئولوژیکی در منطقھ احیا و موجبات نگرانی کشـورھای 

 .فراھم سازد دیگر خلیج فارس را
 ثبـاتیتوانسـت موجـب بـیمـی یشـیع ایـران از یک سو

یت شـیعھ کشورھای منطقھ بھ ویژه کشورھایی کھ دارای جمع
بحـرین و عربسـتان گـردد و از سـوی  بودند یعنی عـراق،

ــر ــوی ؛دیگ ــمت و س ــھ س ــران ک ــال ای ــدئولوژی رادیک  ای
ثبـاتی توانست موجب بیضداقتدارگرایی و ضدغربی داشت، می

  غـرب  بـھ  متمایـل ھمگی اقتـدارگرا و کشورھای منطقھ کھ
 .گردد بودند

بھ مسـئلھ موازنـھ قـوای  ؛سومین منبع داخلی منازعھ
دھھ  ای کھ ثبات خویش قبل ازنظامی در خلیج فارس، منطقھ

 .گرددمی را مدیون موازنھ قوا بوده است، بر ١٩٩٠
بھ شکل علنی اقدام بھ تحمیل سلطھ  ١٩٩٠عراق در دھھ 

با شکست در جنگ خلـیج فـارس در  خویش بر منطقھ نمود کھ
. شـد برقـرار نطقھ، بار دیگر موازنھ قوا در م١٩٩١سال 

زدایـی و کار آمدن خاتمی و اعالم سیاسـت تـنش پس از روی
برای اعتمادسازی در منطقھ، نگرانی کشـورھای  تالش ایران

ایـن بنـابر. کـاھش یافـت شورای ھمکاری خلیج فارس نیـز
-مھمترین سیستم ایجاد ثبات در منطقھ خلیج فارس طی دھھ

رسـد، بھ نظر می .ھای گذشتھ سیستم موازنھ قوا بوده است
گونھ کھ در گذشتھ وجود داشـتھ ھمان رقابت ایران و عراق

. داشـــــتھ، در آینـــــده نیـــــز تـــــداوم یابـــــد
 )١٧٠ :١٣٨۴یوسفي، حاجي(

از آنجا کھ منطقھ خاورمیانھ بھ طور عام و زیرسیستم 
ای بسیار مھم بـرای رقابـت عرصھ خلیج فارس بھ طور خاص،

تشـدید و  رقابت موجـب گفت این توانھا بوده، میابرقدرت
آمریکا پس از فروپاشی . است های شدتداوم منازعات منطقھ

، در ١٩٩١ شوروی ومتعاقب آن عملیات طوفان صحرا در مارس
 :دھدف عمده بو ارتباط با خلیج فارس دارای سھ

نخست در چارچوب مھار دوجانبھ بھ دنبال مھار ایـران 
بـھ سـھ اقـدام آمریکا در ارتباط با عراق . بود و عراق

 ھـای جنـدتحـریم تالش نمـود تـا کھنخست این. دست یازید
انجـام حمـالت  دوم اینکـھ. شود علیھ صدام اجراجانبھ بر

کشـور عـراق در صـورت عـدم ھمکـاری آن بـا  ھوایی علیھ
بازرسـی دقیـق  ملل و باالخره با تشکیل آنسـکام، سازمان

ون بـھ ھا و مراکز عراقـی را کـھ مظنـدستھ از پایگاهآن



  
  
  
  
  
  
  
  

٧۴                                                                       
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

 .ھای کشتار جمعی بودند، در اولویت قرار دادسالح تولید
جریـان نفـت منطقـھ و سـوم  از تضمین دوم عبارتھدف 

. ھای منطقھ و حفظ امنیت خلیج فارس بـودحمایت از حکومت
 )۴٣: ١٣٨٢قاسمي، (

در چـارچوب سیاسـت  سیاست اروپا در خاورمیانھ عمدتاً 
فروپاشی شوروی، شاھد نوعی  از اما پس .است آمریکا بوده

. ھسـتیم ھـاای مستقل از جانب اروپـاییسیاست خاورمیانھ
وابستگی بـھ انـرژی  ،مھمترین دغدغھ اروپا در این مورد

صـد انـرژی مـورد حال حاضر، پنجاه دردر .خلیج فارس است
اسـاس بـرگـردد و مین مـیأنیاز اروپا از خلیج فـارس تـ

 ین وابستگی در چند دھـھا شده در اروپا، مطالعات انجام
 )۶۶: ١٣٨٠قاسمي، ( .رسید خواھد% ٧۵بھ میزان  آینده
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 فصل پنجم

نظام امنیتي  خاورمیانھ و
 حاكم بر آن

 
یکي از مناطق راھبـردي مھـم دنیـا  خاورمیانھ طقھمن
ي جدیدي نیست، بلکـھ امر مسئلھ البتھ این. شودمي محسوب

-ھا قبل امري شناختھ شده و مورد قبولعـام بـودهاز قرن
شاھد حضور و تسلط دولـت  خاورمیانھ در قرون اخیر،. است

ھاي دیرینھ جا و نیز تداوم سیاستانگلیس در آن استعماري
گـرم  ھـايیابي بھ آببراي دست ھاي تزاريو استعماري روس

راھبردي  خلیج فارس بوده کھ ھمگي حاکي از اھمیت ویژه و
 )٨٠: ١٣٧٢راسماري، . (است آن

 وجود تنگـھ ،خاورمیانھ از دالیل اھمیت راھبردي یکي
گذرگاھي است ھاللي شکل کـھ خلـیج » رمزھُ تنگھ«. رمز استھُ 

تنگـھ یکـي از  این. کندمي عمان متصل فارس را بھ دریاي
مھم دنیاست کھ براي  ھا در بین یازده تنگھترین تنگھمھم

 ھاي بزرگ اھمیـت اقتصـادي و راھبـرديھا و قدرتابرقدرت
 )٢٧:  ١٣٨١اسدیان،( /زیادي دارد

این جھت است کھ در طـول  رمز ازھُ  اھمیت عرض کم تنگھ
مایـل  ٢٤تـا  ٢١کیلومتر مسافتي کھ عرض تنگـھ بـین  سھ

ھاي سـاحلي در کشـور عرض آب است، بخشي از دریایي متغیر
در  شـود و بنـابراین،مي ھم منطبق روي ایران و عمان بر

امـر  ھمـین. ھا دریـاي آزاد وجـود نـداردبین آن فاصلھ
 المللي در تنگـھدر امر کشتیراني بین اي راحساسیت ویژه

را بـر دوش  امنیتـي کرده و مسئولیت سـنگین رمز ایجادھُ 
 دلیل دو کشور ایران و ھمین بھ. است این دو کشور نھاده

اي ویـژه     عمان از اھمیت راھبردي و جغرافیایي سیاسي
معاون وزیـر  ،»دیوید نیوسام«کھ ايبرخوردارند، بھ گونھ

سـخنراني  در یـک ١٩٨٠آمریکا، در سال ) وقت(خارجھ امور
 :گفت چنین ١»جرج تاون«در دانشگاه 

و کسي بخواھد مرکـز آن  اگر جھان دایره مسطحي باشد«
 را بیابد، بھ یقین مي توان گفت کھ مرکز آن خلیج فـارس

امروزه جایي در جھان بھ اھمیت این منطقھ وجـود ... است

                                                      
1. Georgetown University 



  
  
  
  
  
  
  
  

٧۶                                                                    
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

توجھات را بھ یک نقطھ و با عالیقـي یـک  ندارد کھ تمامي
 سالمت اقتصاديادامھ  درحال حاضر، براي. کند دست، ھمسان

  ».نـدارد و ثبات جھان، جایي بھ اھمیت این مرکز وجـود
(Dnewsom , 1980: 59)  

كھ انگلسـتان  ١٩٢٠ساختار امنیتي خلیج فارس از دھھ 
منطقھ را زیر چتر امنیتي خود درآورد تا افول اقتصـادي 
انگلستان و عقب نشیني از منطقـھ خاورمیانـھ در اوایـل 

ن، و ایجـاد زمینـھ میالدي و واگذاري عرصھ بھ دیگرا١٩٧٠
آمریكا در منطقھ خلیج فـارس و ایاالت متحدهتدریجي نفوذ 

اي تـا فصـل جدیـد منطقـھ ھايھا و دكترینگیري پیمانشكل
مین كامـل و تضـمین أامنیتي، نتوانسـتند در تـ مناسبات

 . آورندخلیج فارس موفقیتي را بھ دست امنیت در منطقھ
بیستم، انگلسـتان  این اساس در ھفت دھھ نخست قرن رب

منطقھ را زیر چتـر امنیتـى خـود درآورد و توانسـت بـا 
ترکیبى از رژیم ھاى قیمومیتى، یگـان نظـامى مسـتقر در 

ھاى خاص، نیروھایى کھ در مناطق کلیـدى مسـتقر و پایگاه
ھـاى سـاحلى و دولـت شدند، نیروھاى دریـایىپشتیبانى مى

در محـدوده دوست را در منطقھ ایجاد، حمایت، حفظ و حتى 
 .کندھا رقابت ایجادمشخص، بین آن

ناسیونالیسم عربى و افول  ةاما ظھور و گسترش فزایند
اقتصادى انگلستان این کشور را بر آن داشت تا نخست، از 

 ١٩٧١خلیج عدن و سپس، از کل منطقھ خاورمیانـھ در سـال 
 . کندعقب نشینى و عرصھ را بھ دیگران واگذار

بـھ تـدریج  ایاالت متحـدهشد تا، اى این موضوع زمینھ
نفوذ خود را در منطقھ خلیج فارس آغاز کنـد؛ و در سـال 

 سیس پایگاه ھوایى ظھران در عربسـتانأبا کمک بھ ت ١٩٤٤
دھـد و توانسـت تسـھیالتى را بـراى  سعودى، آن را گسترش
ابراھیمـی، . (کند جھانى دوم ایجاد متفقین در زمان جنگ

١٨٦: ١٣٨٤( 
مریکا براى مقابلھ آاز جنگ جھانى دوم،  در دوران پس

ھایى از شیوه ؛ھاى استالین در منطقھ خلیج فارسبا سیاست
شامل کمـک نظـامى بـھ ترکیـھ و  ١»ترومن«دكترین مانند 

ھـوایى در منطقـھ و  ھـاى راھبـردىایران، ساختن پایگاه
اطراف آن، اعزام یک ناوگان نیرومند بھ دریاى مدیترانھ 

اى بـا شـرکت کشـورھاى منطقـھنھاى دفاعى و ایجاد سازما
 . کرد اى استفادهمنطقھ
مریکا، پیمان بغـداد را شـکل داد و آ ؛این راستا در

                                                      
1. Truman 
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نھاور، آمادگى خود را براى کمک بـھ سپس طبق دکترین آیزِ 
کشورھاى خاورمیانھ براى مقابلھ با کشورھاى وابستھ بـھ 

جـا کـھ پیمـان  آن از   . کرد المللى اعالمکمونیزم بین
ھـاى امنیتـى بھ عنوان طرح ١»نھاورآیزِ «دكترین بغداد و 

منطقھ با خواستھ اعراب کھ دشمن خود را نھ شوروى بلکـھ 
با  .شد دانستند، موافق نبود، با شکست روبرواسرائیل مى

خروج عراق از پیمان بغداد، سازمان پیمان سنتو بھ جـاى 
 . داشتآن شکل گرفت کھ ھیچ قدرت نظامى خاصى ن

اولین سیستم امنیتى خلیج فارس پس از خروج انگلستان 
مبتنى بر دکترین نیکسون بود کـھ در پـى انقـالب اسـالمى 

. مریکا متوجھ عراق شدآ ١٩٨٠در دھھ . رفت بین ایران از
در این دوران ھدف مھار ایران بود و شوراى ھمکارى خلیج 

بـھ فارس براى مواجھھ با خطـر ایـران تاسـیس و تبـدیل 
 . مریکا شدآمین منافع غرب و أبازیگرى براى ت

قـواى  سـرد، سیاسـت موازنـھ تا پایان جنـگ ١٩٧٩از 
مبتنى بر بازدارندگى  ٣»رونالد ریگان« و ٢»جیمي كارتر«

مدت و سپس استراتژى  ایران و عراق در جنگ فرسایشى بلند
سـرد و دکتـرین مھـار مریکـا پـس از جنـگآحضور مستقیم 
 .شد منطقھ حاکمدوجانبھ بر 

در سال بار  نخستینکھ براى  ٤»نیكسون«دكترین اساس بر
شد، کشـورھاى  اعالم گردید؛ مقرر ٥»گوآم« در جزیره ١٩٦٩

را در راه حفـظ امنیـت  نخسـتسوم خود گـام  کلیدى جھان
کوچک وارد عملیات ی شرکا ؛در این راستا. منافع بردارند

شـرایط بـود کـھ اندیشـھ شوند و در این امپریالیستى مى
 )١٦٠: ١٣٨٥علی بابایی، ( .شدزاده» اىابرقدرت منطقھ«

سیاســت دو ســتونى مبتنــى بــر دکتــرین  ١٩٧١از ســال 
ثیر رویـدادھایى چـون جنـگ ویتنـام، در أت نیکسون، تحت

اى راستاى ایفاى نقش فعال در منطقھ، از متحـدان منطقـھ
یــن طبــق ا. ردکــ بــھ عنــوان نماینــدگان خــود اســتفاده

مین امنیت و ثبات منطقـھ خلـیج فـارس بـھ أت ؛استراتژى
عھده ایران و عربستان سپرده شد؛ ھر چند کھ ایـران بـھ 

ھاى باالى نظامى، سطح باالى ھمکارى با دالیلى چون توانایى
 تر در برابر اسرائیل و قرارگیرى مالیمموضع    مریکا، آ

 .گرفتن در ھمسایگى شوروى، نقش محورى داشت

                                                      
1 . Eisenhower 
2. Jimmy Carter 
3   . Ronald Reagan 
4 . Nixon 
5 . Guam 
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ایران در سرکوب شـورش ظفـار در عمـان و بـھ حاشـیھ 
نقـش  - شدکھ از سوى شوروى حمایت مى - راندن رژیم بعثى

مریکـا بـھ ایـران و آالبتھ، اتکاى . بسیار مؤثرى داشت
ھا و شانس ایـن کشـور شد تا در عمل، فرصت عربستان باعث

و (بخورد کھ مشروعیت آنھا مورد تردید  ھایى گرهبا رژیم
واشنگتن بدون یک برنامھ  .بود) ھا نامعلومتصدى آندوره 

راھبردى و بھ دور از ترس از جایگزینى حکومتھاى تندرو، 
 .بھ حمایت از حاکمان ایران و عربستان پرداخت

ایـاالت جمھـور سـاىؤبعد از انقـالب اسـالمى ایـران، ر
قدرت ذینفـع و بـا نخستین ، کھ کشورشان بھ عنوان متحده

س بود؛ شروع بھ اتخاذ مواضع تند نسبت نفوذ در خلیج فار
ایران بھ عنوان یـک تھدیـد در منطقـھ . بھ ایران کردند

جمھـور وقـت دولـت امریکـا جیمى کارتر رئـیس. شد معرفى
منطقـھ تسـلط  این رقیبى نباید بر ھیچ قدرت«  :کرداعالم

تجاوز و حملھ بھ خلیج فارس بھ منزلھ حملھ . باشد داشتھ
شـود، بنـابراین متحده محسوب مـى ایاالت بھ منافع حیاتى

منطقھ با استفاده از ابزارھاى الزم  گونھ حملھ بھ اینھر
-نظامى پاسـخ داده خواھـد و از جملھ بھ کارگیرى نیروى

 ».شد
بـراى اسـتقرار » نیروھاى واکنش سریع«این راستا  در

 .آمد در نقاط مورد نظر بھ وجود
جدیدى در مورد مفھوم در سطح جھانى، تفکر  ٨٠دھھ  در

شد، و تعریفى امنیت از سوى گورباچف و ریگان پشیبانى مى
از امنیت در غرب رواج یافت کـھ ابعـاد جدیـد مشـروعیت 

 زوال درک ؛در واقع. شداقتصادى و سیاسى را نیز شامل مى
الملـل و پایـان مفھـوم سنتى و رئالیستى از روابط بـین

اعمـال  عرصھ را بـراىملى  حاصل جمع جبرى صفر در امنیت
این در حالى بود کـھ در خلـیج  .سیستم امنیت جمعى گشود

 . ثبات بودفارس موازنھ قدرت ھنوز ھم مانند گذشتھ بى
قطب قـدرت یعنـى، ایـران، عـراق،  یک از این سھ ھیچ

 ،شوراى ھمکارى خلیج فارس، براى ھمکارى با دو قطب دیگر
کشورھاى عضو شـوراى داد، و حتى از خود تمایلى نشان نمى

ھمکارى خلیج فارس بجاى ایجاد یـک سیسـتم امنیـت جمعـى 
 . کردندھاى منطقھ عمل مىواقعى، علیھ دیگر قدرت

مین و تضمین امنیت در اروپا، أمریکا براى تآچند  ھر
شرق آسیا و امریکاى التین بھ جاى توسل بھ نیروى نظـامى 

قـھ کمـک توانست از تغییرات و اصـالحات بنیـادین در منط
بگیرد، اما نتوانست در منطقھ خلیج فارس، چنین موفقیتى 

 )Chipman; 1999: 123. (آورد را بھ دست
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با حملھ نظامى عراق بھ کویت فصل جدیدى از مناسـبات 
، ١٩٩٠تـا سـال . امنیتى در منطقھ خلیج فارس پدید آمـد

 امنیتـى کـم مریکا سیاست انگلستان مبنى بر حفظ سیستمآ
اى و نیروى دریایى خـود تکا بھ متحدان منطقھھزینھ با ا

مریکـا آاز جنـگ خلـیج فـارس، بعد. بودرا در پیش گرفتھ
ھا و رویکرد خود را نسبت بھ منطقھ تغییر داده و پایگاه

حملھ کھ باعـث . داد جا افزایشحضور نظامى خود را در آن
مریکا در منطقـھ گردیـد، آافزایش حضور مستقیم و نظامى 

درباره ایران و  ١»مھار دوجانبھ «دكترین مریکا آشد سبب
 . کند اعمال عراق

توسـط  ١٩٩٣ در مـى بار نخستین ؛جانبھسیاست مھار دو
کــھ در آن زمــان مــدیر ارشــد امــور  »مــارتین اینــدیک«

بـود، در یـک  ایاالت متحـده امنیت ملىخاورمیانھ شوراى 
ھ سخنرانى در اجالس ساالنھ موسسـھ واشـنگتن بـراى مطالعـ

 .گردیدسیاست خاور نزدیک مطرح
با توجھ بھ تمایـل اینـدیک بـھ اسـرائیل، از ھمـان 
ابتدا مشخص بـود کـھ امنیـت اسـرائیل و صـلح اعـراب و 

 . طرح استاسرائیل، از برنامھ ھاى عمده این
مریکا در آھاى دکترین مھار دوجانبھ یکى از استراتژى

منـزوى  برابر ایران و عراق بھ منظور مھار و در نھایـت
مخالفت ایران با روند مذاکرات اعـراب . ھا بودساختن آن

میالدى و تشـدید  ٩٠و اسرائیل در کنفرانس مادرید در دھھ
مریکا از طریق فشارھاى اسرائیل و نیز اقـدامات آخصومت 

عراق در جنگ با کویـت علیـھ اسـرائیل در نھایـت موجـب 
خـرداد ( ١٩٩٣در اواخـر » مھـار دوجانبـھ«ارائھ سیاست 

 .شد) ١٣٧٢
این سیاست تنھا علیھ عـراق  ؛ھامریکایىآزعم  اما بھ
شد و بدین جھت سیاستى متوازن در قبال دو کشور اجراء مى
عدم توازن بھ نفع ایـران سـبب شـد تـا . گردیداجرا نمى

-سیاست مھار دو«درصدد اجراى کامل  ١٩٩٥مریکا در سال آ
 .برآید» جانبھ
 
-العمـل ریاسـتدر دسـتور ٢»نتونكلیبیل«؛ رو این از

ھـا علیـھ ، علت اجـراى تحـریم١٩٩٥جمھورى خود در مارس 
 :کردایران را بدین شرح اعالم

فعالیت تروریستى ایران کھ براى صلح و امنیت تمـام  •

                                                      
1.Mutual Inhibition 
2. Bill Clinton 
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 . باشدھا تھدید کننده مىملت
الملـل از استراتژى حمایت ایران از تروریسـم بـین •

کـھ صـلح خاورمیانـھ را بـھ  ھایىجملھ حمایت از فعالیت
 . اندازدمخاطره مى

الش ھاى ایران براى دستیابى بـھ سـالح ھـاى امحـاء ت •
 )١٣٨٥:٣٣٠؛ علی بابایی(. جمعي
 

-اما دکترین مھار دوجانبھ نتوانست موجب موفقیت طرح
نظـران معتقدنـد عـدم صـاحب. مریکا در منطقھ شـودآھاى 

 .امى شدناکمریکا، باعث اینآھمکارى کامل متحدان 
مریکـا آاثر فورى این دکترین افزایش حضور نظامیـان 

در منطقھ و در کشورھاى عرب خلیج فارس و نیز فـروش بـى 
 . مریکا بھ این کشورھا بودآھاى نظامى حد سالح

ویژه  ھدر خلیج فارس و ب ٩٠مریکا طى دھھ آھاى سیاست
حضــور مســتقیم نظــامى از جملــھ در عربســتان و ھمچنــین 

یند صلح خاورمیانھ عالوه بـر آطرفھ آن در فریک ھاىسیاست
مریکـا آھاى منطقـھ از گیرى دولتفاصلھ     کھ باعث این

مریکایى آشد، گسترده شدن نفرت و رادیکالیسم اسالمى و ضد
را نیز موجب شد کھ بھ حادثھ تروریستى یـازده سـپتامبر 

 .انجامید
مسایل  ،ھستند معتقد ایاالت متحده غربى خصوصاً کشورھاى

اى در ارتبـاط بـا امنیـت خلیج فارس بھ صـورت فزاینـده
 .استگرفتھکشورھاى فرا آتالنتیکى قرار

ایـن منطقـھ بـھ ھاى کشتار جمعـى ازھا و سالحتروریست
-مریکـا وارد مـىآشرقى و سپس بھ اروپـا و اروپاى جنوب

بنـابراین نیروھـاى نـاتو بـر اسـاس جنـگ علیـھ . شوند
 .کنندلیت مىتروریست در منطقھ فعا

چھ براى ناتو در الویت است امنیـت کشـورھاى فـرا آن
ھـا ھاى جھانى کھ مقـر آنآتالنتیکى است کھ توسط تروریست

البتـھ . شـونددر خاورمیانھ و خلیج فارس است تھدید مـى
تروریسـم  ةاختالف نظرھایى در چگونگى برخـورد بـا پدیـد

 .دارد وجود
، ھمـھ ٢٠٠٣ ھـا بـود کـھ بـھ دنبـال جنـگبراساس آن

. کشورھاى متحد در ناتو، بھ عراق نیـرو اعـزام نکردنـد
کشور عضـو نـاتو در ھیـات آموزشـى در  ٢٦ھرچند کھ ھمھ 

نیروھـاى  ؛براى مثـال. داخل و خارج عراق مشارکت کردند
، بھ آموزش پلـیس عـراق و سـربازان ٢٠٠٥آلمانى در سال 

 .متحده عربى پرداختند امارات

غربى در مورد نقـش حضـور ھمھ دولتوان گفت کھ ولى مى
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تواند بـھ حضور ناتو مى ند کھاالقولناتو در منطقھ متفق
 .کندمعرفى و تقویت گفتگوھاى امنیتى و اعتمادسازى کمک

سـازى میـان در واقع ناتو بایـد بـھ دنبـال اعتمـاد
اى خلیج فارس، افزایش ھمکارى با کشورھاى کشورھاى حاشیھ

جمعـى در منطقـھ یک سیستم دفاعمنطقھ، ایجاد و استقرار 
گیرنده کشورھاى شوراى ھمکارى خلیج باشد؛ کھ تنھا در بر

-مـىایران، عراق و یمن را نیـز در بـر فارس نیست بلکھ
 .گیرد
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 فصل ششم

تھدیدھای نرم و منطقھ 
 خاورمیانھ

 
خاورمیانھ، تالش براي  نرم براي منطقھ مھمترین تھدید

تغییر نظام اجتماعي، فرھنگي و مذھبي حـاكم بـر جوامـع 
ھاي تمـدن سوي فرھنگ، نظام اجتماعي و ارزشخاورمیانھ بھ

 .غربي است
خاورمیانـھ  كشـورھایي كـھ در منطقـھباید دانست كھ 

داراي نظام لیبرال دموكراسـي و منطبـق بـا نظـم نـوین 
بھتر در جھـت منـافع اقتصـادي آمریكـا و  ،ھستند جھاني

كننـد و كشـورھاي داراي نظـام  آزاد حركـت مينظام بازار
داري از نـوع غربـي ھسـتند در روبنـاي  اقتصادي سـرمایھ

ولـو در شـكل  - كراسـيدمو     سیاسي ناچار بھ انتخاب 
 .باشند مي - دموكراسي محدود و شبھ
كردن آینده اقتصادي ھا در عراق بھ دنبال بیمھنئوكان

بـدان  آمریكا از یك سو و تحمیل و گسترش نظام ارزشي كھ
معتقد ھستند یعنـي فردگرایـي، لیبرالیسـم، ِسكوالریسـم، 

در  توانھا را ميتمام این شاخصھ. ھستند... حقوق بشر و 
 .مشاھده نمود ١»خاورمیانھ بزرگ«طرح 
 

 ٨بزرگ کھ توسط گروه  رسمي طرح خاورمیانھ بر متنبنا
 :این طرح شامل سھ حوزه فعالیت است ؛گردید منتشر
 سیاسي

شـود متذکر مـي» بزرگ طرح خاورمیانھ«سیاسي  در عرصھ
سـوي دموکراسـي و حکومـت قـانون مسـتلزم  کھ پیشرفت بھ
بشـر و  ھاي رعایت حقـوقھاي مؤثري در زمینھایجاد تضمین

ھاي بنیادین و احترام بھ تنوع افکار و پلورالیسم آزادي
سیاسـي جامعـھ را  است تا مشارکت مردم در تعیین سرنوشت

براي استقرار و گسترش دموکراسي، عـالوه بـر  .ممکن سازد
موارد پیشین اصالح و نوسازي دستگاه دولت و شیوه مدیریت 

                                                      
1. Greater Middle East 



  
  
  
  
  
  
  
  

٧٨                                                                    
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

  .باشدراني آن نیز ضروري ميو حکومت
 

  اجتماعي و فرھنگي
ھمـھ، کـاھش  در حوزه اجتماعي و فرھنگي، آموزش براي
ویـژه بـراي  نرخ بیسوادي، بھبود دسترسي بھ آمـوزش بـھ
بیان، دسترسـي  دختران و زنان، برابري زن و مرد، آزادي

کار  و ارتقاء مھارت و آموزش نیروي ١»وري اطالعاتافن«بھ 
 .باشنداھداف اصلي طرح خاورمیانھ بزرگ مياز 

 اقتصادي
ایجـاد : زمینھ اقتصادي، اھداف طرح عبارتنـد از در 

خصوصي، گسترش  اشتغال، ایجاد شرایط مناسب براي رشد بخش
ھاي اقتصـاديِ گذاري، ارتقاء ھمکاريآزاد و سرمایھ تجارت
سرمایھ، انجام  اي، بھبود دسترسي بھمنطقھاي و بینمنطقھ

اصالحات در بخش مالي، اصـالح قـوانین و سـاختار حقـوقي، 
 .مالکیت، مبارزه با فساد و ارتقاء شفافیتاصالح حقوق 

 ٨بـزرگ کشـورھاي گـروه  در چارچوب طرح خاورمیانـھ 
فنـي  ھاي مـالي و خـدماتشوند تا با ارائھ کمکمتعھد مي

ھ بـ. دھنـد ھاي منطقھ را در اجراي اھداف فوق یاريدولت
منظــور تســھیل و پیشــبرد اصــالحات سیاســي، اجتمــاعي و 
اقتصادي منطقھ، طرح خاورمیانھ بزرگ اقدامات متعددي را 

دموکراسي، ایجـاد جوامـع متکـي بـر در سھ زمینھ ارتقاء
نماید کھ موارد ھاي اقتصادي توصیھ ميگسترش فرصت دانش و
 .باشندھا بھ اختصار بھ شرح زیر ميعمده آن
» فـوروم آینـده«اقـدامات در چـارچوب سـازماني  این

بنـا بـھ طـرح . شـدھماھنگ و بھ اجـرا گـذارده خواھنـد
و  ٨ھـاي گـروه نمایندگان رسـمي دولـت بزرگ، خاورمیانھ

» فـوروم آینـده«کشورھاي منطقھ بطور مرتـب در چـارچوب 
 مالقات خواھند نمود و در زمینھ پیشبرد برنامـھ اصـالحات

ویـژه اسـتقرار  جتمـاعي منطقـھ بـھسیاسي، اقتصادي و ا
قانون، گسترش دموکراسي، تقویـت نھادھـاي جامعـھ  حکومت

مدني، رعایت حقوق بشر و اصالحات اقتصادي بھ تبادل نظـر 
 .ھمکاري خواھند پرداخت و

دولتـي و ھاي غیـربھ موازات آن، نمایندگان سازمان  
مسـتقیمًا نیز  ٨ھاي اقتصادي کشورھاي منطقھ و گروه گروه

  .با یکدیگر وارد تبادل نظر و ھمکاري خواھند شد
دستھ اولویت را بـراي اجـرا  بزرگ سھ طرح خاورمیانھ

تـرویج ) ١   : است كھ عبارتنـد ازمورد توجھ قرار داده

                                                      
1 . Information Technology 



  
  
  
  
  
  
  
  

تھدیدھای نرم و منطقھ خاورمیانھ                                                                   : فصل ششم
٧٩ 

 

اي  برپـا كـردن جامعـھ) ٢ ، داري خـوب دموكراسي و حكومت
ــش و ــر دان ــي ب ــت) ٣  مبتن ــعھ فرص ــادي توس . ھاي اقتص

 )٢٢: ١٣٨٣،دھشیار(
كـردن بیانیھ و طرح خواھـان ملـزم ھا در این نئوكان 

كشورھاي عربي و خاورمیانھ بـھ پـذیرش اصـالحات در جھـت 
آزاد و تحقـق  جھـاني و بـازار پیوستن بھ نظام اقتصـاد

- عبـارت بـھ. باشد دموكراسي در این كشورھا مي -لیبرال
ي انــد كــھ بــرا ھاي نئوكــان دریافتھ استراتژیســت ؛دیگــر

آمریكـایي اسرائیلي و ضـدھاي ضد مقابلھ تفكرات و اندیشھ
 -در منطقھ خاورمیانھ نیازمنـد دگرگـوني سـاختار فكـري

اجتماعي كشورھاي عرب و ایران بـھ عنـوان حـامي  -سیاسي
 .گرا ھستند ھا و تفكرات اسالم ارزش

- و توسـعھ  كشورھایي كھ از نظر اقتصادي عقب مانـده
ھا بھ اقتصاد جھـاني پـایین آننیافتھ ھستند و وابستگي 

 - الملـل است، بھترین كانون براي حركـات ضـد نظـام بین
 ؛در حقیقـت. باشـند مي - آنطور كھ آمریكا خواھـان اسـت

. خاورمیانھ تھدیدآمیزترین منطقھ براي منافع آمریكاسـت
وجود آمده توسط دو دسـتھ علت تھدیدآمیز بودن، شرایط بھ

 .باشند حكومت مي
باشـند كـھ در  ھاي دشـمن آمریكـا مي حكومتاول  دستھ 
 ھاي كشتار جمعي و استفاده از تروریسم بـھ گسترش سالح جھت

عنوان ابـزاري بـراي تحقـق اھـداف سیاسـت خـارجي خـود 
 . كنند استفاده مي

- ھاي دولت آمریكا ھستند كھ طي پـنج دستھ دوم حكومت
ھاي ناھنجـاري برداري از دوستي آمریكا محیط دھھ با بھره

انـد كـھ كـانون رشـد و گسـترش تروریسـم  بھ وجود آورده
 .رادیكال ضد آمریكایي شده است

مشاور سابق كلینتـون بـراي مسـائل ، ١»رابرت مالي« 
دربـاره دیـدگاه  ،جمھـوري ويدوم ریاسـت اعراب در دوره

 :گوید كاران در قبال اعراب و خاورمیانھ مي نومحافظھ
مـروزه معـادل جھـان عـرب ا ]ھا از دیدگاه نئوكان[« 

اسـت یعنـي سـدي در برابـر نظـام شرقي دیروز شدهاروپاي
كھنھ و تھدیدآمیز براي غرب كھ كافي است یك حلقـھ جامعھ

دیـدگاه ایـن. كنندضعیف آن شكستھ شود تا بقیھ نیز سقوط
سـاالرتر و  نوید یك جھان عـرب كـامالً نـو و ھمزمـان مردم

 )١٠٦: ١٣٨١مالي، ( ».دھد طرفدار آمریكا را مي
اكنون باید دید جھان عرب و خاورمیانھ چھ واكنشي در 

                                                      
1. Robert Mallie 



  
  
  
  
  
  
  
  

٨٠                                                                    
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

اھـداف نوگرایانـھ و مـدرن ایـاالت متحـده نشـان  برابر
 :نویسد تحلیلگر عرب مي» فؤاد عجمي«. دادخواھد

آب عرب ممكن است پیروزي آمریكـا را نقـش بـر جھان« 
سیاسـي انداز  اثري از آن بـاقي نگـذارد چشـم كند و ھیچ

طلبان خـود را  ممكن اسـت، صـداي اصـالحبغرنج و شاید غیر
دھد و آنان را خائنـان و الشعاع فریادھاي خویش قرارتحت

اسـت عرب ممكـنھمدستان مھاجمان بیگانھ قلمداد كند جھان
كم و بیش بھ دفاع از خود بپردازد و منتظـر بمانـد تـا 

 ».شـود ھاي خود خستھ و فرسـوده ایاالت متحده از لشكركشي
 )٩٧: ١٣٨١عجمي، (

 



 

 
 بندي بخش دومجمع

 
- ژئوپلیتیــك منطقــھھــاي بــھ ویژگــي بخــش؛ایــن  در

-خاورمیانھ و خلیج فارس و تھدیدات نرم و سختي كھ این 
 .كند، پرداختیماي تھدید ميمنطقھ

است  توان گفت اینبندي این فصل ميعنوان جمع آنچھ بھ
غربى، دیـدگاه  میان کشورھاى حوزه خلیج فارس با دولكھ 

 .ردندا وجود »جمعىامنیت«مشترکى در مورد ایجاد سیستم 
مدت حضور این نیروھـا خـود تبـدیل بـھ  تداوم طوالني

اسـت و اكثـر  بالقوه تنش و عدم امنیت منطقھ شـده أمنش
ھاي ایجاد ساختار امنیتي در منطقھ بھ دالیـل مختلـف طرح

آوردن موازنھ و امنیت در منطقھ ناكام و ناموفق در پدید
 ھـاي امنیتـيشد ایـن طـرحاند و بھ مرور زمان مشخصبوده

 باشد و معموالً مقطعي است و بھ معناي یك چارچوب قطعي نمي
ھـا از مضـمون با فروكش كردن بحران، در عمـل ایـن طـرح

 . شونداساسي خود خارج مي
گـردد كـھ در نگرش بر وضعیت امنیتي منطقھ مالحظھ مـي

كشورھاي عرب كوچك خلیج فارس بـدون كمـك غـرب و بـاالخص 
توجھ بھ نقـش  تند و باآمریكا قادر بھ دفاع از خود نیس

آمریكا در آزادسازي كویت، این كشورھا بیشتر در چارچوب 
ھاي امنیتي در منطقھ شـدند كـھ نظرات واشنگتن وارد طرح

دھد این نوع الگوي ھمكاري امنیتي مي آثار و شواھد نشان
 .باشدیي الزم ميآشكننده و فاقد كار
ھـا مشــكالت سـاختاري از قبیـل عــدم  عـالوه بـر این

و  ســاختاري كشــورھاي منطقــھ یكپــارچگي و نیــز ضــعف
نـد خـارج از منطقـھ، م تھا بھ كشورھاي قدر وابستگي آن

ھاي  ضــعیف بــودن كشــورھا در تأثیرگــذاري بــر سیاســت
نبـودن  المللي منطقھ در قبال كشورھاي دیگر، فعال بین

منطقھ، وجود اختالفـات  ھا در تأمین امنیت مشاركت دولت
اعتمـادي كشـورھاي منطقـھ نسـبت بـھ  مذھبي شدید، بـي

در ... وھاي دیگر، دخالت عامل بیگانـھ  ھاي دولت سیاست
گـاه  است كھ كشورھاي منطقـھ ھیچ طول سالیان منجر شده

نفـس درصـدد پیشـبرد  بھ نتوانند با موفقیت و اعتماد
وضعیت امنیتي و نیز پیگیري منافع و اھـداف خـود بـا 

دخالـت بیگانگـان بـھ اتكا بھ نیرو و توان ملي بدون 
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 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

 .دشون مقاصد خود نائل
اعتمادي میان كشورھا و عدم تمایـل بـھ  بي وجود جوِ 

اي، زمینــھ ھمكــاري دوجانبــھ و یــا  ھــاي منطقــھ پیمان
ھا و واحدھاي اقتصـادي منطقـھ را  چندجانبھ میان دولت

 .دبر از میان مي
برخـي از كشـورھاي منطقـھ بـراي  ؛دلیـل ھمـین بھ

یابي بھ اھداف منافع و نیز تأمین امنیت خود، بـھ  دست
 . شوند اي متوسل مي ھاي بزرگ فرامنطقھ قدرت

ھـاي  این سیاست ایجـاد تـنش در روابـط دولت  نتیجھ
اعتمـادي و دخالـت  بي منطقھ با یكـدیگر، افـزایش جـوِ 

 . فراگیر عامل بیگانھ است



 

 
 بخش سوم

ایران و تھدیدھای 
تا  ٢٠٠١( ایمنطقھ

٢٠١١( 
 

 

 

 

 

 

 
 

ایــران از نظــر جغرافیــایي و فرھنگــي، قلــب 
فرھنگي ایران نسبت بـھ سـایر  ةپیشین. خاورمیانھ است

چنــین ھمآن و ھویــت مــذھبي  و كشــورھاي ایــن منطقــھ
ي ایـران موجـب تأثیرگـذاري لمھاي اقتصادي و ع قابلیت

تر در منطقھ و حتي تحوالت جھاني شده  بالقوه ھر چھ بیش
ایران بھ عنوان پل ارتبـاطي میـان شـرق و غـرب  .است

ھاي دنیـا  عالم از دیرباز مورد توجھ كشـورھا و تمـدن
اي و مجاورت با  این نقش ارتباطي میان قاره. بوده است

ھاي  ت محمولـھخلیج فارس و تنگھ ھرمز كھ محـل ترانزیـ
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 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

بر اھمیت و نقش مؤثر ایران در نظر ناظران  نفتي است،
خارجي افزوده، بھ طوري كھ ھرگونھ تحول سیاسـي در آن 

 . گردد ھاي جھاني مي موجب برانگیختھ شدن حساسیت
در دوران جنگ سـرد ھمجـواري ایـران بـا مرزھـاي 

اتحاد جماھیر شـوروي و بلـوك شـرق بـھ رھبـري  جنوبيِ 
خیز خلیج فارس و  سو و حساسیت منطقھ نفت كمونیست از یك

خاورمیانھ و اھمیت بسیار زیاد این منطقھ براي بلـوك 
غرب و جھان صنعتي سبب شده بود تا ایران بھ عنوان یك 

میان این دو بلوك و اردوگاه ایدئولوژیك  سرزمین حائل
 . برخوردار باشداز اعتبار خاصي 

، ٢٠٠١سـپتامبر سـال  ١١از حـوادث تروریسـتي  پس
ھــا بــر ایــن تصــور بودنــد كــھ مشــكل اصــلي  آمریكایي

ــھ ــود حكومت ،خاورمیان ــي و وج ــدان دموكراس ــاي  فق ھ
غیردموكراتیك است، از این رو با تھیھ طرحي موسوم بھ 

در صدد ایجاد اصـالحات سـاختاري در  »خاورمیانھ بزرگ«
و از ایـن  اي سیاسي منطقھ خاورمیانـھ برآمدنـدھ نظام

 . طریق خواستار گسترش دموكراسي در این منطقھ شدند
ھا در منطقـھ و عـدم ایجـاد با افزایش دامنھ تنش

اي  ھـاي درون منطقـھ آرامي ثبات در عراق و گسـترش نـا
كننـد كـھ مشـكل عمـده در خاورمیانـھ فقـدان  ادعا مي

سي نفوذ برخي بازیگران دموكراسي نیست، بلكھ مشكل اسا
واشنگتن با ایجاد تغییر در  ،از این رو. اي است منطقھ

ھاي امنیتي خود در خاورمیانھ در صدد مقابلھ  استراتژي
ھاي تازه براي مھار و  بندي با این جریانات و ایجاد صف

این بخش تھدیدات  در. آمدكنترل نفوذ این بازیگران بر
مقابل استراتژي دفـاعي  ایاالت متحده علیھ ایران و در

كھ جمھوري اسالمي در برابر این تھدیدات بھ كار گرفتھ 
 .گردداست، تبیین و تحلیل مي

 



  
  
  
  
  
  
  
  

موقعیت ایران در خاورمیانھ                                      : فصل ھفتم
٨۵ 

 

 
 فصل ھفتم

موقعیت ایران در 
 خاورمیانھ

 
كشور ایران با قرار گـرفتن در جنـوب غربـي آسـیا، 
داراي یك موقعیت ممتاز ژئواستراتژیك براي تأمین انرژي 

گرفتھ  بھ طور شاخصي در كانون توجھ جھاني قرار .باشدمی
اي بھ ظرفیت موجود ایران جھت تـأمین انـرژي  و نقش ویژه

بـھ دلیـل برخـورداري از  .تكشورھاي مختلف بخشـیده اسـ
ھایي از قبیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیـك، منـابع  پتانسیل

فراوان گاز و نزدیكـي جغرافیـایي بـھ دریاھـاي آزاد و 
تنگھ استراتژیك ھرمـز، داراي یـك جایگـاه انحصـاري در 
تأمین نفت و گاز كشورھاي آسیایي در مقایسـھ بـا دیگـر 

لـذا . اسـتكشورھاي رقیب یعني تركمنستان، قطر و روسیھ 
توانـد تبـدیل بـھ قـدرت  ن متغیرھا ميستفاده از ایابا 

 .اي شود منطقھ برتر
از سویي دیگر ایران با توجھ بھ موقعیـت ترانزیتـي 

كي، یعنـي قرارگیـري یھاي ژئوپلیت خود كھ ناشي از برتري
این چھـار راه . المللي، حائز اھمیت است در چھارراه بین

. كنـد مي  آفریقا را بھ آسیا و آسیا را بھ اروپـا متصـل
و داراي  دارد د راهھـاي آزا آبھافزون بر این ایـران بـ

موقعیتي است كھ دسترسي كشورھاي آسیاي مركـزي و قفقـاز 
اسـت در مقـوالتي كنـد و قـادر ھاي آزاد میسر مي را بھ آب

 مـورد نیـاز مانند سوآپ یا انتقال نفـت و گـاز، سـوخت
ــر  ــورھایي نظی ــراي كش ــزي ب ــیاي مرك ــدگان آس تولیدكنن

-یكي. پاكستان نقش مھمي را بھ عھده بگیردافغانستان و 
ھاي آزاد، ایران است  ھاي انتقال این منابع بھ آباز راه

از . باشـد تـرین راه مي تـرین و امنترین، ارزانكھ كوتاه
ھاي نفت و گاز بر امنیت ملي ایـران  سوي دیگر عبور لولھ

 . خواھد داشت تأثیر مثبت
حوزه خلیج  ھایمھمترین كشور یكي از ایران بھ عنوان

فارس و بھ عنوان یكـي از بـازیگران اصـلي و كلیـدي در 
بنـابراین . شـود اي شـناختھ مي وقایع مھم انـرژي منطقـھ

توان چنین استدالل نمود كھ ایـران عـالوه بـر اعتبـار  مي
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ھاي منحصر بھ فـردي در  ژئوپلیتیكي داراي ارزش و قابلیت
 .باشد كونومي نیز ميزمینھ ژئواِ 
توان بھ قرارگیري ایـران  ھا مي ین قابلیتا یاز جملھ

خلیج فارس، كھ ھارتلند انرژي فسیلي جھان است  حاشیھدر 
دریـاي خـزر وجـود دارد كـھ  ،در شمال نیز. اشاره نمود

بنابراین پیوند . رود اولویت دوم انرژي جھان بھ شمار مي
خـزر و آسـیاي  كونومي ایران در دریايژئوپلیتیك و ژئواِ 

عیت آن در خلیج فـارس كـھ كنتـرل بـیش از مركزي با موق
نیمي از این منطقھ را در دست دارد و عامل بزرگـي اسـت 
كھ منابع و نقـش آفرینـي ایـران را در آسـیا و اروپـا 

دھد و ھر گونھ تالش كشورھاي دیگر براي نادیـده  گسترش مي
كونومیكي ایران، و اِ و ژئو یژئوپلیتیك موقعیتگرفتن این 

خـزر  و اخیرًا در كشور در خلیج فارس اعمال فشار بر این
  .موجب واكنش منفي دیگر كشورھاي رو بھ رشـد خواھـد شـد

 )٥٥: ١٣٧٥مجتھدزاده، (
تـوان بـھ  كونـومي ایـران ميھاي ژئواِ  از دیگر قابلیت

نیاز روزافزون كشورھاي در حال توسعھ شرق آسـیا اشـاره 
ایران تنھا كشوري است كھ با توجھ بھ موقعیت خاص . نمود

توانـد  ژئوپلیتیكي و ھمچنین منـابع انـرژي فـراوانش مي
 . پاسخگوي نیاز این كشورھا باشد

 كنند كھ خود را از سلطھ این كشورھا در باطن تالش مي 
نـد بـا اآمریكا خارج نمایند بدین جھت مایـل  گیري تصمیم

تنھا كشوري كھ در حوزه خزر و خلیج فارس سیاست مسـتقلي 

  . از آمریكا دارد رابطھ نزدیك برقرار سازند
اش تكاپوي  كشور چین با توجھ بھ رشد دو رقمي اقتصادي

ھاي خود در انرژي با كشـورھاي  زیادي براي توسعھ مشاركت
ایـران در . رد كھ ایران یكي از ایـن كشورھاسـتدیگر دا

حال حاضر مركز ثقل مھمي در ساختار امنیـت انـرژي چـین 
در رتبــھ ســوم  ٢٠٠٥شــود و در ابتــداي ســال  محســوب مي

 .است كشورھاي صادركننده نفت بھ چین بوده
درصـد از نیازھـاي وارداتـي ١٤ایران در ابتدا تنھا 

سـري  از امضـاي یـك كرد امـا بعـد را تأمین مي نفت چین
میالدي، بـھ یكـي  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥ھاي  ھایي در سال توافقنامھ

 .از بزرگترین صادركنندگان نفت بھ چین مبدل شد
جا كھ چین و اروپا خواھان چند قطبي شدن جھـان از آن

باشند و خود را بھ عنوان یكـي از  در قرن بیست و یكم مي
نماینـد  قلمداد ميالملل  ھاي قدرت در صحنھ روابط بین قطب

ویژه عناصر اقتصـادي  ھكنند بھ عناصر قدرت ب لذا تالش مي
دغدغھ انـرژي  عرضھ آرام و بي ،توسعھ یافتھ كھ جوھره آن
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 .است، دست یابند
از آنجا كھ چین و اروپا در قرن بیسـت و یكـم رقیـب 
آمریكا بھ شمار خواھنـد رفـت، عقالنـي اسـت بـھ دنبـال 

دغدغـھ  طریق عرضھ سـالم و بي راھكارھایي باشند تا بدان
لذا ایران بـا توجـھ . انرژي را براي خود تضمین نمایند

تواند بھترین گزینـھ  بھ موقعیت خاص و منحصر بھ فردش مي

  .دانرژي باش این كشورھا براي تأمین
امنیتـي و  -طـور سـنتي كـانون سیاسـيخلیج فارس بـھ

ھاي اقتصادي ایران بوده و بـا  ھمچنین محور اصلي فعالیت
ھاي ایـاالت متحـده و نظـر  پیروزي انقالب و بر اثر كوشـش

مساعد كشورھاي حوزه خلیج فارس، دامنھ نفوذش كمتر شده، 
گیري راھبـردي یـا بـھ  نگاه بھ شمال بھ مثابھ یـك جھـت

از، شـكل عبارتي جایگزین ساختن خزر، آسیاي مركزي و قفق
دھد تـا ضـمن جبـران  گرفتھ و بھ ایران این امكان را مي

گرایي  نبـھاجناكامي خود در حوزه خلیج فارس از سیاست یك
آمریكا در منطقھ آسیاي مركزي و قفقاز جلوگیري كـرده و 

 .جویانھ آن را با شكست مواجھ سازد راھبرد سلطھ
 نقش محوري ایران با توجھ بھ ،رغم این مسائل اما علي

اي دچـار  جایگاه ژئواكونومیك آن در توسعھ مشاركت منطقھ
چـــالش گردیـــده و تبـــدیل ایـــن جایگـــاه اســـتثنایي 
ژئواكونومیكي بھ قدرت سیاسي كھ بتواند جایگـاه ایـران 

نخست نیازمند مطالعـھ ، المللي ارتقا دھد را در سطح بین
دقیق در مورد امكانات اقتصادي كشور اعـم از بـالقوه و 

و دیگـر اینكـھ  ،گذاري در منطقـھ اسـت مایھبالفعل و سر
ایران باید در سیاست خارجي خـود ایـن مسـئلھ را مـورد 

 . توجھ قرار دھد
اي است كھ بـا  موقعیت خاص ژئوپلیتیكي ایران بھ گونھ

ھاي نفـت و گـاز از خـاك ایـران، منجـر بـھ  عبور لولـھ
كونومیـك ایـن كشـور بـا ھـاي ژئواِ  تر شدن ھمكاري گسترده
ھـاي  كھ ھمكاري شده استي آسیاي مركزي و قفقاز ھا جمھوري

 وھـاي اقتصـادي را بـھ دنبـال دارد  بخش انرژي، ھمكاري
نھایتًا منجر بھ یكپارچگي ژئوپلیتیكي ایـران بـا حـوزه 

انـرژي،  بخش ھاي ھمچنین تأكید بر ھمكاري. خزر خواھد شد
سـاز  توانـد زمینھ ھاي وسیع سیاسـي مي اقتصادي و ھماھنگي

القلم،  ســریع. (ھاي عمیــق در منطقــھ گــردد ياعتمادســاز
٣٥:١٣٧٨(  
با پایان یافتن جنگ سـرد و فروپاشـي توان گفت كھ مي

ھـاي جدیـدي در  اتحاد جماھیر شـوروي، بـھ مـرور اولویت
المللـي پدیـد آمـد بـھ طـوري كـھ ابزارھاي نفـوذ بـین
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ــاطق  ــھ و من ــادي یافت ــت زی ــادي اھمی ــاي اقتص ابزارھ
یك دچار تحول و تغییـر شـدند و ستراتژژئوپلیتیك و ژئواِ 

تقسیم بندي مناطق جدید بیشتر بر اساس عوامل اقتصادي و 
 .كونومیك تعریف شدندجایگاھھاي ژئواِ 

تژیك خاورمیانھ را با توجـھ بـھ جایگاه و نقش استراِ 
، ژنـرال بازنشسـتھ ارتـش »بوردیس فون لوھازن«ھاي  گفتھ

كــھ  تــوان درك كــرد، او اعتقــاد دارد اتــریش، بھتــر مي
مركزي كـھ در دل آن، . مركز دنیاي قدیم است ،خاورمیانھ

» مركـز مركـز«منطقھ خلیج فارس قرار دارد و بھ منزلـھ 
 .شود شناختھ مي

ك خلـیج فـارس دچـار تحـول یدر ھزاره جدید، ژئوپلیت
تیك گذشتھ، خلیج فارس در یھاي ژئوپل در نظریھ. اساسي شد

مـا كنـون در ا. شـد اي محسـوب مي ھاي حاشـیھ شمار سرزمین
تیك، خلـیج فـارس بـھ قطـب زمـین یھاي جدید ژئوپل نظریھ

در حالي كھ راھبردھـاي نظـامي . ھارتلند تبدیل شده است
در قرن بیستم نقش اساسي داشتند و تسـلط بـر قلمروھـاي 

رأس موضوع است كھ قدرت جھاني را كسـي  زمین راھبردي در
بـویژه خواھد داشت كھ بتواند بر منابع و خطـوط انـرژي 

 .نفت و گاز تسلط داشتھ باشد
جایگاه كشور ایران نیز بھ عنـوان یكـي از مھمتـرین 

كھ در دوران جنگ سرد از كشورھاي حوزه خلیج فارس ضمن آن
موقعیتي استراتژیك برخوردار بود، در قرن جدید نیز این 

كونـومیكي انطبـاق یافتـھ و موقعیـت عامل با دیـد ژئواِ 
. المللـي گردیـده اسـتعیت بیناي آن تبدیل بھ موق منطقھ

توانـد نقـش  این موقعیت اسـتثنایي جـایگزین ناپـذیر مي
ھاي قدرت در سده حاضـر  محوري در تدوین استراتژي منظومھ

 .در پي داشتھ باشد
ایران در منطقھ خلیج فارس و دریـاي عمـان بـیش از  
كیلومتر ساحل مناسب عملیاتي و شمار زیادي جزایـر  ٢٠٠٠

ختیار دارد و در شمال بـا دومـین منبـع استراتژیك در ا
ایران با  ؛اما با این حال. نفت و گاز جھان ھم مرز است
درصد از ذخایر گازي جھـان،  ١٧توجھ بھ دارا بودن حدود 

فاقد نقشي متناسب با ذخـایر خـود در بازارھـاي جھـاني 
 .تاس

میلیارد متر مكعب گاز در دنیا از  ٤٥٤/٨٧از صادرات 
 ٣٠روسیھ با برخـورداري از  ،٢٠٠٣سال در طریق خط لولھ 

 ٢٩درصد از ذخایر اثبات شده گـاز جھـان، سـھمي معـادل 
الجزایـر نیـز بـا . درصد را بھ خود اختصـاص داده اسـت

درصد از ذخایر اثبات شده گاز، داراي  ٢/٩برخورداري از 
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. باشـد درصد از كل صادرات گاز دنیا مي ١٠سھمي در حدود 
در حـالي  ،درصد اسـت ٣/٢ت گاز سھم قطر از بازار صادرا

درصـد  ٧٦/٠تنھـا  ،كھ سھم ایران در بازار صادرات گـاز
است و در بین كشورھاي صادر كننده گاز از طریق لولھ در 

در صورت محاسبھ گـاز . جایگاه شانزدھم جھاني قرار دارد
 .باشد درصد مي ٥/٠بھ صورت مایع، سھم ایران 

یـران، بـازار بزرگترین بازار بالقوه صادرات گـاز ا
اتحادیھ اروپایي است كھ میزان مصرف گاز طبیعي در ایـن 

خواھـد  ٢٠٢٥میلیارد متر مكعب در سـال  ٧٢٥اتحادیھ بھ 
رسید و این در حالي است كھ اعضاي اتحادیھ اروپا تنھـا 

درصد از منابع گاز طبیعي جھان را در اختیار دارند و  ٢
 .تصاص دارددرصد گاز مصرفي جھان بھ آنھا اخ ١٦بیش از 
رغم آنكھ در قلمروھاي ژئواكونومي جدیـد، ایـران علي

طور اعـم داراي نقش حیاتي بویژه در منطقھ خاورمیانھ بھ
تواند بھ عنـوان تنھـا  طور اخص است و ميو خلیج فارس بھ

كشوري كھ ضمن تسلط بر سراسر كرانھ شـمالي از امكانـات 
. باشـداي براي بازیگري در خلـیج فـارس برخـوردار  ویژه

لیكن از رھبـري ژئـوپلیتیكي منطقـھ و تاثیرگـذاري بـر 
 .ھاي تولید و انتقال انرژي محروم است سیاست

 ھاین نكتھ را ھم باید اضافھ كرد كھ ایران قـادر بـ
ایـن بـازیگر قـادر بـھ ایجـاد . است بازیگري چند وجھي
ھـا در ایـن سیاسي و حفظ و تقویت آن -پیوندھاي اقتصادي

ایران بـھ عنـوان یكـي از تولیدكننـدگان . باشدمی عرصھ
گـر در نفتي خاورمیانھ، بازیگري انتقال دھنده و تسـھیل

ھاي انرژي امتیاز بزرگ دیگري نیـز دارد و آن  عرصھ پوشش
بـھ صـورتي . است ١»ژئوِاكونومي« گاه قلمروتسلط بر تكیھ

ھاي ژئوپلیتیكي مختلف، میدان عملیاتي  كھ با اتصال حوزه
. دارد سایر بازیگران را ھـم در اختیـار دفاع از منافع
ستراتژي قدرتھاي ھاي ژئواِ  در نقشھ ایران ؛بھ عبارت دیگر

 .شود اي لحاظ مي بھ عنوان بازیگر اول منطقھ ،بزرگ ھم
در نھایت باید خاطر نشان ساخت كشور ایران در كانون 

اي واقع شده كھ محور اصلي فضاي سیاسـي حـاكم بـر  منطقھ
اي  انرژي است و بھ عنوان یـك قـدرت منطقـھ، اقتصاد ،آن

جدیدي در حـال ظھـور اسـت و نقـش رھبـري را در تعامـل 
بنابراین امنیت آن . نماید دیپلماتیك خاورمیانھ ایفا مي

گیري این واحد، ھماھنـگ شود كھ جھت در شرایطي برقرار مي
 .با فضاي حاكم بر قلمرو خاورمیانھ باشد

                                                      
1. Geo Economy 
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خاورمیانـھ محـور  در یك زنجیره غیـر قابـل انكـار،
امنیت جھاني و ایـران محـور اصـلي برقـراري امنیـت در 
خاورمیانھ است و از این رو نقـش محـوري تـأمین امنیـت 

 ،بھ ھمین جھت. اي جھاني را بھ طور بالقوه داراست منطقھ
آمریكا نیازمند دیدگاھي اسـت كـھ بـھ  رسد كھ بھ نظر مي

سـتم جدیـد این كشور بگوید، ایران چگونھ باید در یك سی
 . امنیتي خاورمیانھ لحاظ شود

 
ھای ھمکاری، رقابت و کشمکش ایران و کشورھای عرصھ

 خاورمیانھ

عربـی را بعـد از پیـروزی  -اگر تاریخ روابط ایرانی
- تـا بـھ در ایران رهانقالب اسالمی بھ رھبری امام خمینی

امروز مطالعھ کنید، مالحظھ خواھید کرد کـھ ایـن روابـط 
ایـن روابـط . ھای مختلفی بوده استدستخوش بحرانھمواره 

ابتدا با استراتژی جمھوری اسالمی مبتنی بر صدور انقـالب 
از دیگر کشـورھا  ، طبیعتًا بھ کشورھای عربی بیشبھ خارج

كھ بعد از چند ماه گذشـتھ  بودیماما شاھد . برخورد کرد
از پیروزي انقالب، این كشـورھا بـھ مقابلـھ بـا ایـران 

یزند و از جریان حملھ عـراق بـھ ایـران كـامالً از خبرمي
 -نظـامي ی از جملھھاي زیاد حسین حمایت كرده و كمك صدام

كننـد و صـف واحـدي بـر  اقتصادي بھ این كشور مي -سیاسي
 . دھند علیھ ایران تشكیل مي

ھای بھ وجود آمـده در روابـط ایـران و کشـورھای تنش
ھـای س در سـالعربی و بھ ویژه کشورھای حوزه خلـیج فـار

رسد رو بھ کاھش بوده و گـذر از حاکمیـت اخیر بھ نظر می
ھـای اوایـل ھای انقالبی در حوزه سیاست خارجی سـالسیاست

ھــای ھاشــمی انقــالب در ایــران، و روی کــار آمــدن دولــت
زدایی و توسعھ روابط با کشـورھای کھ شعار تنش رفسنجانی

را سرلوحھ کار خـود قـرار  ه عربی و اسالمیژخارجی و بوی
ھـا و اھـداف و سید محمد خـاتمی کـھ  بـا برنامـھ داد،

و چـھ  طلبانھ خود چھ در حوزه سیاست داخلیشعارھای اصالح
درحوزه سیاست خارجی جمھوری اسـالمی تصـویری صـلح طلـب، 

رحمانی و مدنی از ایـران در سـطح  خردمند و منادی اسالمِ 
بھبود این روابط بـوده جھان ارائھ کرد، مھمترین عوامل 

 .است
کھ در دولت  یھایباید در نظر داشت کھ حتی با نزدیکی

اصالحات خاتمی با اعراب بھ وجود آمد، بر سر مسائلی چون 
ادعـای مالکیـت  جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ، ابوموسـی و

خلـیج  « امارات متحده عربی بر آن، جنجال بـر سـر نـام
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کشـورھای عربـی حـوزه و ادعای عربیت آن از سـوی  »فارس
اختالفات وجود داشت و این اختالفـات بـا ... خلیج فارس و

محمـود احمـدی نـژاد اتخـاذ مواضـع روی کار آمدن دولت 
ای بازگشـت و بھ گونھ، گرایانھ و انقالبي از سوی وی اصول

آلیستی اولیھ انقـالب اسـالمی در حـوزه ھای ایدهبھ سیاست
یری شده و در دھھ سوم سیاست خارجی، تبدیل بھ تنش و درگ

افزون  انقالب اسالمی ایران، اکنون جامعھ جھانی شاھد روز
شدن برخوردھای لفظی و حتی عملی میان ایران و کشـورھای 

 .باشدعربی خلیج فارس  می
پیروزی انقالب اسالمی در ایران باعث تغییر و تحول در 

ھای بسـیار منطقھ خاورمیانھ شد چون کھ حکومتی با تفاوت
المللی دولت جدید از نظر بین. کار آمددولت گذشتھ سر با

ھا وارث دولت گذشتھ بخصوص در زمینھ قرار دادھا و توافق
ھا در زمینھ سیاست خـارجی و ھم خودداری باورھا و آرمان

 .است
ای ھـای منطقـھپس از انقالب اسالمی، ایـران در سیاسـت

بسـیاری از خود، تکیھ بر نیروی نظامی را کنار گذاشت و 
آن بـر افـزار را لغـو و بـھ جـایقراردادھای خرید جنـگ

ایدئولوژی اسالمی تأکید کرد، وابستگی بـھ غـرب را نیـز 
کنار گذاشت و بھ سیاست نھ شرقی، نـھ غربـی روی آورد و 

معین . (دبا ھر گونھ دخالت خارجی در منطقھ مخالفت ورزی
 )١٤٠: ١٣٨٥الدینی، 
است خارجی ایران ارائـھ گونھ کھ در ارزیابی سی ھمان

ای و ایدئولوژیک بودن رویکرد ایران بھ مسائل منطقھ ،شد
جھانی عمده مشکلی است کھ در طول این سـھ دھـھ نمایـان 

در  ھمگرایـیآیـد آیـا حاال این سؤال پیش مـی. بوده است
منطقھ خاورمیانھ امکـان پـذیر اسـت؟ اگـر نیسـت چـرا؟ 

 وده است؟در سیاست خارجی ایران چگونھ ب ھمگرایی
، مسئلھ فلسـطین، )اسالم(ھر چند کسانی از دین مشترک 

ھای زیسـت ھمسایگی و منافع مشترک اقتصادی و حتی ھمکاری
و ھماھنگی میان ایـران و  ھمگراییمحیطی، بعنوان عوامل 

گویند، اما بھ دالیلی کـھ بـھ کشورھای عرب منطقھ سخن می
رامترھـا ھا اشاره خواھیم کرد، این گونھ عوامـل و پاآن

اسـت و سـاز و کـار  ھمگرایـیھایی الزم برای تنھا زمینھ
-نمی    پیوستھ و کار ساز بھ شمار  ھمگراییکافی برای 

ای مطمئن برای منطقھ باشـد، اگر ھدف، ساختن آینده. آید
و » تـداوم«گمان چنـین سـاختاری بایـد از دو ویژگـی بی
در  در حالی کھ عوامل گفتھ شـده. برخوردار باشد» ثبات«

رسد کھ در شـرایطی ویـژه باال، عواملی ناپایدار بنظر می
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رویداد و تحولی تازه، دگرگون  تواند باآید و میپدید می
در مــورد کشــورھایی کــھ ســاختار سیاســی،  بــویژهشــود، 

ھای فـرا ای دارند و سخت از قدرتاجتماعی و فرھنگی ویژه
 .پذیرندای اثر میمنطقھ
رقابت اقتصـادی بـھ  رھنگی،ھای مذھبی و فچند دستگی 

ھـا بـھ جای وابستگی اقتصادی، صادق نبودن برخی از دولت
ھای اسالمی مسئلھ فلسطین و پشتیبانی ایران از برخی جنبش

و شیعی از جملھ عواملی ھستند، کـھ واگرایـی در منطقـھ 
 .خاورمیانھ بین ایران و کشورھای عربی را تشدید می کند

 )٢٦:  ١٣٨٨جمعھ زاده و دارابی،  امام(
ای برای پایدار کردن یک نظام ھماھنگ در سطوح منطقـھ

تـرین و بین المللی، عوامـل سیاسـی و امنیتـی از اصـلی
 :ویژگی دارد ندیک پارادایم امنیتی چ. پارامترھا است

بھ این معنا کھ در امنیت جمعی، امنیـت : پیوستگی) ١
شـود، در ران تعریـف مـییک کشور در پیوند با امنیت دیگ

حالی کھ این وضع در این منطقھ وجود ندارد و ھر یـک از 
 .کندای ویژه تعریف میکشورھا امنیت را بگونھ

ای ترکیبـات امنیتـی کـھ یعنی وجود گونـھ: تعامل) ٢
و بر ارتباط امنیتی بھ عنـوان ضـرورت  را نفی رویارویی

در چـارچوب ھـا پرداختن بھ حل اختالف. تکمیلی تأکید کند
منافع مشترک و داشتن تعریف فراگیر از امنیت جمعی، بـھ 

ای کـھ انجامد، بگونھگفت و گو، تعامل و بده و بستان می
 .کندنمی ھیچ کشوری احساس زبان دیدن

بھ معنای گسـترش دادن مفھـوم امنیـت و : فراگیری) ٣
امنیت نباید تنھـا . ندیدن آن تنھا از زاویھ نظامی است

نظامی تبین شـود، بلکـھ بایـد در زمینـھ ھـای  در حوزه
 .سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز باید

تفاھم و ھمکاری در مورد این سھ ویژگی بین ایـران و 
کشورھای عرب خلیج فارس نیست، زیرا روابط کشورھای ایـن 
منطقھ بویژه کشورھای عرب در حوزه خلیج فارس با ایـران 

 .بر منافع مشترک استوار نیست
د امنیت جمعی، نبود راھبردھـای مشـترک امنیتـی، نبو

-ھا، ریشـھ دار نبـودن کثـرتھا و قومیتگونھ گونی ملیت
تر از آن روشن نبودن مفاھیم صلح، امنیـت و گرایی و مھم

 آسـیای جنـوب ای درمنطقھ ھمگراییخطر، سبب شده است کھ 
زاده و دارابـی، جمعھامام. ( باختری، رویایی بیش نباشد

٢٦: ١٣٨٨( 
در جواب سوال دوم در ابتدای مـتن، بـھ بـاور برخـی 

ھـای پـس از سـال کارشناسان، جمھوری اسـالمی در نخسـتین



  
  
  
  
  
  
  
  

موقعیت ایران در خاورمیانھ                                      : فصل ھفتم
٩٣ 

 

ھـای منطقـھ و انقالب، سیاست خارجی خود را بیشتر بر ملت
ھایشان متمرکز کرد، ولی پس از پایان جنگ ھشت دولتنھ بر

 ھای منطقـھسالھ، سیاست تعامل و بـھسازی روابط با دولت
، برای »گراییمنطقھ«این دگرگونی یعنی . را در پیش گرفت

) ١٣٦٨ – ١٣٧٦(نخستن بار در دوره ریاست جمھوری ھاشـمی 
 .مطرح شد

وضع ژئوپلیتیکی ایران بھ  ١٩٩٠ھای دھھ در نخستن سال
علت تھدیدھای فزاینـده و تبلیغـات دشـمنانھ آمریکـا و 

منـزوی حضور گسترده نیروھایش در خلـیج فـارس بـا ھـدف 
کرد و از ھمین رو ایـران ساختن ایران، نامناسب جلوه می

در برابر این سیاست، راھکـار و اسـتراتژی ھمکـاری بـا 
ھمسایگان در چارچوب منطقھ گرایی را برگزید و کوشید از 

ای کـھ المللـی و منطقـھھـای بـینجایگاه و توان سازمان
ه بھـر) ١»جنبش عدم تعھـد«مانند ( متأثر از غرب نبودند

تر بھ گونھ گسترده ٧٦این سیاست پس از دوم خرداد . گیرد
 .و ژرفتر دنبال شد

بطور کلی ایران خواستار آن است کھ یک پیمان امنیـت 
ھمسـایگان عـرب . جمعی با شرکت کشورھای منطقھ بستھ شود

ایران، آنچھ از راه روابط دو سویھ با آمریکا بـھ دسـت 
کشـورھای عـرب در  تر است، در واقـعچھ بسا جذاب. آیدمی

حوزه خلیج فارس از رویارویی ایران و آمریکـا خرسـند و 
توان گفت پس می. کننداز این مسئلھ رونق اقتصادی کسب می

ای یعنـی کھ چگونگی تعامل ھر دو سو با قدرت فرا منطقـھ
آمریکا، از عوامل کار سـاز در پـا نگـرفتن یـک پیمـان 

 .    امنیتی منطقھ ای بوده است
 ١١ران بــا كشــورھاي منطقــھ در بعــد از روابــط ایــ

سپتامبر بھ سمت ترجیح مسایل امنیتي بر مسایل اقتصـادي 
توان گفت سیاست خارجي دولت سـید محمـد مي. و سیاسي رفت

رفـع واگرایـي  گرایـي وخاتمي كھ مبتني بر تالش براي ھم
بود کھ با دخالت آمریكا در منطقھ، روي بھ ترجیح مسائل 

تخاب دولت احمدي نژاد و سیاست تھاجمي امنیتي رفتھ و ان
 . باشداي از این امر ميوي نشانھ

گیری یـک نظـام جدیـد  ضـرورت شـکل ،بروز تحوالت جدید
ای در خلـیج فارسبراسـاس واقعیـات سیاسـی،  امنیت منطقھ

. تفرھنگی و امنیتی منطقھ را اجتناب ناپـذیر کـرده اسـ
 :قرار دارد اصلسھ  راین ضرورت ب

 ای ایران اھمیت و نقش منطقھافزایش ) ١

                                                      
1. Non-Aligned Movement 
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 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

 خروج عراق از حالت یک بازیگر تھدیدگر) ٢
 تغییر ماھیت تھدیدات امنیتی) ٣
 

 ،تحــوالت جدیــد سیاســی در عــراق و منطقــھ بــا بــروز
جمھوری اسـالمی ایـران   ای منطقھ تردید جایگاه و اھمیت بی

لذا جایگاه ایران درنظام امنیت . افزایش پیدا کرده است
منطـق . باید براساس نقش جدید آن تعریـف گـردد ای منطقھ

ھای طبیعی  ایران بھ دلیل برخورداری از پایھ افزایش نقش
تیک یفرھنگی، اجتماعی و ژئوپل ھای قدرت بھ خصوص در جنبھ

ای  منطقـھ ھا بھ ضرر نظام امنیتاست کھ نادیده گرفتن آن
ھـای خـارجی در طول دو دھھ گذشتھ، حضـور قـدرت. باشد می
اطراف مرزھای ایران و تھدیـد ایـن کشـور،  در) کاآمری(

بھم ریختـھ و منجـر  تعادل طبیعی قدرت در سطح منطقھ را
 روابـط. ھا شده اسـتاعتمادی میان دولت بھ فراھم شدن بی

آمیز ایران و عراق و کشورھای حـوزه خلـیج فـارس دو  تنش
 .آیند زمینھ بھ حساب می مثال آشکار در این

 فارسای خلیج خارجی در نظم منطقھرنگ عنصر  دخالت پر 
. نظمی در سطح منطقھ بـوده اسـت ھمواره یکی از مشکالت بی
حصر رژیم شاه بھ عنوان ژاندارم  تثبیت و حمایت بی حد و

افزایش داد  منطقھ نھ تنھا رقابت تسلیحاتی در منطقھ را
اعتمادی بـین ایـران و کشـورھای حـوزه  ھای بی بلکھ ریشھ

حمایت از صدام حسـین در طـول . افزایش دادرا  فارسخلیج
در واقـع . کویـت شـد اندازی بـھ، منجر بھ دست١٩٨٠دھھ 

 ھای حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقھ و ایجاد پایگاه
عمق کشـورھای منطقـھ موجـب فاصـلھ بـین نظامی دائمی در

ایـن امـر در قالـب وابسـتگی . ھا شده است ھا و ملتدولت
باشد کھ  می تھا بھ دولت آمریکا مطرحامنیتی حکوم -سیاسی

 .سـؤال بـرده اسـتر ھـا زیـھا را نزد ملت مشروعیت رژیم
)Doran, 1989: 347-375( 

سیاسی در  -از سوی دیگر نوع و ماھیت تھدیدات امنیتی
بـدین . در حال تغییر بوده است منطقھ در طول دھھ گذشتھ

ھـای  رقابت معنی کھ در گذشـتھ عمـده تھدیـدات ناشـی از
 ھای نظامی و بطور کلی ھا، ائتالف سلیحاتی، وجود دودستگیت

ھـا  ھا و بـروز جنگتھدیدات ناشی از رقابت و دشمنی دولت
در  ١»تھدیـد خیـالي«بـر تصـور  مبتنـی  بوده کھ عمـدتاً 

 .استوار بود» منافع طرف سوم«چارچوب 
احسـاس تھدیـد امنیتـی از ناحیـھ  ؛مثـال بھ عنوان 

                                                      
1. Imaginary Threat 
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ناشـی از یـک  فـارسی حوزه خلیجکشورھا  ایران در برداشت
ــور  ــزایش حض ــرای اف ــران ب ــالش ای ــالی از ت ــور خی تص

این . فارس استمناطق جنوبی حوزه خلیج گرایانھ در مداخلھ
آمریکـا تقویـت  با نقـش و حضـور ١٩٩٠تصور در طول دھھ 

گـران مسـایل یـا بـھ تعبیـر بعضـی از تحلیـل. گردید می
 ١٩٩١از جنـگ تثبیت قدرت صـدام حسـین بعـد  خاورمیانھ،

تھدیـد عـراق در  توسط آمریکا، بھ دلیل زنده نگھداشـتن
ھای حضور نظامی، وابستھ  منطقھ و از آن طریق تقویت پایھ

ھای منطقھ بھ آمریکا و ھمچنین فروش و ارسال  حکومت کردن
 .منطقھ بوده است تسلیحات نظامی بھ کشورھای

 گیری در شـکل تحوالت جدید سیاسی در عراق نقطـھ عطفـی
. سیاسـی اسـت -متفـاوت امنیتـی تھدیدات جدید با ماھیت

تغییـرات بوجـود  گیری تھدیدات جدید نیـز محور اصلی شکل
 آمده در ساخت قدرت و سیاست عراق و خروج ایـن کشـور از

آن بـر  گری بھ شکل سـنتی و تـأثیرات گری و افراطی نظامی
جدید عمدتًا بـر محورھـایی ھمچـون،  تھدیدات. منطقھ است

، )بھ خصوصملت شـیعھ(ھا حیات سیاسی و بیداری ملت تجدید
افــزایش تقاضــاھا بــرای خــود مختــاری بیشــتر در میــان 

سیاســی مختلــف، تضــعیف اقتــدار و  ھــای فرھنگــی و ھویت
ھـا در سـاختقدرت و  ھا، افزایش نقـش تودهمشروعیت حکومت

سو و تھدیداتی ھمچون گسترش تروریسم، از یک... سیاست و 
یست، قاچاق مواد مخـدر، امنیـت تجـارت و ز محیط  آلودگی

 .باشد استوار می از سوی دیگر،... صدور انرژی و
 جـنس و ماھیـت تھدیـدات جدیـد بـھ ؛بھ عبارت دیگر 
میـان » ھمکاری جمعی و متقابـل«نیازمند  ای است کھ گونھ

ای اسـت کـھ دارای  فرامنطقـھ ای و تمامی بازیگران منطقھ
-بـا عنوان مثـال مبـارزهبھ . باشند منافع در منطقھ می

مسـدود  القاعده نیازمند ھمکاری ھمھ کشورھا در تروریسم
مند این سـازمان  ھای نظامو فعالیت یارتباط ھایکردن راه

نوبة خود نیازمنـدھمکاری متقابـل تمـامی  بھ باشد کھ می
نظام امنیتی سنتی در منطقھ عمدتًا . است  ھای منطقھ حکومت

 ١٩٨٠، ١٩٧٠ھای  دھـھ شرایط خاصبھ محور تھدیدات سنتی و 
 .طراحی شده است ١٩٩٠و 

ھای تـنش و  چنـین نظـامی کـھ زمینـھ در شرایط حاضر،
و مبتنی بر  دھد ھا را افزایش میاعتمادی در میان دولت بی

  ھا از نقش، جایگاه و اھـداف کشـورھای منطقـھ برداشتسوء
 ھماھنگ نیست و  باشد، با شرایط منطقھ یکدیگر می نسبت بھ

گونھ کھ در طول چند سال گذشـتھ ھمان لذا کارآیی الزم را
ھـای اول  جملھ جنگ ھای مختلف از با بروز بحران و شتھندا
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 و دوم خلیج فارس آشکار گردید و بھ ھمین دلیل شـرایط و
گیری نوع جدیدی از ترتیبات امنیتی  ھای منطقھ شکل واقعیت

 .کند می ناپذیر را اجتناب
اول مبتنـی  درجـھ امنیتی باید دراین ترتیبات جدید 

تھدیدات، شناخت صحیح از اھداف  بر تعریف جدید از ماھیت
ھای  نگرانی بازگیران و شناسایی و کارکردن بر مشترکات و

بـدیھی اسـت در . استوار باشد  ، مشترک و نھ صرفًا تضادھا
گرفتن مفاھیم فوق بیش از ھر چیز نیازمند تغییر در  نظر

بـھ تھدیـدات جدیـد و امتنـاع  اشت نسبتنوع نگاه و برد
 حرکـت بـھ ؛بازیگران در پذیرش آن و یا بھ عبارت دیگـر
گذشتھ . باشد سوی تعریف جدیدی از مسایل امنیتی منطقھ می

بازیگران نسبت بھ نقـش و   شناخت و روش از تغییر در نوع
منطقـھ نیازمنـد  حضور یکدیگر، ترتیبات جدید امنیتی در

 :دباشن ھای زیر نیز می در نظر گرفتن ویژگی
شامل کردن تمامی کشورھای مھم منطقـھ از جملـھ ) اول

 . ایران و عراق
بعضـی از بـازیگران و تعریـف » استثناء کردن«مفھوم 

سـطح منطقـھ قابـل  در دیگـر ھـااز آن» تھدیدآمیز«نقش 
 این امر بیش از ھر چیز بھ جایگاه جدیـد و. پذیرش نیست

در ساخت قدرت و سیاست منطقـھ نقش بازیگران اصلی منطقھ 
ای ایران بعـد  و جایگاه منطقھ نقش؛ بھ عنوان مثال. است

جدیـد بـا  از بحران عراق افزایش یافتھ و جایگاه عـراق
ماھیت متفاوت نیز نیاز بھ تعریف جدید از نقش این کشور 

کشورھای اصـلی  ؛این اساس بر. سازد ناپذیر می را اجتناب
ای باشـند و از  اصلی امنیـت منطقـھ ھای منطقھ باید ستون

ھا درجھـت سـازنده و مـؤثر در خـدمت نظامامنیـت نقش آن
 .و مقابـلھ با تھدیـدات جدید استفاده شود  جمـعی
ھای  نزدیکـی خواستھ«و  »تعـادل« دستیابی بھ نوعــی 
بـھ نـوعی  در این زمینھ و یا بھ عبارتی دسترسی »مشترک

ھای قدرت  بازیگران براساس پایھھای  موازنھ مبتنی بر نقش
از  ھمانگونھ کھ استدالل شد یکی. اھمیت حیاتی دارد ھاآن

در زمینھارائھ تعریف سنتی از تھدید متقابـل، دالیل اصلی
بـازیگران از نقـش و  ھای متفـاوت در میـان وجود برداشت

 .تاھداف یکدیگر بوده اس
 . رنگ کردن نقش بازیگران خارجی کم )ومد

ھ بھ معنای نفی کامل نقش بـازیگران خـارجی این مسئل
در نظر گرفتن نقش بازیگران  نیست، بلکھ بیشتر بھ معنای

یا بھ  ای و ذینفع بھ عنوان ستون فرعی نظام امنیت منطقھ
در . باشـد ناظر یـا متعـادل کننـده می نقش ؛عبارت دیگر
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شـد کـھ  طرف صرف مقابلھ با تھدیداتی می دو ، توانگذشتھ
شـد نـھ  معرفی می و در خارج از منطقھ» ف سومطر«از سوی 

ھمانگونھ کھ بحران عراق نشان . ای براساس واقعیات منطقھ
ھای منطقھ ھمانند گذشتھ حاضر بھ پذیرش نقـش و  ملت داد،

 .باشند گر خارجی نمی مداخلھ نفوذ پررنگ عناصر
 حضور پررنگ نیروھـای خـارجی و در رأس ؛از سوی دیگر

نشان داد  ١٩٩٠آمریکا در سطح منطقھ و در طول دھھ  ھاآن
ھای امنیتـی و  تواند ھزینھ حضور می کھ تا چھ اندازه این

ایـن . باشـد ھای منطقـھ داشـتھ سیاسی زیادی برای حکومت
اعتمـادی میـان  ھا چھ در قالب افـزایش شـکاف و بی ھزینھ
ھـای تسـلیحاتی و  منطقھ و بھ تبع افزایش رقابت ھای دولت
گسـترش عملیـات تروریسـتی  قالب خطـرات ناشـی از رچھ د

. ھا کـاھش داده اسـترا نزد ملت ھای منطقھمشروعیت دولت
سازمان القاعده از دالیـل اصـلی ھـدایت  ؛بھ عنوان مثال

ھای  و اردن را مبارزه با رژیم عملیات در عربستان سعودی
ھای حضورخارجی را از  داند کھ زمینھ وابستھ بھ آمریکا می

امنیتــی و اقتصــادی در  -ھــای سیاســی یــق تقویــت نظامطر
 .اند اسالمی فراھم کرده ھای سرزمین
 . ھای مشترک تھدیدات امنیتی شناسایی زمینھ) سوم

بر مشـترکات  تاکیداین امر بیش از ھر چیز بھ معنای 
در نزد بازیگران  ھای امنیتی چالش ھای عمومی از و نگرانی

و » تضــادھا«أکیــدبر ت ،در نظــام ســنتی. ای اســت منطقــھ
. امنیتــی بــود  گیری نظــام  محــور اصــلی شــکل» اختالفــات«

استدالل گردید ماھیت تھدیدات در شـرایط حاضـر  ھمانگونھ
نیاز بھ ھمکـاری متقابـل  بھ ھمین دلیل. اند تغییر کرده

ــھ ــدتًا ھزین ــھ عم ــدات ک ــا تھدی ــھ ب ــت مقابل              ھای در جھ
منطقـھ در نظـر گرفتـھ  سیاسی آن در چارچوب کل -امنیتی

 .شود، ضروری است می
این زمینھ ارائـھ تعریـف جدیـد از نـوع برداشـت  در

امنیتـی حـائز اھمیـت  تھدیدات منطقھ از اصلی بازیگران
 برای جمھوری اسالمی ایران تھدیدات ؛بھ عنوان مثال. است

امنیتی منطقھ در شرایط حاضر بـیش از اینکـھ از نـواحی 
اسرائیل و بطور کلی حضور آمریکـا  ھجنوبی باشد از ناحی

بـدان معنـا  ایـن. شود در اطراف مرزھای ایران تعریف می
است کھ نگاه ایران بیشـتر در چـارچوب تھدیـدات کـالن و 

ھـای  شود تا تھدیـدات ناشـی از چالش تعریف می استراتژیک
اسـت کـھ تصـور و  ایـن در حـالی. داخلی در سطح منطقـھ

فـارس شـورھای حـوزة خلـیجبرداشت تھدیدات امنیتی نزد ک
ھای  بنـابراین نزدیکـی دیـدگاه. ایـران اسـت از متفاوت
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 شـرایط  بـھ  توجـھ با تھدیدات مشترک ھای زمینھ درمقابل 
 .است  زیادی  اھمیت حائز  ای منطقھ  جدید 

سیاسـی و   ایجـاد وابسـتگی متقابـل امنیتـی، )چھارم
 .در سطح روابط بازیگران یاقتصاد

ای بـدون ایجـاد  پایـدار و متعـادل منطقـھھیچ نظام 
مختلف بین بازیگران اصـلی  ھای وابستگی متقابل در زمینھ

منطق استدالل فوق ایـن اسـت کـھ درصـورت . یابد دوام نمی
سـطح منطقـھ، کلیـھ  در ثبـاتی بروز ھرگونھ ناامنی و بی

ــم از ــازیگران اع ــھ ب ــھ منطق ــا فرامنطق ــل  ای ی ای متحم
تمامی بـازیگران  بھ ھمین دلیل. وندش ھای زیادی می ھزینھ

 ھای بروز تـنش کـھ سعی خواھند کرد تا بھ نوعی از زمینھ
ھای امنیتی، سیاسی، اقتصادی یـا فرھنگـی  توانند ریشھ می

 .کنند داشتھ باشند جلوگیری
  حرکت بھ سوی ھمکاریھـای سـازنده و یـا حتـی رقابـت

ر اعتمـادی و تضـاد د ھای بی باید جایگزین زمینـھ سازنده
چـارچوب، بھـم پیوسـتگی  در ایـن. روابط کشـورھا گـردد

 اقتصاد کشورھای منطقھ، ایجـاد نـوعی بـازار مشـترک در
تبادل کاالھا، خـدمات و تکنولـوژی، اتصـال خطـوط   زمینھ

انتقال انرژی نفـت وگـاز، اسـتفاده از تسـھیالت مشـترک 
تقویـت  ھای بانکـداری و تجـارت و بندری، اتصـال سیسـتم

خطوط کشتیرانی و حمل و نقل ھوایی، رفـع توریسم، اتصال 
تواننـد  گمرکـی و مـواردی از ایـن قبیـل می ھایمحدودیت
ھا را فـراھم  زمینـھ ھای وابستگی متقابل در تمامی زمینھ

 سازند کھ بھ نوبھ خود کشورھا را در برابر امنیت جمعـی
 .سازد مشترک مسئول و پاسخگو می
 - ی در عـراقبروز تحوالت سیاس؛ با توجھ بھ آنچھ آمد

سپتامبر در منطقـھ  ١١بھ عنوان مھمترین حادثھ تبعي از 
ماھیت ساخت قدرت و سیاست در منطقـھ خلـیج  - خلیج فارس

کـھ نحـویھ فارس رابطور عمیق تحت تأثیر قـرار داده، بـ
ای و بـا در  منطقـھ گیری یک نظام جدید امنیـت ضرورت شکل

ــاب ــد را اجتن ــذار جدی ــای تأثیرگ ــرفتن متغیرھ ــر گ  نظ
 .ناپذیرکرده است

و  انـد جا کھ ماھیت تھدیدات امنیتی تغییر کردهاز آن
 ١»قـدرت نـرم« اجتماعی و سیاسی در قالب عناصر فرھنگی،

شـوند، لـذا در  می ٢»قدرت سخت« جایگزین عناصربھ تدریج 
شرایط جدید بـدون ھمکـاری جمعـی و متقابلمیـان تمـامی 

                                                      
1 . Soft Power 
2 . Hard Power 
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نظـام امنیـت کشورھای منطقھ از جملھ ایران و عراق ھیچ 
ایـن امـر بـیش از ھـر چیـز . موفق نخواھد شـد ای منطقھ

متقابل اسـت کـھ بنوبـھ  نیازمند خروج از برداشت تھدید
 خود نیازمند تقویت روابط و تعامالت فرھنگی، اجتمـاعی و
-سیاسی و ھمچنین اتصاالت اقتصادی و استراتژیک میان ملت

 .فارس استخلیج ھای منطقھھا و دولت
ھای آینده در منطقھ را تغییـر جھت بازی ،دتحوالت جدی

ھای منطقھ نھ صرفًا براساس بازی ؛اساس بر این. داده است
طبیعـی . گیـرد می ھا صـورت ھا بلکھ براساس نقشایدئولوژی

است کھ در این روند ھر بازیگری سعی خواھد کرد کـھ تـا 
ھای  ای خـود زمینـھ ھای نقش و نفوذ منطقـھ تثبیت حوزه با

امنیتی، اقتصادی و فرھنگی را در جھـت  -ی سیاسیساز فرصت
کشـورھا بـرای  مشـروعیت تـالش. پیشرفت کشور فراھم کنـد

ھای نفوذ طبیعی امری پذیرفتھ شده در  تثبیت نقش در حوزه
بر این اساس حضور ایران در عراق و . الملل است بین نظام

ایجاد روابط استراتژیک و گسترش  در منطقھ، تالشی در جھت
 .ایدئولوژیک ھای و نفوذ است نھ صرفًا براساس بازی نقش

ھـای طبیعـی سـاخت قـدرت و  این امر ریشـھ در ویژگی 
ھای اقتصادی و  سابقھ فرھنگی و ظرفیت تیک،یسیاست، ژئوپل

معرفی نظـام جدیـد  گام اصلی در جھت. سیاسی ایران دارد
تقـابلی  -ای خروج از تفکر و رویکرد امنیتی امنیت منطقھ

فارس است کـھ بـیش از ھـر کشورھای منطقھ خلیج روابط در
ھای خـارجی گر قدرت چیز بھ دلیل حضور پررنگ ونقش مداخلھ

امنیتـی  -نظام جدید سیاسی. در سیاست و قدرت منطقھ است
منطقھ بایـد مبتنـی بـر اولویـت دادن بـھ اشـتراکات و 

ھای مثبت درروابط کشورھای منطقھ و در جھت فـراھم  انرژی
نھ ھمانند گذشتھ  سازی استوار باشد ھای فرصت آوردن زمینھ

 .رمبتنی بر تضادھا و برداشت تھدید از یکدیگ
 
 

 ایرانای رویاروی تھدیدات منطقھ
و  کشور ایران بھ دلیل واقع شدن در منطقھ خاورمیانھ

تحوالتی عمده در محـیط  ھا و با مخاطرات، چالش خلیج فارس
 کـی از منـاطقخاورمیانـھ ی. امنیتی خود رو بھ رو اسـت

رود کـھ ھنـوز ھـیچ گونـھ  استثنایی جھان بـھ شـمار مـی
پایداری در آن ایجاد نشده  ترتیبات امنیتی توافق شده و

 .است
و  ثباتی ھمچنان با حجم وسیعی از بی خلیج فارس منطقھ

ناامنی مواجھ است و حتی با وجود موفقیـت منـاطق عمـده 



  
  
  
  
  
  
  
  

١٠٠                                                                    
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

رار نظـام ای در اسـتق کشورھای منطقـھ الملل و جامعھ بین
ھـای انجـام  تالش امنیتی جامع و پایدار و با وجود برخـی

 ای جدی از استقرار این گونھ گونھ نشانھگرفتھ، ھنوز ھیچ
 .خورد نظام امنیتی در محیط پیرامونی ایران بھ چشم نمی

ای در  ھای خاورمیانـھ از سوی دیگر چگونگی و نقش قدرت
در . گیـرد میبرقراری ثبات وامنیت نیز باید مدنظر قرار 

عنـوان یـک قـدرت  این خصوص، جمھوری اسـالمی ایـران بـھ
خلـیج ای دارای جایگاه مھمی در ایجـاد امنیـت در  منطقھ
تواند در تعامل سازنده با دیگر  برخوردار است و میفارس 

در برقــراری ثبــات و حــل  کشــورھای منطقــھ نقــش محــوری
 .ھای دیرینھ ایفا کند بحران

ھـا و  خود ھمـواره بـا چالش ایران در محیط پیرامونی
در  رو بـوده و ایـن مشـکالتمشکالتی متعدد و متداوم روبھ

-تولید شده است، بـھاین محیط امنیتی باز ھای تمام حوزه
ھنوز نتوانستھ است در ھیچ کدام از این  ای کھ کشور گونھ
 ثـابتیپایـدار و  گیری چارچوب امنیتـی ھا شاھد شکل حوزه

 .دمورد توافق باش
ھــای امنیتــی ایــران کــھ از محــیط  شــتھ، چالشدر گذ

اشکال متفاوتی وجود داشـت و  شد بھ پیرامونی آن ناشی می
ھای  ھای موقت تاحمالت و جنگ ثباتی ھای مرزی و بی از ناامنی

اکنـون نیـز ایـن . گرفـت طوالنی مدت نظامی را در بـر می
. ھای مختلفی تجلی یافتـھ اسـت ھا و مؤلفھ در قالب مسئلھ

ھـای ضـعیف و  گرایی، دولت افراط اضر، تروریسم ودر حال ح
ای، سھ  فرامنطقھ ھای بحران اقتدار و ھمچنین مداخالت قدرت

شود  چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران محسوب می
در . با یکدیگر ارتباطی چند بعدی و تنگاتنـگ دارنـد کھ

ھـای ضـعیف دچـار اقتـدار  دولت رسد این میان، بھ نظر می
دیگـر  د کھ باعـث تحریـک دو مؤلفـھنتر باش ی اساسیچالش

گرایی و نیز گسترش نفـوذ و  یعنی اشاعھ تروریسم و افراط
 .دنای باش ھای فرامنطقھ قدرت مداخالت
 شــکننده در عــراق، افغانســتان و و ھــای ضــعیف دولت 

و عالوه  شدندگرایی  پاکستان باعث گسترش تروریسم و افراط
ای را نیـز  ھای فرامنطقھ تداوم حضور قدرت بر این، زمینھ

فـارس حاشیھ جنوبی خلیج در کشورھای عربی. ساختندفراھم 
 ای را بـرای ھـا زمینـھ نیز بحـران اقتـدار و ضـعف دولت

ای و افـزایش  ھای فرامنطقـھ ھمکاری نامتقـارن بـا قـدرت
این مسائل بـا . فراھم ساختھ است ھای خارجی مداخالت قدرت

 -تخاص دول می و اجتماعی منطقھ و تجاربتوجھ بھ ساخت قو
اختالفـات . شـود سازی باعث پیچیدگی شرایط امنیتـی می لتم
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 ٢»بحـران مشـروعیت« ،١»اقتدارگرا«ھاي دولتوجود  قومی،
بـھ ھمـراه اقتصـاد  عدم وجود دموکراسی و نھادھای مدنی

 ضعیف در برخی از کشورھای آسیای مرکزی و قفقاز ازجملـھ
ثبـاتی و نـاامنی در  کھ موجب بـروز بیعوامل دیگری است 
 .خواھد شد محیط امنیتی ایران

رویکرد ایران در محیط پیرامونی خود براسـاس الگـوی 
در ایـن . مشـارکت قـرار دارد امنیت مبتنی بر ھمکاری و

دھی  رویکرد، مشارکت جدی تمامی کشورھای منطقھ درسـازمان
وص در ای و ھمکاری مؤثر در این خصـ ساختار امنیتی منطقھ

ھای  از سوی دیگر، حضور مداوم قدرت. گیرد قرار می اولویت
ای نفی و این حضـور  امنیت منطقھ ای در ترتیبات فرامنطقھ

ھـا در سـطح  تنش ای در جھت افزایش تعارضـات و عامل عمده
 .شود منطقھ تلقی می

رویکرد امنیتی ایران با توجـھ بـھ تحـوالت و تجـارب 
ھا و عناصری است کـھ  مؤلفھ دارای ھای اخیر در منطقھ سال

گیری  بـھ شـکل توانـد ای می در صورت توجھ و اھتمام منطقھ
اولـین مؤلفـھ ایـن . امنیتی پایـداری منجـر شـود نظام

ای است کھ باعـث  ھای منطقھ حضور نظامی قدرت رویکرد کاھش
تخریب ھمکـاری و روابـط  گرایی و تروریسم و تشدید افراط

 .طبیعی کشورھای منطقھ شده است
ای  مشارکت بـازیگران منطقـھ ھمکاری و ؛دومین مؤلفھ 

کشـورھای  فکـری و ھمکـاری در ساختار امنیتی، بویژه ھـم
تر مانند ایران، ترکیھ و عربستان سـعودی در حـل و  بزرگ

مشترک نظیـر تروریسـم و مـدیریت الگوھـای  ھای فصل چالش
فروملی با واحـدھای ملـی  مذھبی -ھای قومی تعامالتی گروه

 .است
 ھـا و تعارضـات امنیتـی در با توجـھ بـھ وسـعت چالش

ــطوح  ــاگون در س ــل گون ــذاری عوام ــھ و تأثیرگ خاورمیان
ھـا و  ای در ناامنی فرامنطقـھ ای و فروملی، ملـی، منطقـھ

امنیتـی  سازی در چارچوب الگوی ثباتی در منطقھ، امنیت بی
مبتنی بر ھمکاری و مشارکت، مستلزم فرآینـدی تـدریجی و 

ای تنھـا  در این فرآیند، ھمکاری منطقـھ. تاس طوالنی مدت
ایجـاد اطمینـان  بھ واسطھ اعتمادسازی گـام بـھ گـام و

 متقابل در میان کشورھا و ھمچنین تالش بـرای حـل و فصـل
یابد کھ محصول برخی تعارضات سـاختاری  ھایی تحقق می چالش
ھای  و رویـھ فرھنگ سازی و ضعفِ  ملت -دولت روند مشکالت چون

                                                      
1 . Authoritarian 
2 .Legitimacy Crisis  
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 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

 .است دموکراتیک

اساس رویکرد فوق در ھـر یـک  جمھوری اسالمی ایران بر
ھای  پیرامونی خود در پی حل و فصل چالش ھای محیط از حوزه

 .ای است منطقھ امنیتی با ھمکاری و مشارکت بازیگران
 برای بررسی تحول مفھوم امنیت در نزد جمھوری اسالمی،

 شوراي ھمكـاري خلـیج«بھ بررسی روابط امنیتی ایران با 
 .پردازیممی ١»فارس

 
 ایران و شورای ھمکاری خلیج فارس

عربـي،  امارات متحده(خلیج فارس  شش کشور عربي حوزه
 ١٩٨١در مـاه مـي ) عمان، قطر و کویـت بحرین، عربستان،

شـوراي «میالدي ایجاد شورایي را در بین خودشان باعنوان 
بـدون حضـور ایـران و عـراق اعـالم » ھمکاري خلیج فـارس

این شـش کشـور بـھ جـز  )٤٥: ١٣٧٠نعیمی ارفع، ( .کردند
 ھفتـاد قـرن و اوایـل دھـھ ٦٠و  ٥٠ھاي دھھ عربستان طي

از این رو، عدم استقالل . بیستم میالدي بھ استقالل رسیدند
پیش از این وابستگي امنیتي و اقتصادي این کشـورھا بـھ 

این کشورھا بھ شمار  خارج از منطقھ یکي از عوامل مشترک
 خـود، در جھـت و طبیعي است کھ ھر یـک بـھ نوبـھ آمدمي

تشکیل یک اتحادیھ براي حفظ منافع مشترک اقداماتي صورت 
 )١١٧: ١٣٨٣لی نورجی، ( .داده باشد

عـراق بـھ  ھمـھ جانبـھ ش در پي حملھ.ھـ ١٣٥٩سال در
ي ي خلیج فارس سـرگرم مطالعـھایران کشورھاي عربي منطقھ

کـھ در این شدند؛ تا» عيامنیت دستھ جم«پیش نویس پیمان 
ریـزي فنـي مـأمور پـي اسفند ماه ھمان سال، یک اتحادیھ

 .شوراي ھمکاري شد نامھاساس
 

 ایران عراق و جنگ دوران
از آغـاز قریب ھشت ماه پس» شوراي ھمکاري خلیج فارس«

توسط عراق و زمینگیر شـدن  ١٩٨٥سپتامبر  ٢٢ جنگ تحمیلي
کشورھاي عـرب . تأسیس شد نیروھاي آن کشور در خاک ایران

 جنوب خلیج فـارس از ھمـان آغـاز جنـگ در جھـت راھکـار
آمریکا در قبال جمھوري اسالمي ایـران مبتنـي بـر مھـار 

از بالندگي آن در منطقـھ قـرار  انقالب اسالمي و جلوگیري
قـرار  ھاي ذي قیمتـي را در اختیـار عـراقداشتند و کمک

 .دادند
و ح موضع عمومي شـوراتوان بھ تشریبا این مقدمھ، مي 

                                                      
1.C.C.A.S.G  
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در  جمھـوری اسـالمی ایـرانشناخت استراتژي آن در قبـال 
 .تخصوص جنگ پرداخ

ھاي فاحش بھ سمت عـراق، در طـول با وجود گرایش شورا
عراق بھ عنوان یک قدرت  ابکھ ایران  جنگ ھمواره از این

قـوا  مطلق در خلیج فارس از جنگ بیرون بیاید و موازنـھ
ر ھم بخورد و در نتیجھ، منطقھ تحـت بین ایران و عراق ب

از این رو، . قدرت واحد درآید، بیم داشت یک تأثیر سلطھ
کامـل عـراق بـود،  این احتمال کھ شورا خواستار پیروزي

 .ضعیف مي نماید
ھـاي زیـادي کـھ روابـط ایـران و نشیبو  پس از فراز

خود قـرار داد،  الشعاعشوراي ھمکاري را در طول جنگ تحت
 سـازمان ملـل را ٥٩٨ ش، ایران قطعنامھ.ھـ ١٣٦٧در سال 
از این بھ بعد، مواضع ظاھري شوراي ھمکـاري در . پذیرفت

 .یک توازن نسبي رسید خصوص ایران و عراق بھ
 
 

 عراق و ایراناز جنگ  پس
-روابط ایـران وشـوراي ھمکـاري تحـت دوران، در این

 الشعاع ادعاي ارضي امارات علیـھ جمھـوري اسـالمي قـرار
اولین اجالس سران شـورا پـس از طـرح  ١٣٧١در سال . گرفت

جزایر ایراني برگزار گردید  ادعاھاي واھي امارات بر سر
 .شد کھ اوج ادعاھاي مربوط بھ جزایر نیز در آنجا مطرح

جمھوري اسالمي ایران ھمواره با اعتقاد راسخ بھ اصول 
حسن ھمجواري و برقـراري و توسـعھ روابـط  پایدار رعایت

بـي اثـر سـاختن  دوستانھ با ھمسایگان خود، بـھ منظـور
حیاتي  ھاي مخالفان ثبات و امنیت پایدار در منطقھتوطئھ
ھاي اخیر کوشـیده اسـت بـا پیـروي از فارس، در سالخلیج

زدایـي و اعتمادسـازي، تـنش سیاست صبر و خویشتن داري و
بـا  حسن نیت خود را براي حل و فصل اختالفات نشان دھد و

بـین و حـل خـویش بـھ تفاھمـات فیمـا بندیایید بر پتأک
آمیـز، گوھـاي مسـالمتومذاکرات و گفـت اختالفات از طریق

ثبـات و  در سـایھ شانکشورھاي منطقھ را بھ منافع حیاتي
 .امنیت در منطقھ متوجھ نماید

کـھ جمھـوری اسـالمی ایـران در راه  اما  با وجود آن
برای ایجـاد یـک نظـام  ای دوستانھ و تالشبرقراری رابطھ

اقداماتی کرده است  »امنیت دستھ جمعی«امنیتی مبتنی بر 
ای عالوه بر مشکالت تاریخی و منطقـھ - اما وجود یک مسالھ

موجود میان ایران و اعراب کھ در فصل پیش بھ آن اشـاره 
 میان ایران و کشورھای خلـیج فـارس، موجب گسست - گردید



  
  
  
  
  
  
  
  

١٠۴                                                                    
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

 . استبھ ویژه عربستان سعودی گردیده 
 

 کشورھای منطقھ ای ایران و واکنشفعالیت ھستھ
واکنش کشورھای عضو شورای ھمکاری خلیج فارس در قبال 

تواند نمونھ طی چند سال اخیر میای ایران درفعالیت ھستھ
بسیار خوبی از نحوه تعامل این کشورھا با جمھوری اسالمی 

 .دایران تلقی گرد
, تالطمات موجود در آن ایران وایپیچیدگی پرونده ھستھ

ھای ابھـام در روابـط تر شدن الیھھای اخیر موجب ضخیمسال
تواننـد اطمینـان ھـا یـا نمـیآن .بین گردیده اسـتمافی

ای ایـران ھـای ھسـتھاستراتژیک نسبت بھ اھداف  برنامـھ
نمایـد کـھ در شـان اقتضـاء مـینمایند و یا منافع پیدا

گشـایی موجـود پـردهروابط خود بـا ایـران از ابھامـات 
 .نکنند

در ھر دو صورت فضای امنیتی و غیراطمینان بخش موجود 
ملی ای است کھ مستقیمًا منافع یابد و این مسألھتداوم می

بـھ ایـن معنـی کـھ اگـر نگـوییم  .گیردما را نشانھ می
ھـای پنھـانی بـا موافقـت تفاوتی و شایدھمراھی، ولی بی

ط بحرانی، خصیصـھ ذاتـی عوامل درگیری با ایران در شرای
 . خواھد بود    رفتار این کشورھا 

از جھـات  باید توجھ داشـت کـھ کشـورھای عضـو شـورا
متعددی، مانند داشتن حکومت پادشاھی برمبنـای خـانواده 
یا قبیلھ، وابستگی شدید اقتصادی بھ نفت و جامعھ نسبتًا 
ھمگون با یکدیگر ھمخوانی دارند، اما برخـی از عوامـل، 

 بـویژهھا ھای آناز ھمکاری و ھماھنگی بیشتر سیاستمانع 
در . شـودھاست مـیدر زمینھ امنیتی کھ مھمترین دغدغھ آن

 : گرددذیل بھ برخی از این عوامل اشاره می
وسعت کشورھای عضو شورای ھمکـاری خلـیج  )١

باشد کھ از این میلیون کیلومتر مربع می ٦/٢فارس 
ــزان  ــھ  ٢/٢می ــق ب ــع متعل ــومتر مرب ــون کیل میلی

 . عربستان سعودی است
ــت « )٢ ــوم از جمعی ــری  ٣٠دو س ــون نف میلی

کشورھای عضو شورای ھمکاری خلیج فارس در عربستان 
 .  »زندگی می کنند

کھ تولید ناخالص ملـی عربسـتان در حالی )٣
میلیارد دالر بوده  ٣٠٠میالدی بیش از  ٢٠٠٥در سال 

ت، مجموع تولید ناخالص ملی کشورھای دیگر عضـو اس
میلیـارد دالر بـرآورد  ١٥٠شورا در این سال حدود 

 .   شده است



  
  
  
  
  
  
  
  

موقعیت ایران در خاورمیانھ                                      : فصل ھفتم
١٠۵ 

 

چھــل درصــد از مجمــوع نیروھــای نظــامی  )٤
ھـزار  ٤٠٠شورای ھمکاری خلیج فارس کھ بھ بیش از 

 .   رسد، متعلق بھ عربستان صعودی استنفر می
ھ دھھ گذشـت ھای دفاعی عربستان طیھزینھ )٥

ھای میلیارد دالر بوده و ھزینھ ٢٠سالیانھ بیش از 
دفاعی مجموع پنج کشور دیگر شورا انـدکی بـیش از 

 .  میلیارد دالر اعالم شده است ١٠
مقر دایمی دبیرخانھ شورای ھمکاری خلیج  )٦

فارس در عربسـتان قـرار دارد و دبیـر کـل امـور 
 .  دفاعی این شورا ھمواره فردی سعودی بوده است

ــاخصدر  )٧ ــار ش ــعودیکن ــوق، س ــای ف ــا ھ ھ
امتیازات دیگری نیز در اختیار دارند کھ سرپرستی 

 . ترین اماکن مسلمانان از آن جملھ استمقدس
بھ این نابرابریھای طبیعـی و اکتسـابی  )٨

بایست خصومت تاریخی میان ایـن کشـورھا را ھـم می
تا چندی پیش بحرین و قطر بر سر چنـد . اضافھ کرد

روابط عربستان و  قطر . ی داشتندجزیره اختالف مرز
زا شده و عمـان و نیز بر سر مسایل جزیی کامالً تنش

امارات ھم دارای رابطھ ای غیر دوسـتانھ ھسـتند، 
 تــا جــایی کــھ تــا دھــھ پــیش حتــی در دو کشــور

 .سفارتخانھ طرف مقابل وجود نداشت
عربستان طی قرن گذشتھ بارھا بھ عمان و منـاطقی کـھ 

شـود امارات متحده عربی شـناختھ مـی ھم اکنون بھ عنوان
 . یورش برده بود 

را اشـغال » بریمـی«وقتی کھ نیروھای عربستان واحـھ 
ابوظبی و عمـان ادعـای مالکیـت آن را داشـتند؛  ،کردند

 . ادعایی کھ ھنوز ادامھ دارد
مسئلھ رابطھ با رژیـم صھیونیسـتی نیـز  )٩

یکی دیگر از اختالفات اعضا است؛ بھ نحوی کھ عمان 
طر بھ دلیل اجازه گشایش دفاتر تجاری اسراییل و ق

 .   ھنوز ھم مورد انتقاد سایر اعضا قرار دارند
» ھژمـونی « ھمھ این مسـائل خـود نشـانگر سـیطره و 

ای سلطھ. باشدمی     فارسعربستان بر کشورھای حوزه خلیج
در عین  کھ ھمراه با انتقاد و نگرانی کشورھای عرب دیگر

امـا در مـورد . ستی با عربستان اسـتھمکاری و اظھار دو
 . توان مواضع مشترکی را جستای ایران میفعالیت ھستھ

سران کشورھای عربی حوزه خلیج فارس در مواضـع رسـمی 
خود، ھمواره با ھر گونھ تعـرض بـھ ایـران از طـرف دول 
غربی و آمریکا ابراز مخالفت کرده و از حقوق ایران کـھ 



  
  
  
  
  
  
  
  

١٠۶                                                                    
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

ای اسـت، سـخن آوری ھستھفن      آمیز از اش صلحاستفاده
ھـای دیپلماتیـک گویند و خواسـتار حـل مسـألھ از راهمی

ھستند اما انتشار برخی اخبار، صداقت اعراب را در ایـن 
در ایـن میـان . کنـدزمینھ با تردیدھای جدی مواجـھ مـی

تمامی دالیل نشان از افـزایش نقـش عربسـتان در پرونـده 
الی است کھ شـک و تردیـد ھستھ ای ایران دارد؛ این در ح

گانـھ خلـیج ھای شـشھمچنان در مراکز تصمیم گیری پایتخت
سـعود  آل العزیرشاھزاده سلطان بن عبد. فرماستفارس حکم

ولیعھد و وزیر دفاع عربستان در پاسخ بھ سوال خبرنگـار 
 :گویـدای ایران مـیدرباره فعالیت ھستھ» عکاظ«روزنامھ 

دارد و  نیــاز بــھ آرامــشای ایــران حــل بحــران ھســتھ«
 .   »امیدواریم کھ این آرامش فراھم شود

اما کارشناسان اتمـی کشـورھای حاشـیھ خلـیج فـارس، 
اند تا راھکارھـای مقابلـھ ای تشکیل دادهھای ویژهکمیتھ

گونـھ حادثـھ در  ای، در صورت بروز ھـربا تشعشعات ھستھ
ا ر ای ایران بھ ویژه نیروگـاه اتمـی بوشـھرمراکز ھستھ
رسد موضع گیری مقامـات کشـورھای بھ نظر می. بررسی کنند
ای فارس در رابطـھ بـا برنامـھ ھسـتھخلیج   حوزه جنوبی

 . ایران، دو پھلو باشد؛ مخالفت ھمراه با حمایت
کھ بھ صراحت از این برنامھ حمایـت ُدَول منطقھ با این

ای در کنند، خواھان جلوگیری از گسترش سالح ھسـتھکامل می
-منطقھ ھستند و در برخـی مـوارد از ایـران تضـمین مـی

ای ایران کامالً این در حالی است کھ برنامھ ھستھ. خواھند
آمیز و مقامات جمھـوری اسـالمی ایـران بارھـا آن را صلح

مورد تأکید قرار داده اند؛ لکن این کشورھا تحت تـأثیر 
        ھــای آمریکــا و غــرب، چنــین مواضــعی را عنــوان سیاســت

گران در رابطـھ بـا مواضـع، تحرکـات و تحلیل. نمایندیم
ھای منطقھ نسبت بھ این برنامـھ، نظریـات العمل دولتعکس

ھا را بـھ گیریتوان این موضعمتفاوتی دارند کھ در کل می
 : دو بخش تقسیم کرد

کشورھای خلیج فـارس بـا مواضـع آمریکـا ھمسـو : الف
 . کنندھستند و از ایران انتقاد می

شورھای خلیج فارس از ایران حمایـت و پشـتیبانی ک: ب
 . کنندمی

در ذیل، دالیل مخالفت یا حمایـت کشـورھای منطقـھ از 
 : شودمی ای ایران، از منظرھای گوناگون مطرحبرنامھ ھستھ
ھـای منطقـھ برخی اعتقاد دارند کھ دولت )١

ھـا در باشند و تحرکـات آنبھ عنوان البی آمریکا می
در . شـودا علیھ ایران انجام میراستای فشار آمریک
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ھای خود را بھ ایـران ھا پیامواقع آمریکا توسط آن
کننـد و ھا تحت فشار آمریکا عمـل مـیفرستد و آنمی

 . اراده مستقلی از خود ندارند
خواھنـد از نظر دیپلماسی این کشورھا می )٢

کنند تا ھمزمان خود را بـھ گری را بازینقش میانجی
دیـک کننـد و از ایـن رھگـذر، ایران و آمریکـا نز

جایگاه خود را در منطقھ تقویـت و امنیـت خـود را 
 . تأمین کنند

ھا بـا تھدیـدھای منشأ مخالفت این دولت )٣
آمریکا، ترس از بروز جنگ کھ سبب بھ خطـر افتـادن 

دانند شود است، چرا کھ خوب میھا میمنافع حیاتی آن
آسـیب ھـا نیـز در صورت تعرض بھ ایران، حاکمیت آن

ھـا را خواھد دید، کـھ اعـراب منطقـھ تحمـل سـختی
 . ای برای چنین برخوردی ندارندندارند و انگیزه

دلیل دیگر مخالفـت مقامـات منطقـھ بـا  )٤
بروز بحران جدیدی در منطقھ، حفظ اقتصـاد در حـال 

این اقتصاد کـھ پـس از سـالیان . باشدمی ھارشد آن
خود را ت متمادی و مرتفع شدن خطر عراق، تازه ثمرا

 .بھ بار آورده است
مقامات منطقھ اعتقاد دارند مخالفت بـا  )٥

مواضع جنگجویانھ آمریکا علیـھ ایـران در لفافـھ، 
از شیطنت  تواند این کشور را متقاعد کند تا دستمی

بردارد و منطقھ را بار دیگر وارد بحران جدیدی کھ 
پایانی نخواھد داشت، نکند یا حداقل در صورت بروز 

ھـای ران در منطقھ، آمریکا از طریـق پایگـاهھر بح
 . خود در منطقھ علیھ ایران وارد عمل نشود

ھـا، ایـران را شود کھ این دولتگفتھ می )٦
 فـرو          داننـد وبھ عنوان خط مقدم خود مـی

-ھـا را بـھ خطـر مـیریختن این سنگر، موجودیت آن
-اندازد و در معرض تھدید مستقیم آمریکا قرار مـی

 )گیری طرح خاورمیانھ بزرگپی( .گیرند
با توجھ بـھ نگرانـی از آینـده ذخـایر  )٧

انرژی خود کھ طـولی نخواھـد کشـید پایـان خواھـد 
یافت، اگـر بـا ایـران مخالفـت کننـد، از داشـتن 

ای در آینـده نیـز محـروم تکنولوژی پیشرفتھ ھسـتھ
-اطالعات رسیده حاکیست کـھ پـیش بویژهخواھند شد، 

-ایر نفتی خود، غیرصـحیح مـیھا از حجم ذخآن بینی
باشد و ذخایر نفتی منطقھ زودتر از زمان پیش بینی 

 . شده، پایان خواھد یافت



  
  
  
  
  
  
  
  

١٠٨                                                                    
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

ای ایـران، در ھای ھسـتھدفاع از برنامھ )٨
اصل برای جلب توجھ جھان بھ ایـن حقیقـت اسـت کـھ 

ای نیسـت و ای، بھ معنای سـالح ھسـتھتکنولوژی ھستھ
مانند بـرق و غیـره آمیز دیگری تواند اھداف صلحمی

فـارس حـق دارنـد در نیز باشد و کشورھای عرب خلیج
این موضـوع زمـانی روشـن . آینده بھ آن دست یابند

رب کشـورھای خلـیج فـارس از شود کھ بدانیم آب شُ می
آید و این چرخھ، بھ شیرین کردن آب دریا بھ دست می

تـوان سوخت و برق نیاز دارد و این دو عامل را مـی
ای ای بسیار پـائینی از تکنولـوژی ھسـتھھبا ھزینھ
  .بدست آورد

برداری از موج مخالفت بـا برنامـھ بھره )٩
ای، در ھستھ    ای و عاری سازی منطقھ از سالح ھستھ

-ای اسرائیل و بردن پرونده ھستھجھت خلع سالح ھستھ
توانـد ای رژیم صھیونیستی بھ میز مذاکرات نیز مـی

 .انگیزه این کشور تلقی گردد
طبق نظرخواھی بعضی از مطبوعـات داخلـی  )١٠

منطقھ، آرای عمـومی مـردم در منطقـھ خلـیج فـارس 
ای ایـران مثبـت اسـت و اکثـر درباره برنامھ ھستھ

آنــان بــا حــق داشــتن ایــران بــرای دســتیابی بــھ 
حاکمان این کشورھا بـا . ای مواقفندتکنولوژی ھستھ
ھایشان و جلوگیری از مخالفـت آنـان ھدف ارضای ملت

ای نسبت بھ ایـن مسـئلھ حاکمیت، مواضع معتدالنھبا 
 . انددر پیش گرفتھ

از دالیل عمده مخالفت مقامات منطقھ بـا یکی )١١
باشـد کـھ ای ایران، القائات غـرب مـیبرنامھ ھستھ

ای بوشھر کـھ بـھ کشـورھای مدعی است ایستگاه ھستھ
کویت بسیار نزدیک است، در صورت  بویژهخلیج فارس، 

رخداد غیرمنتظره مانند زلزلھ یا  بروز ھر حادثھ و
ای خطرناک ھا، سبب بروز تشعشعات ھستھخرابی دستگاه

خواھد شد و این امر بر محیط زیست آب دریا و ھوای 
-منطقھ اثرات جبران ناپذیری خواھد گذاشت و آسـیب

ھای آن بطور مستقیم شامل کشورھای عرب حوزه خلـیج 
 . فارس خواھد شد

ده مخالفت مقامـات از دالیل عم یکی دیگر )١٢
ای ایران، ترس از قدرتمندتر منطقھ با برنامھ ھستھ

زعم خود، تغییـر موازنـھ قـوا در  شدن ایران و بھ
اند کـھ ایـران ھا بھ صراحت گفتھآن. باشدمنطقھ می

ای، برای منطقھ خطرناک اسـت و منطقـھ را بـھ ھستھ
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 . کشدمی        ای رقابت ھستھ
 

ترین اظھارات مقامات کشـورھای مھماز  جا برخیدر این
ای ایـران، عرب حوزه خلیج فـارس دربـاره برنامـھ ھسـتھ

شود، اول اظھاراتی کھ بیشـتر جنبـھ حمایـت از آورده می
 : دھدای ایران را میبرنامھ ھستھ

دبیر کـل شـورای ھمکـاری » عبد الرحمن العطیھ« )١
 :خلیج فارس

ای اسـتفاده ایران حق دارد از انرژی ھسـتھ« 
 عـرب ازکنم چرا کشـورھایصلح آمیز کند و تعجب می

-ای برای تولید انرژی اسـتفاده  نمـیانرژی ھستھ
. ھای سنتی تکیھ دارنـدکنند و بھ جای آن بر روش

نگرانی اصلی کشورھای شورای ھمکاری خلیج فـارس، 
ای ایـران بایـد این است کھ برنامھ انرژی ھسـتھ

ایطی ایجـاد آمیز باشد و شرصرفًا برای اھداف صلح
نکند کھ منجر بھ نفـوذ تشعشـعات رادیـو اکتیـو 

ھر کشور عضو شورای ھمکاری خلـیج ... کشنده شود 
ھـای فارس در زمینھ مسائل اقتصادی دارای توافـق

آنچھ الزم اسـت توافـق  دو جانبھ با ایران است و
 ».یکدست با این کشور است

)http://www.hormozgannews.com/Pages/News-1924.html( 
ولیعھد و وزیر » العزیزشاھزاده سلطان بن عبد«) ٢

 : دفاع و ھوانوردی عربستان
کنـیم بھ آرامش و ھمکاری دعوت مـی) ھمھ را(ما «

عربستان امیدوار ... استھا در آن چرا کھ خیر انسان
است کھ ایران با تعلق در مسیری حرکت کنـد کـھ بـھ 

اکنون و در حالی کـھ اسـراییل . نفع این کشور باشد
ای در اختیـار دارد، بـھ مصـلحت نیسـت در سالح ھستھ

موضع مخالفت با ایران قرار گیریم ھر چند ما اساسًا 
ای و انتشار آن بھ شـدت مخـالف ھسـتیم با سالح ھستھ

ای آمیـز ھسـتھحق ایران است کھ از انـرژی صـلح... 
ای اسـراییل تبـدیل بـھ سـالح ھسـتھ. برخوردار باشد

 ».ای در منطقھ شده استمسألھ نگران کننده
)http://www.hormozgannews.com/Pages/News-1924.html ( 

وزیر خارجھ امـارات اعـالم » زاید عبد� بنشیخ « )٢
 :کرد

باید با ایران بھ عنوان یک کشـور ھمسـایھ، «
مســلمان و دوســت کــھ روابــط اقتصــادی، سیاســی، 
اجتماعی و تاریخی بـا کشـورھای شـورای ھمکـاری 
خلیج فارس دارد، برخورد کنیم و ما تالش فراوانی 

http://www.hormozgannews.com/Pages/News-1924.html
http://www.hormozgannews.com/Pages/News-1924.html
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ازی باره شفاف سکنیم و ایران نیز باید در اینمی
کند تا بتوانیم ثبات خود و نسل آینده را تضمین 

 )٢٧/٢/١٣٨٥عربستانی الجزیره،  روزنامھ( ».کنیم
 

حال بھ اظھاراتی کھ برعلیـھ ایـران از سـوی اعضـای 
 : پردازیمفارس ابراز شده است میشورای خلیج
ای شورای ھمکاری خارجھ در نشست دوره وزرای) ١  

خواستار عـاری ) ٢٠٠٤سپتامبر  ١٣(خلیج فارس در جده 
نمودن منطقھ خاورمیانھ از ھمھ انواع تسلیحات کشتار 

 .   جمعی شدند
فارس در بیانیھ پایانی و شورای ھمکاری خلیج) ٢

پنجمین اجالس سران شورای ھمکاری در میـان برنامـھ 
 .  ای ایران را نظامی توصیف کردندھستھ
در اجالس سران شورای ھمکاری در ابـوظبی کـھ ) ٣

این «برگزار شد،  ١٣٨٤در بیست و ھفتم و ھشتم آذر 
ھای ایران ابراز نارضایتی کردند کشورھا از برنامھ

آمیـز یعنـی و خواستار بھ کار بستن شـیوه مسـالمت
دیپلماســی اروپــایی جھــت بــاز داشــتن ایــران از 

   ».ای شدنددستیابی بھ فناوری ھستھ
در  ،استاد دانشگاه بغداد ،»عزیز جبر شیال«) ٤

المللـی خلـیج یک سخنرانی در شانزدھمین ھمایش بین
فارس در دانشگاه تھـران اظھـار داشـت کـھ مسـئلھ 

تواند توازن سنتی قـوا در منطقـھ ای ایران میھستھ
خلیج فارس را تغییر و ترتیبات امنیتـی نـوینی را 

البتـھ . د نمایدبرای آینده با محوریت ایران ایجا
وی بیان داشت کھ این تغییـر موازنـھ واکـنش تنـد 

 .   داردفارس را در پیاعراب حوزه خلیج
» عبـدالرحمن العطیـھ«  ٢٠٠٥در ژانویھ سال ) ٥

 :دبیر کل شورای ھمکاری خلیج فارس اظھار داشت
 عربستان سعودی و دیگر کشورھای عضو شورا ھیچ«  

بیننـد ھستھ ایران نمیھای گونھ توجیھی برای فعالیت
و این اقدامات ایرانی ھا نوعی ماجراجویی برای ھمھ 

 ».شودفارس قلمداد میمردمان خلیج
در  ،وزیـر خارجـھ سـعودی ،»سعود الفیصـل«) ٦

سخنرانی در شورای روابط خـارجی آمریکـا خواسـتار 
دخالت این کشور در برابر خواست ایران کھ موازنـھ 

 .   ه شدقدرت را در منطقھ بھ ھم زد
ھای محیطی فعالیتبا ھدف نشان دادن خطر زیست) ٧
از ای ایران وزیر کشور امارات متحده عربی قبلھستھ

دیدار رایس از منطقھ و در راستای اظھارات مقامات 
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برابر  المللی درکویتی و عربستانی، کمک جامعھ بین
ای ایران و ھشدار نسبت بھ خطر ھای ھستھخطر فعالیت

 .یطی نیروگاه بوشھر را خواستار شدزیست مح
امـارات متحـده » و دفـاعی فرمانده ھـوایی«) ٨

ــال  ــاز س ــی در آغ ــھ  ٢٠٠٥عرب ــخنانی در مجل در س
 :نیوزویک اظھار داشت

سپر موشکی شورای ھمکاری برای اجـرا بـھ دو « 
مرحلھ نیازمند است، مرحلـھ اول گسـترش سـامانھ 
دفاعی موشکی در سـطح ملـی و مرحلـھ دوم کـھ در 
آینده خواھیم دید تکامل این سامانھ در چـارچوب 

 »    .شبکھ دفاعی منطقھ است
ای دادن مسـئلھ ھسـتھجلـوه امنیتـی در خصوص) ٩

بحــرین در ســخنانی در مجلــھ ایــران وزیــر دفــاع 
نیوزویک مدعی شد کھ ایاالت متحده بایستی نقش عملی 
-و آشکار را در سامانھ دفاع موشکی آینده در خلیج

    .فارس بھ عھده گیرد
-دبیر کل شـورای ھمکـاری خلـیج ،»العطیھ«) ١٠
علیـھ ایـران و رأی  ١٧٣٧با تصویب قطعنامھ  ،فارس

امھ مزبور ابراز مثبت قطر در شورای امنیت بھ قطعن
 .  خرسندی و موافقت کرد

 
فارس متأثر از الگوی سنتی کشورھای حاشیھ جنوبی خلیج

مند شدن جمھوری اسالمی ایـران را باعـث موازنھ قوا بھره
بھ ھم ریختن وضعیت سیاسی و امنیتی بھ نفع ایران تلقـی 

ھا بر این است کھ بـھ اشـکال از این رو سعی آن. کنندمی
در نتیجـھ . ای شـوندبوجود آمدن ایران ھستھمختلف مانع 

بھ   - نگاه بھ محیط پیرامون بر اساس الگوی موازنھ قوا
از قرار گرفتن کشـورھا در   - جای نگاه کارکرد گرایانھ

 . کندمی جلوگیری ھمگراییمسیر 
ھـای اروپـایی و جاست کھ حتی مقـامنکتھ جالب در این

یکـی از عوامـل آمریکایی، نگرانـی کشـورھای منطقـھ را 
یر خـاو«. نمایندای ایران ذکر میمخالفت با برنامھ ھستھ

چنین  ٢٠٠٧در نوامبر » العربیھ«در مصاحبھ شبکھ » سوالنا
 :گویدمی

بلکھ کشورھای منطقھ  ،نھ تنھا کشورھای اروپایی« 
نیز در این باره اعتمادی ندارنـد و مـن بـا مقامـات 

و گو کرده ام  ریاض، آنکارا و ھمھ کشورھای منطقھ گفت
ھا ماننـد مـا در ایـن بـاره نگـران ھسـتند و ھمھ آن

ای بھ شـمار بنابراین اگر این مسألھ یک نگرانی منطقھ
المللـی پاسـخ رود باید بھ این نگرانی بھ شیوه بینمی
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داد و این آن چیـزی اسـت کـھ مـا در حـال انجـام آن 
باید بھ طور شفاف گفت مسألھ اعتماد سازی بین . ھستیم
الملـل بسـیار مھـم و ان با جھان عرب و جامعھ بینایر

   ».ضروری است
 
 
سوالنا از طرح عربستان سعودی مبنی بر ایجـاد ھمچنین 

سازی اورانیوم کھ ھمھ منطقھ از طرف برای غنیای بیمنطقھ
 :آن استفاده کنند، استقبال کرده چنین گفت

ای، پاسخی بھ ھمھ مشـکالت بـھ طرح رھبران منطقھ« 
بر این باورم کـھ ایـن طـرح . نبود اعتماد است وی از

طور جدی بھ  ھا باید بھحاکی از خردمندی است و ایرانی
  ».این طرح نگاه کنند
 : کند کھاش تأکید میسوالنا باز در مصاحبھ

کشورھای منطقھ درباره رفتارھـای ایـران نگـران «
تواند اعتماد عملی بھ این ھستند چرا کھ این کشور نمی

ای خـود آمیـز بـودن برنامـھ ھسـتھدرباره صلح کشورھا
وظیفھ ایران است کھ کشـورھای منطقـھ و جامعـھ . بدھد
ای آن الملــل را متقاعــد کنـد کــھ برنامــھ ھســتھبـین

آمیز است و این وظیفھ ایران و کشوری اسـت کـھ مسالمت
ای را امضـا کـرده معاھده منع گسترش جنگ افراز ھسـتھ

   ».است
 

کنند با دامـن متحده سعی میو ایاالتھای اروپایی قدرت
موضـع نشـان  ھـم      زدن بھ نگرانی کشورھای منطقھ و 

دادن خود در این قضیھ، حلقھ محاصره بر علیھ ایـران را 
 . تر کرده و انزوا را بر علیھ ایران تدارک ببیندتنگ

متحده در صـدد جاست کھ، ایاالتنکتھ جالب دیگر در این
 کشورھا و بھ خصوص عربستان صـعودی دادن امتیازی بھ این

کھ سالیان سال است خواھان دستیابی بھ انرژی ھستھ ای  -
ھـای ھای اتمی و فعالیـتنیروگاه برای راه اندازی - است
 . باشدای میھستھ

ھـای بھ گـزارش ایـن خبرگـزاری، اگـر چـھ از رسـانھ
آمریکایی و سعودی بـھ مـتن کامـل و حتـی بنـدھای مھـم 

ای آمریکا و عربسـتان سـعودی ھای ھستھھمکاریتوافقنامھ 
و  اند، محتوای این توافقنامھ حساسنپرداختھ و سعی کرده

ای دور بماند از فشارھای مداوم سیاسی و رسانھ مھم بدور
ھـای منـافع مختلـف ھـا و تحلیـلبندی گـزارشاما از جمع

توان محورھای عمـده زیـر را در ایـن ای آمریکا میرسانھ
 : کر کردخصوص ذ
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  امـا بـرای دوره  ؛سال است ١٠مدت این توافقنامھ
 . باشدھای بعدی قابل تمدید می

  طرفین کمیتھ فنی مشترک تشکیل داده اند کھ قـرار
فعالیت خود ) ١٣٨٧اسفند ماه ( ٢٠٠٩است در ماه مارس 

  .را برای ترسیم جزییات برنامھ ھای کاری آغاز نماید

 ایـن توافقنامـھ،  بر اساس اعالم منابع سعودی، در
آوری راھبردی مشخص شده است کـھ در اختیـار یازده فن

آوری ھا بھ نام این فن(دولت سعودی قرار خواھد گرفت 
 .)ھیچ اشاره ای نشده است

 ای میان آمریکـا ھای ھستھامضای توافقنامھ ھمکاری
ھـای و عربستان زمینھ را برای تأمین سـوخت نیروگـاه

کنـد، بـدون اینکـھ عربسـتان ای ریاض فراھم مـیھستھ
 . نیازی بھ غنی سازی اورانیوم داشتھ باشد

 توانــد بــا امضــای ایــن توافقنامــھ عربســتان مــی
اطمینان داشتھ باشد کھ بھ منابع سـوخت نیروگاھھـای 

اش دسترسی دارد و ایـن کشـور بـھ الگـویی در ایھستھ
ای در منطقـھ تبـدیل ھـای ھسـتھزمینھ عدم گسترش سالح

 .خواھد شد
ای آمریکـا و توان گفت کھ امضای توافقنامـھ ھسـتھمی

عربستان نمونھ دیگری از دامـن زدن آمریکـا بـھ تشـدید 
ای در میــان کشــورھای منطقــھ پرچــالش ھــای ھســتھرقابــت

ای ایـران ارتبـاط ھای ھستھخاورمیانھ است کھ با فعالیت
ای آمریکا با عربسـتان و امـارات توافقنامھ ھستھ .دارد

رسد کھ واشنگتن بارھا این دو کشـور امضا می در حالی بھ
ھا ای ایران تحریک و آنآمیز ھستھھای صلحرا علیھ برنامھ

ھای علنی و آشـکار علیـھ جمھـوری گیریرا وادار بھ موضع
  .اسالمی ایران کرده است

 

 





 

 
 فصل ھشتم

 سیستم دفاعی ایران
 ایقبال تھدیدات منطقھدر
 

 ٨٣استراتژي بازدارندگي
دولت ھاشـمي در بار استراتژي بازدارندگي برای اولین

ھـاي اسـتراتژي در راسـتاي اسـتراتژيمطرح گردید، ایـن 
ھـاي دفاعي و امنیت ملي با تأكید بـر تقویـت توانمنـدي

ھاي قدرت ملـي اسـت اتخـاذ دفاعي بھ عنوان یكي از شاخص
 . گردید

توسعھ اقتصادي كھ از آن بھ عنوان استراتژي بزرگ در 
شود، بھ دنبال توسعھ اقتصـادي توجـھ دولت ھاشمي یاد مي
جایگاه خاصي برخوردار  دفاعي نیز از بھ مسائل امنیتي و

بھ قول دریابان شمخاني، وزیر دفاع و پشـتیباني . شودمي
آموخـت  نیروھاي مسلح در دولت خاتمي، تجربھ جنگ بھ مـا

» .باشـدامنیت ملي بدون، قدرت ملي امكان پـذیر مـي« كھ
 )٥٢١: ١٣٨٠ي، مولي پور زرو(

 اسالمی ایران در جنگ، نیروھاي مسلح جمھوری با خاتمھ
چرا كـھ  ؛از نظر تسلیحات قرار داشتندوخیمي  وضع بسیار

-ادوات را شامل مـي%  ٩٠تسلیحات غربي ارتش كھ بیش از 
شدند یا در طول جنگ از بین رفتھ و یا بھ دلیـل فقـدان 
قطعات یدكي و خدمات تعمیر و نگھـداري از كـار افتـاده 

ا بھ صورت انـدك ھبودند كھ این مشكل نیز در برخي زمینھ
 .تاكنون نیز ادامھ دارد

آوري بنابراین دولت آقاي ھاشمي اقدام بھ انتقال فـن
و خریدھاي تسلیحاتي نمود و برخي از این خریدھا عبـارت 

ــد از ــده : بودن ــوخوي  ٢٩جنگن ــالكروم، س ــر،  ٢٤ف فنس
و بمـب  ٧٢كیلوكالس و تانك تـي  ٨٧٧مدل  EKMزیردریایي 

ھاي كرم ابریشم و ناوچھ تندر افكن میگ از شوروي و موشك
-فـن  ھاي آمریكـا از ورودھر چند كھ با دخالت. از چین

جمھـوری  بھ ایران و خریدھاي تسلیحاتي... آوري نظامي و
 . اسالمی ایران جلوگیري مي شد و ھمچنین مي شود
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١١٠                                                                    
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

و   ،)كلینتـون(معاون رئیس جمھوري آمریكا  ،»َال گور«
با  ١٩٩٥نخست وزیر روسیھ در زمان بوریس یلتسین در سال 

اي محرمانھ حتي فروش تسلیحات متعـارف امضاء توافق نامھ
 ةنامـاین توافـق. روسیھ بھ ایران را ممنوع كرده بودند

ھا خـود را از محرمانھ شش سال بعد زماني فاش شد كھ روس
نامـھ دریافت امتیازات مالي بھ دلیل اجراي این توافـق 

 )٤٦: ١٣٨٠فالحت پیشھ، . (دیدندمحروم مي
ملـي در جھـت تـأمین  بنابراین یكي از ضروریات قدرت

ھاي دفاعي و نظامي است و بـھ امنیت ملي، تقویت توانایي
چھ كـھ بـھ عنـوان مشـكالت در رونـد بازسـازي و لحاظ آن

نوسازي تأمین تسلیحاتي بوجود آمد و ھمچنین خالء آشـكار 
نیروھاي مسلح جمھوری اسالمی ایران دو طرح  افزاري درسخت

بھ عنوان استراتژي تسلیحاتي جمھـوری اسـالمی ایـران از 
سوي مسئوالن سیاسي و فرماندھان نظامي مورد توجـھ قـرار 

ھـاي ھا از آغـاز سـالگرفت و لذا تمركز بر روي این طرح
 : دولت ھاشمي شروع شد

رقي كھ نوسازي و بھسازي غربي با ابزار و ادوات ش) ١
ھـاي جنگنـده        توان بـھ تجھیـزمي؛ بھ عنوان مثال

ھاي روسي و چیني و تجھیز ناوھـاي موشـك فانتوم با موشك
چینـي   ٨٠٢ھـاي سـي ـ انداز فرانسوي كمبانانت با موشك

  .اشاره كرد

افزار در داخـل كشـور بـھ روش مھندسـي تولید جنگ) ٢
چون جنگنـده  ھاي دیگر كھ دستاوردھایيمعكوس و سایر روش

-آذرخش، تانك ذوالفقار، بالگرد شباویز و ناوچـھ موشـك
 . انداز پیكان داشتھ است

 ٨تجربـھ جنـگ  ؛شـد چھ كھ بیانبنابراین با توجھ آن
اي، منطقـھ      المللـي و سالھ و شـرایط تحمیلـي بـین

ھا و فشارھاي اقتصادي، سیاسي و نظامي بھ جمھـوری تحریم
كھ مھمترین مؤلفھ سیاست دیگر ایناسالمی ایران و از سوي 
اتكـایي اسـت و ھمچنـین از جملـھ دفاعي ھر كشوري، خـود

( دیگر  تھدید كننده ھر ملتي اتكـا بـیش از حـد عوامل 
ھـاي بھ كشورھاي دیگـر از جھـت دریافـت كمـك) وابستگي 

 )١٦٢: ١٣٨١سیف زاده، ( .اقتصادي، نظامي و فني است

اتي ایران بھ سیاسـت ھمگي این دالیل در رویكرد تسلیح
آوري تولیـد فـن      تولید سالح در داخل و دستیابي بـھ

را از اولویت مھم در ) موشك باِلستیك(ھاي استراتژیك سالح
ھـاي دفـاعي ایـران بـر توانایي       تقویت و افزایش 

 . دھداساس استراتژي بازدارندگي را مورد تأكید قرار مي



  
  
  
  
  
  
  
  

موقعیت ایران در خاورمیانھ                                      : فصل ھفتم
١١١ 

 

گي در فصل دوم ارائھ بر اساس تعریفي كھ از بازدارند
شد، یعني بكارگیري تھدیدات نظامي براي ترغیب رقیب بـھ 

 . خویشتن داري و ترك اھداف بلند پروازانھ
یكي از لوازم و ابزار اساسي تھدیـد در بازدارنـدگي 

كـھ ابـزار نظـامي در تھدیـد ابزار نظامي است براي این
 از كارآیي الزم برخـوردار گـردد نیازمنـد) بازدارندگي(

توانایي و بھ روز شدن توان نیروھـاي مسـلح و دسـتیابي 
ھـاي نظـامي روز اسـت كـھ بـر قـدرت ھا بھ تكنولـوژيآن

 . افزایدبازدارندگي مي
صنایع دفـاعي جمھـوری اسـالمی ایـران بـا  ،بنابراین

و  ١شـھاب (ھاي باِلستیك دستیابي بھ تكنولوژي ساخت موشك
د را افـزایش توانستھ است میزان بازدارندگي خـو) ٣و  ٢

 . دھد
ھاي متعارف، صـنایع یكي از مھمترین صنایع نظامي سالح

ھاي باِلستیك قـادر موشك. باشدساخت موشك ھاي باِلستیك مي
ھستند با برد زیاد خود كمبودھاي قدرت ھـوایي كشـور را 
در معــادالت نظــامي و تــوازن قــدرت بازدارنــدگي جبــران 

 . نمایند
اي اقتصادي و نظامي غرب ھا و فشارھبا توجھ بھ تحریم

گونھ كھ قبالً بیـان شـد، ھمان ،علیھ جمھوری اسالمی ایران
لذا جمھوری اسالمی ایران در تأمین و تجھیز نیروي ھوایي 
خود با مشكالت بسیاري مواجھ شـد و بـا خـالء آشـكاري در 

روز روبرو شد و توان نیروي ھوایي بھ امكانات و تجھیزات
امي پیش گفتھ را در برابر خود از سوي دیگر تھدیدھاي نظ

 .ھا رو بھ افزایش استداشتھ و روند آن
ھاي باِلستیك آوري ساخت موشكبھ دنبال دستیابي بھ فن 

-موشك آوري اینو توسعھ فن ٣و  ٢و  ١و ساخت موشك شھاب 
ھا، امروزه جمھوری اسالمی ایـران تـالش مسـتمري در جھـت 

بـر ھمـین . كنـدتوسعھ این صنعت در داخل را پیگیري مـي
ھای توسـعھ موشـكي جمھـوری اسـالمی ھا و برنامھاساس طرح

كـھ  ٥و  ٤ھاي جدید شھاب ایران در ارتباط با ساخت موشك
ھـا مـدنظر از نظر برد و قدرت تخریبي و سرعت و دقـت آن

دسـت اقـدام متخصصـان و ھـاي درباشـد بعنـوان پـروژهمي
 . است دانشمندان صنایع دفاعي جمھوری اسالمی ایران

 ٦٥٠٠بـا بـرد  ٤اساس خبرھا طراحـي موشـك شـھاب  بر
 ٣تن یعنـي تقریبـًا دو برابـر شـھاب  ٣١كیلومتر و وزن 

تحـولي در سـاخت موشـك توسـط جمھـوری  ٢٠٠٠٠در  ٢خطاي 
 . اسالمی ایران است
 ،وزیـر دفـاع جمھـوری اسـالمی ایـران ؛در ھمین خصوص



  
  
  
  
  
  
  
  

١١٢                                                                    
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

-بھره در پاسخ بھ سؤالي درباره زمان ،مصطفي محمد نجار
در نشسـت خبـري بـا خبرنگـاران  ٤برداري از موشك شھاب 

 : گفت
عناوین و اسامي مھم نیست مھـم امنیـت كـھ بـر «

اساس دكترین دفاعي كشور كھ مبتني بر ارتقـاء تـوان 
دفاعي و قدرت بازدارندگي است فعالیت در عرصھ موشكي 

 ».شودبھ صورت استراتژیك پیگیري مي
رشد و توسعھ صنایع دفاعي  ھايبنابراین یكي از زمینھ

- كھ صددرصد بومي شده و بـھ صـورت اسـتراتژیك پیگیـري
این صـنایع بـراي جمھـوری گردیده و توسعھ و پیشرفت در 

ھـاي اسالمی ایـران داشـتھ صـنایع موشـكي، بخصـوص موشـك
باِلستیك شھاب از رشد و توسعھ خوبي برخوردار است و بـا 

ھ در این صنعت كھ ادامھ روند كنوني كھ در چند سال گذشت
توان بیان كرد كھ بھ با شدت در حال توسعھ و رشد است مي

ھمان نسبت رشد و توسعھ این صنعت بر قـدرت بازدارنـدگي 
نیز افزوده و با ادامھ روند توسعھ  جمھوری اسالمی ایران

در دست تھیـھ و  ٤ھاي شھاب ھاي باِلستیك، ساخت موشكموشك
 . افزایدمیزان بازدارندگي ميتولید است كھ این امر بر 

كھ ساختھ شده در صنایع  ٣مشخصات موشك باِلستیك شھاب 
 : دفاعي سپاه پاسداران انقالب اسالمي است، شامل

 ٢٠٠٠كیلـومتر تـا بـیش از  ١٥٠٠برد موشك شـھاب ) ١
 . كیلومتر است

كاھش دایره ضریب خطاي احتمالي و افزایش دقـت در ) ٢
ھ حـداقل در چنـد متـري ھـدف بھ ھدف كـ ٣ھاي شھاب موشك

 . كنداصابت مي
ھاي جنگـي را قـادر بـھ جداسـازي از پرتـاب كالھك) ٣

اي كھ ھر سھ كالھـك بـر گونھكننده بھ سھ كالھك كرده و بھ
روي اتمسفر و جو زمین قرار گرفتھ و سپس با ھم وارد جو 

ھـاي ضـد شوند كھ موشكزمین شده و بھ سمت ھدف متمایل مي
ھـاي جنگـي و كرده و تشـخیص میـان كالھـك موشك را آشفتھ

 . اجسام پرتاب كننده را دشوار خواھد كرد
 . امكان مسلح شدن بھ چند كالھك ھمزمان و با ھم) ٤
برابـر سـرعت موشـك  ٥معـادل  ٣سرعت موشك شـھاب ) ٥

 . اسكات است

موشك  ١٣٨٦شھریور  ٣١در مراسم رژه نیروھاي مسلح در 
ار بھ نمـایش گذاشـتھ شـد، ب، براي اولین١ باِلستیك قدر

رد كیلـومتر ُبـ ٥٠٠، ٣این موشك نسـبت بـھ موشـك شـھاب 
 .  بیشتري دارد

صنایع دفاعي جمھوری اسالمی ایران بھ منظـور ارتقـاء 
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با ھدف بازدارندگي ) ارتش و سپاه ( توان نیروھاي مسلح 
ھاي ساخت سـالح و تجھیـزات بـھ خودكفـایي در تمام زمینھ

 ھـاي شـفقھـا سـاخت جنگنـدهآنرسیده است كـھ مھمتـرین 
) پونـدي ٢٠٠٠(و صاعقھ و بمب ھوشمند قاصد ) گریزرادار(

اسـت و  از مھمترین تولیدات صـنایع دفـاع ھـوایي ارتـش
دوربـرد (ھاي متنوع كروز و باِلسـتیك، ھمچنین ساخت موشك

زمین پایھ، متوسط برد، كوتاه برد، سطح بھ سـطح و سـطح 
، ٧٤ذوالفقار، سفیر (ھاي و ساخت تانك و نفربر) بھ دریا

و  ٢و  ١كوپترھاي شـاھد و ھمچنین ساخت ھلي) تندر، براق
و سـاخت  ١انـداز جوشـن موشك     شباویز و ساخت ناوچھ 

تـاكنون در (فجـر  ٢٧ھا بخصـوص تـوپ دریـایي انواع توپ
انحصار آمریكا و اسپانیا بود و ایران سومین كشوري كـھ 

 ).تولید نمایدتوانستھ است این توپ پیشرفتھ را 
تـرین كھ یكي از مھـم ٢ساخت موشك دوش پرتاب میثاق  
باشـد، در داخـل مـي        كوپتر و زره ھاي ضد ھليسالح

كشور ایران ساختھ شد كھ بھ منظور تأمین نیروھاي مسـلح 
در زمـین و ھـوا و ) ارتش و سـپاه(جمھوری اسالمی ایران 

 .شودميباشد و بھ كشورھاي دیگر نیز صادر دریا مي
وزیر دفـاع جمھـوری اسـالمی  ،سردار مصطفي محمد نجار

اعـالم  ٨٦در مصاحبھ مطبوعـاتي خـود در شـھریور  ،ایران
 :كرد

جمھوری اسالمی ایران در حال حاضر بھ بیش از « 
- كشور جھان انواع سالح و تجھیزات نظامي صادر مي ۵٠
 ».كند

ھاي استقالل سیاسـي و نظـامي ھـر كشـور یكي از مؤلفھ
ھاي نیروھاي مسلح خود در داخل كشور است تأمین نیازمندي

و كشوري كھ توان تولید سالح و تجھیزات مورد نیـاز خـود 
را در راستاي تھدیدھاي نظامي تأمین نماید قدرت دفـاعي 

ھـاي بنابراین یكـي از مؤلفـھ. خود را افزایش داده است
ھر اي المللي و منطقھمقابلھ كھ باعث تقویت تھدیدات بین

شود ضـعف تسـلیحاتي نیروھـاي مسـلح آن كشـور و كشور مي
بنـابراین جمھـوری . ھاي بـزرگ اسـتقدرتوابستگي آن بھ 

ھـاي سـالھ و رونـد تحـریم ٨اسالمی ایران با تجربھ جنگ 
خارجي امروزه با تكیھ بر تولیدات صنایع دفاعي خـود در 

ھا نیز رو بـھ داخل كشور تأكید دارد و روند این فعالیت
 . ھا استزایش در تمام زمینھاف

توان نیروھاي مسلح مؤلفھ دیگري است كھ قدرت دفـاعي 
تـوان . كنـدھر كشور را، بھ منظور بازدارندگي تقویت مي

نیروھاي مسلح جمھوری اسالمی ایران امروز خود بھ عنـوان 



  
  
  
  
  
  
  
  

١١۴                                                                    
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

ایـران تنھـا كشـوري در . شودعاملي بازدارنده محسوب مي
باشد، ارتش جمھوری اسـالمی ارتش مي ٢جھان است كھ داراي 

ایــران و ســپاه پاســداران انقــالب اســالمي و ھمچنــین از 
بھ نام بسـیج برخـوردار ) ارتش قدرتمند(نیروھاي مردمي 

 . باشدمي
توان نیروھاي مسلح جمھوری اسالمی ایـران در ارتـش و 

 : سپاه شامل
فروند جنگنـده و بمـب افكـن  ٧٦٥ـ در اختیار داشتن 

، میگ ٧فانتوم، اف  ٤، اف ١٦، اف ١٤صاعقھ، آذرخش، اف (
 ) ٢٥، سوخوي ٢٤، سوخوي ٢١، میگ ٢٩

فرونـد بـالگرد شـكاري و فـوق ترابـري  ٦٨٠ـ تعداد 
 ...) ، شباویز و  ٢و١ِشنوك، كبري، شاھد (

اي ھــزار فرونــد تانــك و نفربرھــ ٠٠٠/٢٦ـــ تعــداد 
بھینـھ شـده،  ٧٢، تندر، براق، تـي ٧٤الفقار، سفید وذ(

 ...) چیفتن و
سـھند، دماونـد، (ناو ، ناوچھ فروند رزم ٥٢ـ تعداد 

 ...) الوند، جوشن و
غـدیر، كـالس ( فروند انـواع زیردریـایي  ٢٤ـ تعداد 

 ...) كیلو و
فروند از شناورھاي تنـدروي استشـھادي  ٢٥٠٠ـ تعداد 

 . باور
 .اراده توپ و ضد ھوایي ٢١٠٠ـ تعداد 
ھاي دور برد زمین فروند از انواع موشك ٥٠٠٠ـ تعداد 

پایھ، متوسط برد، كوتاه برد، سطح بھ سطح، سطح بھ دریا 
، ٣، فاتح ، ضـد ٢و١، نازعات، زلزال ٣و٢و١شھاب ( ...و 

 ...) اچ واي تود و
و تعداد پرسنل نیروھاي مسلح جمھـوری اسـالمی ایـران 

بـھ  ،دو میلیون و پانصد ھـزار نفـر ٠٠٠/٥٠٠/٢بالغ بر 
 .   مقاومت بسیج است ةمیلیون نفر نیروي آموزش دید ٦عالوه 

تجھیزات و نیروھاي مسلح جمھوری اسالمی ایـران بـراي 
با ھدف مقابلھ با تھدیـدھاي  ،تضمین امنیت ملي كشورمان

گفتھ و ارتقاء توانمنـدي ایـن المللي پیشاي و بینمنطقھ
. در جھت دفاع و تقویت استراتژي بازدارندگي استنیروھا 

با در نظر گرفتن این كھ شرط قابلیت و توانـایي نظـامي 
در بازدارندگي اھمیت بسزایي دارد قابلیت و توان نظامي 

 . کشور جمھوری اسالمی ایران نیز در حال افزایش است

جمھوری اسـالمی ایـران نیـز بـھ جھـت مواجھـھ بـا   
اي پـیش گفتـھ، بـا المللي و منطقـھتھدیدھاي نظامي بین

گیــري از اســتراتژي كالســیك دفــاع ھمــھ جانبــھ در بھــره
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١١۵ 

 

-استراتژي دفاعي خود از تمامي امكانات كشور، توانـایي
ساختھ شده در داخـل و (مسلح خود و تجھیزات ھاي نیروھاي

و ھمچنین نیروھاي بسیج مردمي در جھت مقابلھ بـا ) غیره
كلیـھ امكانـات و نیروھـاي  تھدیدھا بھره گرفتھ اسـت و

انساني خود را در راستاي ارتقاء تـوان دفـاعي خـود در 
تقابل با تھدیدات نظامي سامان داده است تا بـا تقویـت 
بنیھ دفاعي خود قـدرت بازدارنـدگي متعـارف را افـزایش 

 .  دھد
مبناي ممانعـت و تحـذیر در اسـتراتژي بازدارندگي بر

ــتن ــره جس ــا بھ ــارف، ب ــدگي متع ــتراتژي  بازدارن از اس
 . بازدارندگي نظامي از كارآیي الزم برخوردار مي شود

نظریـھ و : استراتژي بازدارندگي نظامي عبارت است از
اي عمِل ایجاد و استفاده از توان بالقوه نظامي بھ گونـھ

كھ دشمن از ترس مواجھ شدن با دو شكل، یعني رسـیدن بـھ 
فـات از اي از تلاھداف معین و نیز سطح پـیش بینـي شـده

 . اجراي ھر اقدام نظامي باز بماند
بنابراین بازدارندگي نظامي از دو قسـم شـكل یافتـھ 

 : است
ــمِ  ــت  ِقس ــامل كفای ــھ ش ــدگي ك ــھ بازدارن اول نظری

بازدارندگي در مقابلھ بـا نـوع تھدیـدات و تجـاوزات و 
میــزان اعتبــار و كــارآیي بازدارنــدگي و ھمچنــین وضــع 

ا و امكانـات و اجـراء آن سازي نیروھقوانین براي آماده
 . در جھت تثبیت و قوام بازدارندگي است

 دھـد شـاملرا شكل مي دوم كھ كاركرد بازدارندگي ِقسمِ 
سازي سیستم و نیروھاي بازدارنده و تسلیحات مـورد آماده

استفاده بازدارندگي با توجھ بھ وضعیت سیاسـي و نظـامي 
 . كشور است

ع مؤثر از یك كشـور بازدارندگي نظامي باید براي دفا
اصلي آن كشـور محسـوب شـود و  بھ عنوان استراتژي دفاعي

ھاي كالسیك دیگر ھمچنین نیز باید در جھت تكمیل استراتژي
 . باشد

جزء اصلي در بازدارندگي نظامي حملھ اسـت كـھ توسـط 
براي وارد آوردن صدمات بـر . شودنیروھاي مسلح انجام مي

-اسـتفاده مـي ٨٥»نظاميابزار «و  ٨٤»زور«یك متجاوز از 
 . شود

تسلیحات و تجھیزات نظامي بھ عنـوان یكـي از عوامـل 

                                                      
84 . Force 
85 . Military Utility 
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 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

-اساسي در بازدارندگي نظامي متعارف است كھ ھر چند سالح
اي آوري پیشـرفتھھا و تجھیزات داراي تكنولوژي باال و فن

جنـگ « ، سیستمبودن ٨٧»ھوشمند«بودن،  ٨٦»دوربرد«(مانند 
دارندگي را قوام و ثبـات باشند باز...) و ٨٨»الكترونیك

 . خواھند بخشید
عــواملي ماننــد كمیــت و كیفیــت نیروھــاي مســلح، در 

. بازدارندگي نظامي داراي نقش و جایگـاه اساسـي ھسـتند
 تعداد و نوع نیروھـاي نظـامي بیـانگر كمیـت، آمـوزش و

تر از ھمھ روحیھ و انگیزه و اراده قوي نیـز تجربھ، مھم
 . ي نظامي ھستندتوصیف كننده كیفیت در نیروھا

نیروھاي ھوایي در میان نیروھاي نظـامي از بـاالترین 
نیروھـاي زمینـي و دریـایي در . اولویت برخـوردار اسـت

دارنـد البتـھ چنانچـھ كشـوري داراي  جایگاه بعدي قرار
اي داشـتھ باشـد یـا حالـت جزیـره سواحل زیـاد بـوده و

 . گیرندنیروھاي دریایي در اولویت باالتر قرار مي
 گانـھاي كھ اولویت نیروھاي سھمھمترین انگیزه: نكتھ

كند تھدیدھاي نظامي خارجي ھستند كشوري تعیین ميھررا در
 . اندكھ كشور مورد نظر را با مخاطراتي روبرو كرده

ھاي استراتژي بازدارندگي در فرآیند ارزیـابي اولویت
 : میزان سودمندي نیروھاي نظامي مختلف بھ قرار زیر است

ھـاي باِلسـتیك و ضـد نیروي ھوایي چند منظوره، موشـك
كـروز، ھـايھاي بـدون سرنشـین و   موشـكھواپیما، پرنده

پدافند ھوایي، شناسـایي و جنـگ الكترونیكـي، توپخانـھ 
 . ھاي خرابكاريموشكي، گروه

یكي از ابعاد استراتژي دفاعي جمھوری اسـالمی ایـران 
. بر ممانعت اسـتبراي دفاع از كشور، بازدارندگي مبتني 

اعمال بازدارندگي مبتني بر ممانعـت و تحـذیر از طریـق 
گونھ كـھ ھمان. بازدارندگي نظامي داراي ثبات خواھد بود

در تعریف بازدارندگي نظامي آمده است استفاده از تـوان 
تـوان بالقوه نظـامي، از رسـیدن دشـمن بـھ اھـدافش مـي

خسـارات  جلوگیري كرد و ھمچنین قدرت وارد كردن صدمات و
 . بر دشمن فقط از طریق نیروي نظامي امكان پذیر است

از ابعاد بازدارندگي نظامي، استفاده بالقوه  یكي  
از نیروھاي نظامي و تقویت تـوان ایـن نیروھـا در جھـت 

نیروھـاي . مقابلھ با تھدیدات و حمالت احتمالي دشمن است

                                                      
86 . Long-Range 
87 . Intelligent 
88 . Electronic Warfare 
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توانند ضمن افـزایش قـدرت دفـاعي نظامي قوي و مقتدر مي
آوردن ضربات و صدمات بھ دشمن را داشتھ  شور توان واردك

بنابراین بازدارندگي نظامي با القاء این بـاور . باشند
بھ دشمن كھ در صورت ھر اقدام نظامي، با دفاعي مسـتحكم 

او را از رسـیدن بـھ اھـدافش مـأیوس  و روبرو خواھد شد
صورت ھـر اقـدامي خواھد كرد و ھمچنین قدرت دفاعي را در

تـوان تھـاجمي کـرده و بـھ دشـمن  سوي دشمن تبدیل بھاز
خسارات و صدمات جبران ناپذیر وارد خواھد كرد و ثبات و 

 .استحكام بیشتري بھ بازدارندگي نظامي مي بخشد
  

 بازدارندگي نظامي

دفــاعي و  -ھــا نظیــر آمــادگي جنگــياز ویژگــيبرخــي
تسلیحات، باعث تقویـت و افـزایش سـطح دفـاعي نیروھـاي 

دفاعي، از طریق -جنگيآمادگي.بازدارندگي نظامي مي گردند
ھای نیروھـاي نظـامي و آموزش) مانورھا(ھا اجراي رزمایش

رزمـي  شود و اجراي مانورھا باعث افزایش توانایيكسب مي
 .گرددمي

 :كالین گري معتقد است

نشانگر توان بازدارندگي باال نیز  ،باال توانایي رزميِ 
 )٤٨: ١٣٧٨كالین، ( .ھست

 

 

 
ایران داراي دو ارتش منظم، سـپاه پاسـداران انقـالب 
اسالمي و ارتش جمھوری اسالمی است كھ از نیروھاي سھ گانھ 

اند و ایران اسالمي بھ ھوایي، دریایي و زمیني تشكیل شده
منظور تقویت و آمادگي دفاعي این نیروھـا و بـاال بـردن 

بـھ دلیـل شـدت ھا طي چند سال گذشـتھ آن سطح توان رزمي
ھـا یافتن تھدیـدات نظـامي مـذكور، بـا اجـراي رزمـایش

مشترك ھوایي، دریایي، زمیني سـپاه و ارتـش ) مانورھاي(
ھـاي المللـي و آبھـاي بـینآب(در سطح منطقھ خلیج فارس 

رزمي  در تقویت و باال بردن توان) سرزمیني و سواحل خودي
 .نیروھاي خود گام برداشتھ است

كھ سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي از است  ذکرھ ب الزم
یكي از . نیز برخوردار است) بسیج( نیروي مقاومت مردمي،

ھایي كھ باعث افزایش توان رزمي در نیروھاي نظامي مؤلفھ
ھاي جدید بھ صورت عملـي شود، آزمایش  بھ كارگیري سالحمي
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 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

ھـا بـھ توان ضمن آموزش ایـن سـالحھاست، كھ ميرزمایش در
ھا در جھت دفاع و ھا، از نحوه كاربرد عملي این سالحنیرو
  .زدن بھ دشمن بھره گرفت ضربھ

بھ مدت یـك  ١١/١/١٣٨٥رزمایش پیامبر اعظم در تاریخ 
در ایـن . ھفتھ در منطقھ حساس خلـیج فـارس برگـزار شـد

مانور كھ بصورت مشترك بین ارتش و سپاه و بـا اسـتفاده 
ھاي جدیـدي مـورد سالح از نیروھاي مردمي بسیج صورت گرفت

 : جملھ آزمایش قرار گرفتند، از
انواع شناور ـ موشك ـ َاژَدر و راكت انداز ـ قایق   

پرنده ـ موشك ھاي ضد ھوایي میثاق ـ موشك ساحل بھ دریا 
كوثر و شـلیك موشـك نـور بـدون سیسـتم ـ دریا بھ دریاي

OTHT  از بــالگرد و ھمچنــین تمرینــات متعــدد و متنــوع
دریایي اعم از ھلي برن ـ ھـوابرد  ن و تكاورانتفنگدارا

ھـوایي ـ رژه شـناورھا و  خاكي ـ عملیـات ـ عملیات آبي
بالگردھاي جنگنده و شناورھاي مردمي ـ رزمـي پشـتیباني 

رس و دریـاي عمـان آزمـایش المللي خلیج فادر آبھاي بین
 )٤٥: ١٣٨٥فصلنامھ مطالعات دفاعي و امنیتي، . ( شدند

لی � علیھ و آلھ و ص( ھاي رزمایش پیامبر اعظميیكي از ویژگ

ھاي جدید ساخت صنایع دفاعي جمھـوری كارگیري سالح بھ )سلم
ھـاي روز صـنایع آورياسالمی ایران كھ مطابق با آخرین فن

 :ھاي بزرگ است مانندنظامي قدرت
ھا و ھمچنین بـراي رادارگریز بودن، ھوشمند بودن سالح

ایران موشـك دقیـق بـدون نیـاز بـھ بار در جھان، اولین
(  .را آزمـایش كـرد) OTHT(افق با سیستم رھگیر ماوراء

 )٥١ـ  ٥٢: ١٣٨٥فصلنامھ مطالعات دفاعي و امنیتي، 
 :باري بوزان معتقد است

ھا كسب تسلیحات، امنیت بیشتري را براي دارندگان آن«
 )٣٤٥: ١٣٧٨بوزان، ( ».كندایجاد می

 
 

 ھاي جدیدآوري سالحایران بھ فندستیابي جمھوری اسالمی 
ھا در داخل بھ منظور كسب امنیت بیشتر و و ساخت این سالح

نیروھـاي نظـامي ایـران در ) نظـامي(قدرت بازدارنـدگي 
و ) اسـرائیل(اي مقابل با تھدیدات نظامي آشـكار منطقـھ

 .است) آمریكا(اي فرامنطقھ
روز آوري نظـامي ھاي جدید كھ با فـنگیري از سالحبھره

دنیاست و مسلح شدن نیروھاي نظامي جمھوری اسالمی ایـران 
 ھا، براي بـاالھا در رزمایشھا و بكارگیري آنبھ این سالح

آوردن صـدمات و  بردن قدرت دفاعي و ھمچنـین تـوان وارد



  
  
  
  
  
  
  
  

موقعیت ایران در خاورمیانھ                                      : فصل ھفتم
١١٩ 

 

    است كھ این امر خسارات شدید بر دشمن با ھدف بازدارندگي
دگي نظـامي تواند بیـانگر قـدرت و توانـایي بازدارنـمي

ھـاي نظـامي وایت، مسئول برنامھ قابلیت لي .ایران باشد
 :گویدلندن ميمتحد انگلیس در مؤسسھ خدمات

بـراي ناوگـان دریـایي كشـورھاي ) ٣فجر (این موشك «
شود و این پتانسیل فارس یك تھدید محسوب ميغربي در خلیج

ھاي خلیج فـارس بـراي را دارد كھ در داخل و خارج از آب
(   ».آفـرین باشـدناوگان دریایي نیروھاي ائـتالف مشـكل

-٥٧: ١٣٨٥فصلنامھ مطالعات دفاعي و امنیتـي، تابسـتان 
٥٦( 

ھاي غربي، بر تھدیدات سالح اذعان كارشناسان نظاميِ  با
ھا در جدید جمھوری اسالمی ایران علیھ نیروھا و منافع آن

انـد تـا منطقھ، مسئوالن سیاسي و نظامي كشورمان در تـالش
را با تسلیحات  توان تھدیدزا بودن نیروھاي نظامي ایران

جدید ساخت داخل را باال برده و بھ این طریق بازدارندگي 
كنندگي نظـامي دھند، چرا كھ تھدید یشانظامي خود را افز

از عوامل مؤثر در ثبات و دوام بازدارنـدگي نظـامي  یكي
 . شودمحسوب مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  

١٢٠                                                                    
 )٢٠١١-٢٠٠١(ای رویاروی ایران  تھدیدات منطقھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع بندي بخش سوم
 

خاورمیانـھ،  بھ جایگاه ایران در منطقھ بخش؛ در این
-و  دھدتھدیداتي كھ این كشور را مورد تھدید قرار   مي

ھایي كھ ایران در مقابل این تھدیـدات در بـین استراتژي
از خود بروز داده اسـت، پرداختـھ  ٢٠١١تا  ٢٠٠١ھاي سال
 .شد

 می مسائل مرتبط بـا ایـران راصتخا رویکردبا آمریکا
اسالمی ایران  ای جمھوریبھ گونھ کھ منعکس می نماید طوری

در نظر مخاطب، تھدیدی علیھ صلح و امنیت منطقھ و جھـان 
روانی نظام سلطھ علیـھ رصد و محوریابی جنگ. معرفی گردد
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 .این موضوع است ایران موید
د نی باشھراسی مشتمل بر ھفت محور مایران ھایراھبرد 

 :ازکھ عبارتند
 .ایھای ھستھالقاء دسترسی ایران بھ سالح )١
 .حمایت ایران از تروریسم) ٢
 .نقض حقوق بشر در ایران) ٣
 .ھای دفاعی ایرانوریآالقاء تھاجمی بودن فن) ۴
 .دخالت جمھوری اسالمی ایران را در امور کشورھا) ٥
 .اسالمی بودن نظام سیاسی در ایران) ٦
 ایالقاء مخالفت ایـران بـا صـلح و ثبـات منطقـھ) ٧

رویکـرد  مخدوش جلوه دادن ماھیت و ارکان نظـام دینـی و
تخاصمی نسبت بھ ایران، نقطھ مشترک تمامی محورھای ذکـر 

 ای از جمھـوری اسـالمیچھـرهن برآینـد آ باشد کـھشده می
فرض بر پیش کند کھرا در ذھن مخاطب آماج ترسیم می ایران

 . یجاد ھول و ھراس استوار استو انگاره ا
توان گفت كـھ جمھـوري اسـالمي بندي این فصل ميجمعدر

ھـاي ایران در مقابل تھدیدات كشـورھاي منطقـھ و قـدرت
آمریكــا، مھمتــرین  متحــدهاي ھمچــون ایــاالت فرامنطقــھ

استراتژي كھ در پیش گرفتھ است، استراتژي بازدارنـدگي 
 .آنان مقابلھ نمایداست تا بتواند در مقابل تھدیدات 
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موقعیت ایران در خاورمیانھ                                      : فصل ھفتم
١۵١ 

 

 
 
 
 

 
اسـتراتژي «در این پژوھش بـھ بررسـي و شـرح مفھـوم 

و  ٩٠»الملـلبین       تھدید در عرصھ سیاست « ،٨٩»دفاعي
مفـاھیم را   یك از ایـن پرداختیم و ھر ٩١»سیاست خارجي«
عنوان حكومـت  اسالمي ایران بھ قبال نظام سیاسي جمھوريدر

و مفھومي كھ نظـام بـراي برآمده از انقالب اسالمي و معنا
 .توضیح و تبیین كردیم ،این مفاھیم قائل است

اقسام تھدیـدھای « كھپژوھش، این بود  ایناصلي  سوال
دھھ نخست  جمھوری اسالمی ایران درای رویاروی نظام منطقھ

و نسـبت میـان ایـن تھدیـدھا  انـدکدامیکم  و قرن بیست
 »چیست؟

اي رویاروي نظـام تھدیدھاي منطقھ« و فرضیھ اصلي نیز
یكم بھ دو دسـتھ  و جمھوري اسالمي در دھھ نخست قرن بیست

شود كھ با گذشت زمان بـر كالن تھدید سخت و نرم تقسیم مي
 ».تھدیدھاي نرم افزوده شده است

كـھ  مطـرح شـد بھ این صـورت ،فرضیھ رقیب ؛مقابل در
نظام جمھوري اسالمي از آغـاز  اي رویارويتھدیدات منطقھ«

دچار تغییرات ماھوي و كیفي ) .م ٢٠١١سال (تا بھ اكنون 
ھـاي روبنـایي یـكتنگردیده بلكھ در چگونگي اعمال و تاك

 ».دچار تغییر گردیده است
توجھ بھ سیر تھدیدھایي كھ نظام جمھوري اسالمي را با 

موقعیت حساس اند و ھمچنین انقالب نشانھ گرفتھاز ابتداي 
ھا  و استراتژیك ایران در منطقھ خاورمیانھ و وجود بحران
ھـاي  و عدم ثبات سیاسي در كشورھاي مجـاور و وجـود چالش
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، بـر ایـن نكتـھ تأكیـد سیاسي با ھمسایگان اسـتراتژیك
آمـدن تھدیـدھایي  باعث بھ وجـود ھاگردید كھ این شاخصھ

تـرین  از بزرگ. شـود براي امنیت جمھوري اسالمي ایـران مي
اي كھ حوزه نفـوذ آن بـھ ایـن منطقـھ  تھدیدات فرامنطقھ

آمریكـا  ایاالت متحـدهحساس و استراتژیك وارد شده است، 
 .است

آمریكا با تداوم حضور خود در منطقھ و ایجاد روابط  
، شرق و غرب در صدد جنوب  با دول ھمسایھ ایران در شمال،

زا در ارتبـاط ایـران بـا  انگیز و تـنشایجاد فضایي رعب
بزرگ آمریكا  مخالفت ایران با طرح خاورمیانھ. كشورھاست

آن  اسرائیل و احسـاس خطـر در منطقھ، بھ رسمیت نشناختنِ 
-گیري عـزت دولت از ناحیھ ایران، تأكید بر استقالل و پي

احسـاس خطـر از ایـن اي منجـر بـھ  ھستھ فعالیتمدارانھ 
 ،بھ ھمین دلیـل. ناحیھ براي آمریكا و متحدانش شده است

بر اھمیت استراتژیك ایران و سیاستي كھ در قبـال  و بنا
 ؛ھا سرلوحھ سیاست خارجي خود قلمداد كرده اسـت این دولت

باعــث مقابلــھ شــدید آمریكــا بــا ایــن كشــور در فضــاي 
ــده ا بین ــي ش ــتالملل ــا در من. س ــتراتژي آمریك ــھ اس طق

خاورمیانھ در قبال ایـران مبتنـي بـر محـدود سـاختن و 
منزوي كردن و بھ طور كلي حذف ایران از معـادالت منطقـھ 
است و براي رسیدن بھ این مھم و نیـز تسـلط بـر منـابع 
اقتصادي و موقعیت استراتژیكي منطقـھ از تمـامي ابـزار 

 .   كند دیپلماسي و حتي نظامي در مقیاس گسترده استفاده مي
سال گذشتھ ھمواره کشور ایران  ٣٣ھا در طول مریکاییآ

دیدند کھ بخشـی از منـافع حیـاتی را بھ عنوان کشوری می
-آمریکا در منطقھ خاورمیانـھ را در دسـترس دارد و مـی

از طرف دیگر عامل . ھا را مورد تھدید قرار دھدتواند آن
-اصلی ناامنی و عدم امنیت اسرائیل را نیـز ایـران مـی

از . گوینداند و میلھ را بھ صراحت گفتھأاین مسدانند و 
کننـد ھایی کھ در فلسطین فعالیت میھا، تمام گروهنظر آن

کننـد بـا ایـران رابطـھ و امنیت اسرائیل را تھدید مـی
کند و حتی تسـلیحات نزدیک دارند، ایران بھ آنھا کمک می

 .نمایدآنھا را تامین می
ست ضد آمریکـایی در را مولد سیا جمھوری اسالمی ایران

دانند و حتـی ایـن نکتـھ را نیـز بارھـا دنیای اسالم می
موج ضد آمریکایی را در دنیا و  اند کھ اساساً تصریح کرده

ھای اخیر کھ االن در آغاز دھھ سوم ھسـتیم، توسـط در دھھ
را مـتھم  ایران. انقالب اسالمی ایران بھ راه افتاده است

ھای جھـان در تمـاس ریستکنند بھ کشوری کھ با ھمھ ترومی



  
  
  
  
  
  
  
  

موقعیت ایران در خاورمیانھ                                      : فصل ھفتم
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 .کندھا کمک میاست و بھ آن
آمریكا با نفـوذ در كشـورھاي عـرب  ؛تردقیق عبارتبھ

كننـد كـھ مي ایران تحریضمنطقھ، آنان را بھ تحریك علیھ
 ٢٠٠١سپتامبر یعني در سـال  ١١این روند با وقوع حادثھ 

و حضور مستقیم ایاالت متحده در منطقھ خاورمیانھ بـا دو 
. جنگ افغانستان و عـراق رونـدي دگـر پیـدا كـرده اسـت

تھدیدھایي كھ اكنون نظام جمھـوري اسـالمي ایـران را در 
انـد فقـط در قـدرت و سال اخیـر نشـانھ رفتـھ١٠بین این

تھدیدات سخت، خود را ھویدا نساختھ بلكھ حوزه قدرت نرم 
 .گیردرا نیز در بر مي

رس و سـایر سترش نیروھاي نظامي آمریكا در خلیج فـاگ
تــوان در زمــره  تھدیــدھا در حــوزه تھدیــدات نــرم را مي

چنــین . اســتراتژیك آمریكــا دانســت -تھدیــدھاي امنیتــي
اجتمـاعي و امنیـت  تواند بر میزان آرامـش تھدیدھایي مي

 .ملي ایران تأثیرگذار باشد
تمامي اسناد دفاعي و امنیتي آمریكا بیانگر آن اسـت 

ھاي  ي نفوذ خود را بھ حوزهھا كھ آنان تالش دارند تا حوزه
سرزمیني كشـورھاي خاورمیانـھ از جملـھ جمھـوري اسـالمي 

بھ این ترتیب امنیت آن كشـور نسـبت . ایران گسترش دھند
 .بھ ایران سازماندھي شود

ــز   ــران نی ــا از تھ ــي آمریك ــان سیاس ــت نخبگ برداش
اسـتراتژي . گـذارد از تھدید را بھ نمـایش مي ھایي نشانھ

ایاالت متحده براي مقابلھ با كشـورھایي امنیتي و دفاعي 
جویانــھ ھــاي مقابلــھ ھماننــد ایــران بــر مبنــاي رھیافت

ــت ــده اس ــازماندھي گردی ــاط مي. س ــن ارتب ــوان  در ای ت
» تغییر رژیـم«ستیزش از جملھ ھایي از الگوي رفتار نشانھ

ھا چنـین الگـویي را  آمریكایي. را مورد مالحظھ قرار داد
اقـدامات امنیتـي، بكـارگیري  از طریق ابزارھاي نظامي،

المللـي و  ھاي بین ، دیپلماسي عمـومي، محـدودیتقدرت نرم
از واقعیـات . انـد ھاي اقتصادي بھ كـار گرفتھ حتي تحریم

، ضـمن قـدرت سـختاسـت كـھ بكـارگیري شرایط امروز ایـن
ھاي بسیاري را نیـز  ، ھزینھ ھاي فراوان برانگیختن مقاومت

ن بھ ھدف با اسـتفاده از بنابراین رسید. بھ دنبال دارد
ھـاي جنـگ روانـي و  دیپلماسي عمـومي، تاكتیك( قدرت نرم

در دسـتور ) المللـي ھاي بین اعمال فشار از طریق سـازمان
ھا قرار داشـتھ و از اولویـت خاصـي برخـوردار  كار دولت

چھ گفتھ شد، اولویت آمریكـا در  رو مطابق آن از این. است
و  قدرت نـرمتفاده از مواجھ با كشورھاي نظیر ایران، اس

 . خواھد بود       اعمال تھدیدھاي نرم 



  
  

بروز تحوالت كھ  شداین نكتھ تأكید  بر ؛در این پژوھش
 ١١بھ عنوان مھمترین حادثـھ تبعـي از  - سیاسی در عراق

ماھیـت سـاخت قـدرت و  - سپتامبر در منطقھ خلـیج فـارس
تأثیر بطور عمیق تحت  فارس راخلیج     سیاست در منطقھ 

گیری یـک نظـام جدیـد  کھ ضرورت شکل نحویھ داده، ب قرار
ای و با در نظر گرفتن متغیرھای تأثیرگـذار  منطقھ امنیت

کـھ ماھیـت  اآنجـاز . ناپـذیرکرده اسـتجدید را اجتناب
 انــد و عناصــر فرھنگــی، تھدیــدات امنیتــی تغییــر کرده

 جایگزینبھ تدریج  »قدرت نرم« اجتماعی و سیاسی در قالب
 .شوند می» قدرت سخت« عناصر

در حقیقت آمریكا اكنون بھ حـوزه نظـامي صـرف تكیـھ 
سازي در كشورھاي منطقھ را در دستور نكرده و پروژه دولت

كار خویش قرار داده است تا بدان وسیلھ مشروعیت حكومـت 
سـازي و ایجـاد دیني و توانایي اسالم سیاسي را در حكومت

دموكراسـي بـھ چـالش  -یك آلترناتیو براي نظام لیبـرال
در ھمین راسـتا ارزیـابي  »خاورمیانِھ بزرگ«بكشد و طرح 

 .مي شود
توان گفت فرضـیھ اصـلي با توجھ بھ مستندات تحقیق مي

 .رسداین پژوھش بھ اثبات مي
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 .١٣٨١ ،پژوھشکده مطالعات راھبردي :تھران
دو چھره قدرت نرم، قدرت نرم معنا و ؛ اصغر افتخاری، )٢

قدرت نرم و سرمایھ اجتماعی، بھ کوشش اصغر : ، درمفھوم
و پژوھشکده  )ع(دانشگاه امام صادق :افتخاری، جلد اول، تھران

 .١٣٨٧مطالعات بسیج، 
، ھا امنیت جھاني؛ رویكردھا و نظریھ ؛افتخاري، اصغر )٣

 .١٣٨١پژوھشكده مطالعات راھبردي،  :تھران
 ،المللبین روابط فرھنگ؛ جفری نونام، و گراھام ایوانز، )۴

 نشر: تھران شریفی، حسین دکتر و مشیرزاده حمیرا دکتر ترجمھ
 .١٣٨١میزان،

، ترجمھ پژوھشكده ھا و ھراسدولت ،دممر؛ بوزان، باري )۵
انتشارات پژوھشكده مطالعات : تھران مطالعات راھبردي،
 .١٣٧٨، راھبردي، چاپ اول

نگاھی تاریخی بھ جزایر ایرانی تنب  ؛اصغر جعفری ولدانی، )۶
 .١٣٧۶، انتشارات وزارت امور خارجھ :تھران، و ابوموسی

 ،خاورمیانھمنازعات در  ھا وچالش ؛اصغر جعفر ولداني، )٧
 .١٣٨٨خرداد،  پژوھشكده مطالعات راھبردي: تھران
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پژوھشكده مطالعات : ، تھرانفامویراستاري محمود یزدان

 .١٣٨۴، راھبردي
، سپتامبر ١١مقبولیت جرج بوش بعد از  ؛جي گاي نس، برایان )٩

ریكاي پس از یازده آم كتاب ترجمھ علي بختیارزاده، در



  
  

پژوھشكده : تھران ویراستاري محمود یزدان فام، ،سپتامبر
 .١٣٨۴، مطالعات راھبردي

- نیو ب یامنطقھ یاندازھاچشم؛ رمحمدیام ،یوسفی یحاج )١٠
موسسھ چاپ و انتشارات  : تھران، عراق پس از صدام یالملل
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 تھدیدات با مقابلھ راھبردھای؛ ملی دفاع عالی دانشگاه )١١
 .١٣٨٨ دانشگاه عالی دفاع ملی،: ، تھرانآمریکا نرم
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 .١٣٨١انتشارات سمت، 
ایران از   سیاست خارجي جمھوري اسالمي ؛صدقي، ابوالفضل )١٨

 .١٣٨۶ ،مركز اسناد انقالب اسالمي: تھران، ١٣۶٨آغاز تا سال 

 :تھران ،بین الملل فرھنگ روابط ؛على بابایى، غالمرضا )١٩
 .١٣٨۵ ،المللىدفتر مطالعات سیاسى و بین

مھوری شرایط متحول امنیت ملي ج ؛�پیشھ، نعمتفالحت )٢٠
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المللی وزارت انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین: تھران
 .١٣٧٠امور خارجھ، 

: در ،اجتماعی سرمایھ و بسیج ھایقابلیت؛ مسعود کرمی، )٢۴
 مطالعات پژوھشکده: تھران، دوم. ج ،قدرت نرم مقاالت مجموعھ

 .١٣٨٧ بسیج، تحقیقات و
 ،جھاني شدن و جھان سوم فیل ؛و مارفیلت یكیلي، ر )٢۵

: ، تھرانعلي شیخ علیان مترجمان حسن نورایي بیدخت و محمد
 ،سومچاپ ،مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجھ

 .١٣٨۴تابستان
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سیاست، استراتژي و (نیست افروز سالح جنگ؛ گري، كالین  )٢۶
دوره عالي جنگ سپاه  :تھران، ترجمھ احمد علیخاني ،)فناوري

 .١٣٧٨ ،پاسداران انقالب اسالمي، چاپ اول
 ،بریرسانھ و سا یجنگ نرم در فضا ؛مھسا ان،یشانیپ ماه )٢٧

 .١٣٨٩ ،طلوع یرھنگف -یانتشارات موسسھ علم: تھران
 یراھنما؛ بھزاد یلفورک یو احمد روزهیف ،یررضویم )٢٨

انتشارات موسسھ : تھران، فارس جیحوزه خل یمنطقھ و کشورھا
 .١٣٨٣ ،ابرار معاصر کتاب مرجع

 مھدی و روحانی محسن ترجمھ ،قدرت نرم؛ جوزف نای، )٢٩
 مطالعات پژوھشکده و )ع(صادق امام دانشگاه: تھران ذوالفقاری،
 .١٣٨۶بسیج ، وتحقیقات

ملي در  گفتمانھاي امنیت ؛ي، سید حسینمولي پور زرو )٣٠
 .١٣٨٠ ،پژوھشكده مطالعات راھبردي: تھران ،مھوری اسالمیج

 
 فارسی مقاالت  
ھ ، ترجم"استراتژي آمریكا در خاورمیانھ"؛ گیلبرت آكلر، )١

عراق در آینھ ، نانداز ایرا نامھ چشمویژه(شھریار قانوني، 
 ).١٣٨٣، پاییز مطبوعات دنیا
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 ).١٣٨٢ ،٢٢آبان ، شماره 

ای بر ماھیت و ابعاد تھدید مقدمھ"الیاسی، محمدحسین؛  )۴
 .)١٣٨٧ ، سال دوم، شماره پنجم، پاییزفصلنامھ نگاه(، "نرم
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سال  ،یـ اقتصاد یاطالعات سیاس( ترجمھ علیرضا طیب، ،)اول
 ).١٣٨۴مرداد، ١١-١٢ھفتم، شماره 

مترجم محمد حسین ، " رجنگ اجتناب پذی"؛ پرل، ریچارد )٧
، اسفند، ٢٣، سال سوم، شماره مجلھ آفتاب( زواري كعبھ،

١٣٨١.( 
، "ايدر جست جوي ساختارھاي نوین منطقھ"؛ چنگیز پھلوان، )٨
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گفت و گو با  ،"ھا متوجھ بازرسھمھ نگاه"؛ حسن ،تورایي )٩
، اسفند ٢٣ ، سال سوم، شمارهمجلھ آفتاب(، ھانس بلیكس

١٣٨١.( 
 سیاست خارجی ایران در پرتو: "حاجی یوسفی، امیر محمد )١٠

 ).١٣٨۴، فصلنامھ مطالعات خاورمیانھ(، "ایتحوالت منطقھ
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ھا و بحرانھاي امنیت ملي  چالش"فیروزي، محمدعلي؛  )١٨
 ).١٣٨٨، بھار ١٩، شمارهنشریھ حصون(،  "جمھوري اسالمي ایران

الملل تاثیر ساختار ھژمونیک نظام بین"؛ قاسمی، فرھاد )١٩
ماھنامھ اطالعات (، "فارسخلیج تابع بر پدیده نظم در سیستم

 ).١٣٨٢، فروردین و اردیبھشت، سیاسی اقتصادی

کنترل نظم و تعارضات  ستمیس ییناکارا" ؛فرھاد ،یقاسم )٢٠
سال  ،انھیفصلنامھ مطالعات خاورم(، "فارسجیدر خل یامنطقھ

 ). ١٣٨٠، تابستان ۴ھشتم، شماره 

، ترجمھ شھین "ھاي خاورمیانھبحران"؛ مالي، رابرت )٢١
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 ).١٣٨۵ ،ریت دھم خرداد و
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، تابستان، ۴٣شماره  ،فصلنامھ مطالعات دفاعي و امنیتي )٢۵
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گزارش شوراي روابط خارجي "؛ انداز ایراننامھ چشمویژه )٢۶
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مالحظات ال گور درباره "ایران؛ انداز نامھ چشمویژه )٢٧
 ).١٣٨٣، پاییز، عراق در آینھ مطبوعات دنیا(، "عراق
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