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 چکیده

و    ، هااا باار اهااداف، انگی د   راهبااردی ی هایی  یأثیر پ دارد و فرض    ، پری و و بررانی غرب آسیا   ۀ در استر ی  مرور   یکی از مسائل 
چاارا  » ایاان اساات کااه    اصاالی پاا وهو   پرسااو ساز جمهوری اسااالمی ایاارا  اساات.  ای نخبگا  یصمیم قه راهبردهای م ط 

ا  هااا بهاارد ارفتااه اساات؟ ی هایی از کاادام دکترین این  رفت از  برو    برای شد و    راهبردی دچار ی هایی    ، اسالمی ایرا    ی جمهور 
  ، ج  سااوریه ه باا   درعمل   ، سو ایرا  ازیک   که   شد   سبن یغییر نظام از پهلوی به جمهوری اسالمی  » است که  فرضیه پ وهو این  

کشااور را    ، ای و فرام طقااه   ی ا م طقااه از متراادا  درو    ی ا جبهااه   ، دیگر نداشته باشد و ازسااوی   ی مترد دولتِی قدریم د و پایدار 
کااه راهکااار    اسااتوار شااود ای ایرا  باار ایاان ایاادد  م طقه   که اهداف و راهبردهای   شدد است   سبن همین مسئله    ک  د. مراصرد  

مقابلااه بااا م ااابع    رای ماارزی باا آفری اای برو  نقو   همراد با زا  درو    ی ندا ر ، بازدا راهبردی ناشی از ی هایی   یهدید ابله با یصور مق 
ی  هااا  بو حمایاات از ج   مان ااد   ی اهااداف   ، دهااد نشااا  می   ی پاا وهو ها . یافته استا یهدید در خارج از جغرافیای سرزمی ی  

و راهبردهااای    ، آمریکااا   ی ا موازنااه بااا متراادا  م طقااه   مقابلااه بااا آمریکااا و  م ااابع یهدیااد،  در برابر  ی ساز حائل  بخو، ی آزاد 
، بازدارناادای موشااکی کالساایک و  نباارد نامتعااارف زمی اای و دریااایی ای و ضددسترساای،  م ااع م طقااه   مان ااد ای  برجسااته 

پلماساای مااذهبی  دی   ای، با ک شگرا  فرام طقااه   ی کرد ، ایرادساز    د ی ب ان و ل   الله ح ب   الگوی ،  پهپاد ارایی،ص عت  نئوبالستیک 
و    ی ی هااای ایاان  رفاات از  برو    رای باا   کااه اساات    راهبردی   ی د یهدیدآمی  ی های ر مستقیم از انگا   ی یأثیرپذیر   ده دۀ نشا    ی، فره گ و  

  . مب ا قرار ارفتااه اساات   ، ای اد کتابخانه کیفی بودد و مراجعه به اس    در این مقاله،   اند. روش پ وهو ای طرح شدد ان وای م طقه 
 بررسی شدد است.   ی یبیی  ا د یرلیلی با رویکر   اصلی نی   ۀ مسئل 
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Strategic Loneliness and the Strategic Policies of Iran in the 

West Asia  
 

Mohaamad Javad Fathi1, Shoreh Pirani2, Akbar Ghafoori 3 

 
Abstract 

 One of the central issues is the impact of the idea and assumption of strategic loneliness on 

the goals, motives, and regional strategies of the decision-making elites of the Islamic 

Republic of Iran in the tense and critical area of West Asia. The current research 

investigates why the Islamic Republic of Iran suffers from strategic loneliness, and which 

doctrines have it used to get out of strategic loneliness? The study hypothesizes that the 

change of regime from Pahlavi to the Islamic Republic caused, on the one hand, Iran to 

have practically no stable and robust ally except Syria. On the other hand, a front of allies 

within the region and beyond has surrounded the country. This issue has led Iran to 

endogenous deterrence and abroad activities to cope with foreign threats. The findings 

show that supporting liberation movements, blocking threat sources, confronting the United 

States, deterring US regional allies, alongside prominent strategies such as regional ban and 

counter-access, unconventional land and sea warfare, classical and neo-ballistic missile 

deterrence, drone industry, Hezbollah model, and Lebanonization, alliances with trans-

regional actors, religious and cultural diplomacy indicate the wrong idea of strategic 

loneliness. Iran follows these policies to get out of strategic loneliness and regional 

isolation. The research method is qualitative and refers to the primary library documents. 

The current research follows an analytical-explanatory approach. 
Keywords: Iran, West Asia, Strategic Loneliness, Asymmetric Balance, Defensive 

________________________________________________________________ 

1. PhD graduate in Political Science (Futurism of Political Studies of the Islamic Revolution), Faculty 

of Humanities, Shahed University,( corresponding author), f.mjavad@yahoo.com 

2. Assistant Professor of the Department of Political Science and Political Studies of the Islamic 

Revolution, Faculty of Humanities, Shahed University, sh.pirani@shahed.ac.ir 

3. Assistant Professor of the Department of Political Science, Faculty of law, political science and 

history, yazd University, a.ghafoori@yazd.ac.ir 



     161 ایران در غرب آسیا  یهای راهبردراتژیک و سیاستتنهایی است 

 مقدمه

حکمرانی داخلی، بااه  نظامسازی چ ده ارساله، از دیرباز ضمن پیادد  بااهمیت و    پربارخ  ی ایرا  با یار
 یهااای فراماارزی آفری نقو  آ برپایااۀیوجااه داشااته و  ،م اااطق دوردساات  ااهی جغرافیای پیرامو  و  

یرین ع وا  یکی از برجستههای ایرانی ثبت شدد است. امروزد نی  بهسلهدر یاریخ مکتوب سل فراوانی 
 یمرزها یدر ورارا  فراوانی  یراهبرد  یهاو طرح  ،هااهداف، انگی د  ،ایو بانفوذیرین ک شگرا  م طقه

غرب آساایا   ۀپایهم  ی جایگاد و اهمیت  ،یت ایرا  ای در ادبیات و رواملی طرح کردد است. هیچ م طقه
یگر همسااویی یکاادی ها بااا آرام و باثبات نیست و ک شگرا  موجااود در آ  نااه ،این استرد  ولی   ،ندارد 

 رساااز حضااوبه یکدیگر دارنااد. همااین مسااائل نیاا  زمی ه  عمیق  بدبی ی   ی بلکه نوع   ،ندرندا  یراهبرد 
 ،ایاان اسااترد ، طقه غرب آسیانگاد ایرا  به م   برپایۀت.  شدد اسدر این م طقه    یافرام طقه  یهاقدرت 

سیاساات   هااا،ساابن، در بساایاری از زما  همینزیادی اساات؛ به  یهاو فرصت   هایهدید  دربردارندۀ
جهااا  نیساات و در عااراق،   ی ی ها کشااور شاایع  ،هرچ د ایرا  خارجی ام یتی را درپیو ارفته است.  

د، امااا شاایعیا  ایاان ناا د دارا  وجویهایی از شیعشاخه  ،و یمن  ،جا ، افغانستا  یبررین، لب ا ، آذربا
شاادد   یاااذارباار یشاایع پایهی حکمراناای مبت   نظام  ،اند و ی ها در ایرا  هموارد سرکوب شدد  ،شورهاک

، الگوی حکمرانی یا سکوالر بااودد اساات یااا ای کااه اهاال یساا نایرا ، همسایه  است. در کشورهای
است  ی زبانایرا  کشور پارسی  براین،اف و  اند. ب ا نهادد خود بی ی جها   برپایۀ ای راهای سیاسی نظام

ی ها با   ،زبا  قرار ارفته است و از چهار جهت جغرافیایی در میا  طیفی از کشورهایی عرب و یرک   که
 ،ج  با کشور سوریه  ،از انقالب  ایرا  پسکه  است    ایننکتۀ مهم دیگر  افغانستا  زبا  مشترک دارد.  

در ذهاان  وضااعیت د ایاان رآونداشته اساات، رد   وسایگاناز هم  یکبا هیچ  یپایدار  ی دولتائتالف بین
و یصااور یهدیااد بااودد  راهبردیحس ی هایی  یخلق و یصویرساز  ،اذار ایرانی است یو س  سازیصمیم

است از سیاست خارجی ایرا  در غرب آسیا شدد ایجاد الگویی  راهبردی، سبن ی هایی است. حس  
مروری پاا وهو  پرسوو کاربست یافته است.  طراحی  ،ایوی د  یراهبردها و  اهداف  ،آ    برپایۀکه  

ایاان رفاات از  برو    باارایو    دشااد  راهبااردیدچار ی هایی    ،چرا جمهوری اسالمی ایرا  »این است که  
برخاای   ،اویی بهتاار بااه پرسااو اصاالی پاسااخ  رایباا   اها بهرد ارفتااه اساات؟ی هایی از کدام دکترین

آیااا »  ا،چیساات؟  راهبااردیز ی هااایی  ا   ظااورم »ازجمله ای که    ند؛اشددفرعی نی  مطرح    هایپرسو
  وجااود یاا یا ای که پیو از انقالب ناختصاد دارد  به جمهوری اسالمی ایرا     ی ها  راهبردی،  ی ی های
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 ااسالمی ایرا  در نظام قدرت غرب آسیا کدام ااد؟  یاهداف و راهبردهای جمهور»  ،اداشته است؟
روش به  و    یاها مراجعه به م ابع کتابخانها بدادد  و  است ی   ییبیایرلیلی در این مقاله،  روش پ وهو  

 نخساات،اساات کااه در فااراز    شااکل  نیاا ا  پاا وهو بااه  ی دهسااازما    .انداستخراج شدد  ریبردافیو
 ، و در بخو سوم واسالمی ایرا   یجمهور راهبردی ی چیستی ی های  ،دوم  در بخو  ،نظری   یهاا  یب 

 .کاوی شدد است بررسی و وار غرب آسیا ا  دایر یاهداف و راهبردها ،چهارم
 

 شوهپژ ه یشینپ .1

های مرااوری و شاخص ،  ، مسائلهاو موضوع   های پ وهشی خأل، سبن آشکار شد    هیش یپ  ی س ربر
اند کااه را با این هدف بررسی کردد  ۀ پ وهو یپیش   ،حاضر  پ وهو  اا  . نگارندشودمی ماندد  مغفول 

هااای پ وهوجود دارد یااا  شکاف دانشی و  ۀ این پ وهو،موضوع و مسئل  مورد آیا در    مشخص ک  د
ای از زیرمجموعااه  پ وهشاای،یوجه داشت که شکاف    . بایداندپر کرددهایی را  چ ین شکافین،  پیش 

در مااورد آ   اشااارد دارد کااه ه ااوز ی به شکاف دانشاا  پ وهشی شکاف  ،شکاف دانشی است. درواقع
بااا اسااتفادد از آ  را  از چی ی اساات کااه مااا    ی یراسترددبرداشت  ،  نشدد است. شکاف دانو  یرقیق

نهاااد  در هاار حااوزد   اااام  یردیااد،بی ایم.  های دیگر کشااف نکااردددانشگاهی یا روش   م ابع علمی/
از یااک   برآماادداین مسئله نیاا     انجام شود.ش اسی جدید و دقیق  یک مسئله  ۀبه پشتوان  دبای  ایعلمی 

 شدد در ایاان زمی ااهمانجا ی رهای پ وهش ورد از کابه چ د م   ادامهدر    راستااینشکاف دانشی است. در
 . ت شدد اساشارد 

ا این ایاادد  2ی لل الم دشدد  ایرا  و نظام بین و مرد  و  ع وا  »آزاد  با  ی ا در مقاله  1 زدین مص اح  مح  
که مراساابات   ب ا نهد را  ی و خودارجاع  جدااانه  راهبردی  ی بود فضا   قرار   ، ایرا  کردد است که    ح را مطر 

  مرک یت جغرافیااایی خااود و بااا . ایرا  جدید با یمرک  بر هی نداشته باش د ر آ  جایگا تمی قدرت د س سی 
  میاادا  همچو  یک  الملل را  ، نظام بین 3خودسری مرض   بر انه و مبت ی ز بل دپروا   ی ها طلبی انگی د و جاد 

مااادی قاادرت و    یوزیااع   ساابن، همین ک ااد. به هااا عماال نمی قوانین و نقو  ۀ که برپای  شمار آورد به عمل 
________________________________________________________________ 
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چیاادد بااا ایاااالت  ی مدت و پ طوالنی  راهبردی د ایرا  در پی آ ،  و  یدد ارفت را ناد  نظامی چ ین  امدهای ی پ 
  ، کاارد ای و جهااانی عماال می ع وا  چهااارراد م طقااه متردد آمریکا را رها کرد. این کشور که زمااانی بااه 

  ای اونااه ه به مساائل   خااود را درایاار ی هااایی کاارد. ایاان  ، و عماادی  ، خودخواسااته  ای بل دپروازانااه، اونه به 
اونااه مطاارح  نگارندد این   کشور با ایاالت متردد است. ل جانبی روابط خصمانه این مرصو  چشمگیر، 

اک ااو  نیاا    ، یریین همین بود و به   آ  از رفتارهای پس انقالب و    مرصول   راهبردی،   ی که ی های است  کردد  
ی ها اساات    ظ راهبردی، لرا به فرض  پیو   طور به ،  ایرا  اک و   . است ت موجود ایرا  ی اصلی وضع  وی ای 

ه  کاا بل   ، ت یس ن  ی م  و ، ، ایرا  این باوجود  مرروم بودد است.  ، ب ره  ی ها ت ر مع ادار با قد  ی ایرادها  از و 
یکیااه دارد.   ، بومی اسااتوار اساات   راهبردی درایر است و به یوانایی خود که بر فره گ    نظام شدت در  به 

عمر این  در دهه چهارم هوری اسالمی یرین چالو جم همچ ا  مهم  راهبردی، از این فره گ  حفاظت  
  ، و قدرت داخلی   ی شود و با پویایی ه جار یاحدی از فشار سیستمی ناشی می  ه چالشی ک  ؛ کشور است 

 . (Mesbahi, 2011)یابد  کاهو نمی   یوجهی قابل می ا  به 
سیاساات   ،ا2و شاایعیا  لب ااا    ،ع وا  »شاد ایاارا ، کردهااای عااراق  بادر کتابی    1ن ادآرش رئیسی 

ظهور و  ،. این کتاببررسی کردد است دهای عراق و شیعیا  لب ا   کر  مورد در  را  دوم    یی پهلوخارج 
. ک اادواکاااوی می غیردولتاای در خاورمیانااه را    یپهلااوی بااا نهادهااا  ۀ ایرا  دورروابط    وخی هایافت 

 باایو از ،مبارز و غیردولتی   ی های سیاسایرا  با ارود  یاستدالل اصلی نگارندد این است که همکار
ای بااودد اساات. نویساا دد م طقااه ۀدر عرصاا دورۀ پهلوی ام یتی ایرا   یهادر قلن سیاست   ،سه دهه

کاا  باار رورزی را بااا یماونه سیاست این دورد، این درغیردولتی ایرا     جی به سیاست خار  اشارد   ضمن
وادار  ک د که یهاارا  رایرلیل می ویج یه  ایو  ئوفره گی   ی های خاد  ئوپلیتیکو موقعیت   هادی یهد

. باید اشااارد (Reisinezhad, 2018) لب ا  کردد بود یا  عیعراق و ش یبا کردها بردیراه روابط به ایجاد
براال نکااردد  ،جمهوری اسالمی ایرا   بارۀ و در مربوط است  یبه دورد پهلو ی ها ،که این کتاب  ک یم

 کردد است.ن ینظری مشخصی پیرو چارچوب از براین، اف و   و است 
راهبااردی ایاارا  ی هایی  ار پ وهشی چشمگیری دربارۀ  ککه    دهدمی نشا     شددجامنا  هایی بررس 

یااأثیر ی هااایی  بااارۀ و در کرددرا مطرح  لی های کایددنی   شدد  اندک کارهای انجامانجام نشدد است و  
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یاآنجاکااه بااه  ،ب ااابراین ؛اناادنکردد یسااازبر جمهوری اسالمی ایرا  در غرب آسیا مصداق  راهبردی
 ،روازایاان ؛وجود دارد مورد ایندریک نوع شکاف دانشی   ،ی پ وهو حاضر مربوط است صلا  ۀمسئل

هااای پ وهوای کااه  نخساات  دارد که عباری ااد از   ی دیگرهابا پ وهو  هایی یفاوت   ،حاضر  پ وهو
 ایو یأثیرات این مسئله بر اهداف و راهبردهای م طقااه  را یوصیف کردد  راهبردی  ی هایی   فقط  پیشین،
 هااایبیشااتر پ وهو  ،دوم ای کااه  نااد؛انکرددرا یرلیل و یبیین    اسالمی ایرا  در غرب آسیا  یجمهور
بااا   ایی یددنظری درهم  چارچوب   ،که پ وهو حاضرحالی نظری هست د، در  چارچوب فاقد    پیشین،

 یاهااداف و راهبردهااای  سوم ای که در پاا وهو حاضاار از برخاا   ؛مسئله پ وهو را طرح کردد است 
هااای داخلاای و وپ وهاز    یااککااه یاااک و  در هیچ  مایسخن افتااه  راهبردی هایی  از حس ی  برآمدد

 اند.خارجی بررسی نشدد
 

 پژوهش نظری  چارچوب .2

های  با طرح مفروضااه  ، ن رئالیسم ی های برجسته و مهم دکتر ع وا  یکی از نرله به   ی، یدافع   ی ارای نوواقع 
  ا  ارایاا واقع   ااد دیااد از    یع ی بقااا دارد.   ، ا  های مروری ک شگر یکی از دغدغه  ی سعی در واکاو  ی ب یادی  
مع ای حف  حاکمیت ملی،  که به است  ن بقای خود بودد  ی یضم   ، و اولیه کشورها   اصلی   ۀ ی  نگ ا   ی، یدافع 

رئالیسم یدافعی ایاان اساات کااه ااارایو    ب یادین فرض  است.  یکپارچگی سرزمی ی و  ، استقالل سیاسی 
طریااق رفتااار    ام یاات از   رسااید  بااه   باارای ار  جساات   ، ولاای یضمین ام یت اساات   سوی ها به اصلی دولت 

خااط   بهاارد ایااری از هااا را بااه دولت  ، الملاال بین  نظام ک ی آنارش  ساختار بلکه  د، شو نمی انجام  یهاجمی  
هرچ ااد    ، ارایی یاادافعی واقااع   دیاادااد   از   ک ااد. می  دسااتیابی بااه ام یاات یرغیاان  برای معتدل  های مشی 

  ای اونااه ر نیساات د و به ایر و فراایاا ها همااه ن مشااوق دولت وجود دارد، ایاا  ی طلب هایی برای یوسعه انگی د 
،  کشورها یأمین و یضمین شااود که ام یت زمانی  براین، اف و   د.   ک  ها صدق می ن د برخی دولت  ک دد پرا 

الملل بااا یعااادل  سیاست بین   ، ه ی در این نظر   . (golovics, 2016: 5)  روند دنبال کسن قدرت نمی دیگر به 
ایاان   طااراح  ع وا  بااه   سییتفان و زییت اجم باشااد.  ه همیشه در حالت یه یا ای ک رو است  ه روب  1دفاع ا دفاع 

  ، دهااد وی پاسااخ می ا  ام یت در برابر چه چی ی؟ » د و آ  ای که  ک  مطرح می را مهم  پرسو یک  ، نظریه 
________________________________________________________________ 

1. offense-defense balance 
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ساابن  همین به  شااود. در برابر یهدید مطاارح می  ، قدرت مطرح باشد  ۀ بیو از آنکه در برابر مقول   ، ام یت 
خ ثاای اساات و    ، خود ی خود قدرت به   . (walt, 2009: 36)  شود می قائل  یفکیک    ، د ی یهد بین قدرت و    ی و 

کااه در قلاان   ( نااه قاادرت ) یهدیااد اساات  ایاان  ؛ باشااد  ویرانگاار رخواهانااه یااا ی یواند خ آ  می  ی پیامدها 
موازنااه    بااه   1جایی از موازنااه قااوا جابااه   نوعی   ، ب ابراین   ؛ (gangale, 2003: 2)  های ام یتی قرار دارد ی نگران 
های  ی که برآمدد از نگران   ایرد سرچشمه می   3یهدید   ر یصو   هدید از مسئله ی   ۀ است. موازن  رخ دادد  2ید یهد 

، عاادم  بقا و همچ ااین یهدید یرس از ی دلیل وجود نوع مع ا است که به این ام یتی است. یصور یهدید به 
جغرافیااایی   ۀ طقاا از م   ی های یهدیاادآمی  د برداشت ر ها هموا ، دولت دیگر   ک شگرا    های ت نی اطمی ا  از  

چااه واقعاای    ، دارند. یصور یهدید   شا  رقبا و دشم ان   ی فتارها اهداف و ر  طور مشخص، به و  پیرامو  خود 
را در پاای دارد و   ی دیگاار هااا یاارس دولت   بیشااتر بر برداشت و مراساابات نادرساات،  باشد و چه مبت ی 

  ، قاادرت   ر ع صاا   وجااود ی هااا    . walt, 1987: 37))   اااذارد ی ر م ی   یأث ی ها ن آ    ی رفتار   ی الگوها   بر   ، جه ی درنت 
باااالیر   ی ک  اادا ن ی یر بااا قاادرت یبی جامع  مفهومی  ، یهدید  ۀ ن ز شود و موا می ارا ن ایجاد رفتار موازنه   سبن 

بلکااه بیشااتر از دولتاای    ، یرس ندارند  ، قدریم دیرین دولت  از ها ضروریال دولت ، ب ابراین  آید؛ شمار می به 
 اشد. یهدیدآمی  ب دیگر  ک شگرا     و از ی هراس دارند که ب 

 ن دیکاای ، 4ت رقااد یااراکم و انباشاات د از  عباری اا یهدیااد  فاااوت مت م بااع چهااار،  والت   دیدااداز  
. walt, 1985: 9)-(10آمی  خشونت  هایت و اهداف و نی ،6یهاجمی  یها، قدرت و قابلیت 5یی جغرافیا
ورت در صاا  ایرد.شکل می   یادشدد  ۀک و چهار مؤلفام یتی کشورها از برهمارفتار سیاسی   یالگوها

جی ناا د نخبگااا  و رهباارا  رس از یهاااجم خااایصور یهدید و هاارا  ،مؤلفه  ربارد این چهاع یکییجم
ام یاات خااود از  یحداکثرساااز در پی ها دولت  ی،چ ین شرایطدر   د.شوسیاسی کشورها برجسته می 

 ی ارایا  یاادافعخواه د بود. واقع عمدیال دفاعی  راهبردهای کمکطریق حف  یعادل قدرت موجود به
قهری برای دسااتیابی بااه   ی و سیاست خارج   ی ق رفتار یهاجمیدرت از طرق  یساز هیش یب  ،به سه دلیل

________________________________________________________________ 

1. balance of power 
2. balance of threat 
3. threat preception 
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6. offensive capabilities 
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قاادرت و   یساز هیش ی، بنخست ای که  ؛پ دارندنابخردانه می   یرویکرد   ای راو م طقه  ی ه مونی جهان
ااارا ااارا و درو  برو   یسااازنهزموا ب در چااارچودیگاار    یکشورهاۀ  مقابل  سبن   ،ه مونی یک کشور

طلبی و یوسااعه  ای کااه، دشااواری و آسااانی   مدوک ااد؛  ، می نابود  شایدتی  ح   و  ،ناامن  را  د که آ  شوی م 
دهد که آیااا شود. این موازنه نشا  می هجوم س جیدد و برآورد می ادفاع یعادل یا موازنه  پایۀبر  ،یهاجم

 ۀموازناا ،  دافعی ارایا  یاا نظر واقعبه  .ت و سودم دی یهاجم وجود دارد یامکا  شکست مدافع و موفق
کااه  نظرناادباار ایاان   افعی ا  یاادیارانوواقع   کهیا  سوماست؛    عمداف  رکشو  سودبه  معموالل   هجومادفاع

های زیاارا ه ی ااه، صاارفه نخواهااد بااوددرصااورت امکااا  نیاا  سااودم د و به  ،طلبی و یهاااجمیوسعه
هااای ت ت که ک تاارل ملباید یوجه داش  طلبی در مقایسه با م افع و فواید آ  بیشتر خواهد بود؛یوسعه

 .(Dehghani Firoozabad, 2012: 39-40) است  دشوارشدد وم و اشغالموردهج
کار  ناااام ی بااه   را باارای کاااهو یااا افاا ایو   ا ام یتاای   ی معما یا ی گ ا »  ح اصطال ی، ارایا  یدافع واقع 

اساات.    فعی یاادا های  رئالیساات   از دیدااد مرج  و هرج   ۀ ک  د یبیین   ع اصر  از  ی یک  ی، ام یت  معضل برند. می 
را در    ای نشاادنی حل   ی  ااان ی اطم نا   ، می یک کشور ارکات نظا آید که ید وجود می گامی به ه   ی ی گ ای ام یت 

اهااداف دفاااعی  رسید  به برای  یدارکات ی ها   که آیا این   یریین این ه ب   ؛ آورد وجود می ذهن کشور دیگر به 
جمی )یغییاار وضااعیت موجااود  نامطمئن( یا برای اهداف یها  ی ت ام یت خود در دنیا ی یقو   ی )برا   است 

از    ی بساایار   ، اویااد می   بااارد دراین   ر بییرت جییرویس .  (Bliss & Smiths, 2013: 248)خااود(    سااود به 
ام یاات    ، ای متعااارض اونااه به   ب اادد، کار می بااه افاا ایو ام یاات خااود   برای که یک کشور  یی سازوکارها 
اف ایو قدرت یااک کشااور    ،  یت ام   ی معما   ۀ در مسئل   یر، بیا  روشن دهد. به را کاهو می دیگر بازیگرا  

یأثیر    . (e.lobell, 2010: 12)  ک د کاهو ام یت را ن د بازیگر دیگر ایجاد می ور  یص   ای اری ناپذیر، اونه به 
یوضاایح و    بااه  ی، ام یتاا  معضل مفهوم است.  نظریه آ  در سطح  ی فرایر از قرارایر  ی، ل ام یت ض مفهوم مع 

  اسااترش ج ااگ ساارد،  پایااا     ج گ جهااانی اول، از  اعم  ی، الملل ین بسیاری از رخدادهای مهم بین ی یب 
ها،  رقابت بین ابرقدرت  ، ی از م اطق، چالو مدیریت مسابقات یسلیرای  ی قومی در بسیار  ی ها درایری 

  ی، ارایا  یاادافع واقع  دیدااد  از ظهور کمک خواهد کرد. های ب ره و ک شگرا  درحال رقابت بین قدرت 
 ک  د. ی را انتخاب م   1سازی موازنه   یا راهبرد   1ی رو دنباله   برد راه   ، شد  با یهدید   رو روبه ها ه گام  دولت 

________________________________________________________________ 
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، ی اقتصااادی، ایاادئولو یک هااایفعالیت از  یوان اادکوچااک می  یها  قاادرت یسااازموازنه •
کشااورهایی  های ب ره استفادد ک  د.قدرت  یهابرای مقاومت در برابر خواسته  ی و نظام   ،دیپلماییک

 ی تیقواصطالح خودییا به  2یودیارخ سازوکار    ،یر شد  ایمن  یارب،  ایرندمی   ویدرپ   را  راهبرد که این  
انجااام های داخلاای و از طریق اف ایو قابلیت  ی صورت داخلسو بهازیک یساز دند. موازنهپس را می 

یک م یت   ی،نظام   یم دنو یوایاف ا  ی،خارج   هایشد  یهدید  ه گام بالفعل  ،آ    برپایۀکه    شودمی 
ای طقااهمتراادا  م   در پی دارند که    وجود  یی کشورها  ی،جهان  ۀ ستردر ا  ،دیگرازسوی  ؛دفاعی است 

بااا  مقایسااهک  د و سااطح پااایین قاادرت در  ریواز  برقرا ،یع ی آمریکا بریر،ت ریا در برابر قد  هست د
 ی،سااازموازنه راهباارد . (gangale, 2003: 5) یک ایراد جباارا  ک  اادقالن آمریکا و متردا  آ  را در 

نیاا  در پاای را    ی بهتر  ۀجینت  بیشتری نی  همراد آ  است وام یت  درنتیجه،    ی بودد ووریر از دنبالهرایج
از   برآمااددشااتر  ی. این رویکرد بکرد خواهد    روروبهاز مخالفا     ی مهاجم را با یرکیب  براین،. اف و  دارد 

ا شبرد و حف  م ااافع خااود از طریااق مقابلااه باا یپراستای  ه است که بسیاری از بازیگرا  در  لاین مسئ
باار  ییأثیراااذار ی کااه یوانااای یی . کشورها(jajan, 2003: 3)ک  د یالش می  ،یع ی آمریکا ،قدرت بریر

 و  ایرناادسااازی را درپاایو می رویکاارد موازنه  بیشااتر  الملاال را دارنااد،یوزیع قدرت در سیاست بین
 د.ردر پی دا ای رای سیستم معموالل نتایج ،از ک شگرا   دسته این کارهای
در بااین  دیگر،سویودد و ازبید  وستن به م بع یهدیپ  یمع ابه  ،سویکاز    این رویکرد یرودنباله  •

باار یوزیااع قاادرت انجااام ده ااد یااا   ییأثیراذار  یبرا  ییوان د هیچ کارکه نمی   رواج دارد   یی کشورها
بود   س دردستر .(waltz, 1979: 126) ک ایجاد ک  دیستمیدر سطح س چشمگیری یأثیرات مستقل و 

یوان د دراختیار دارند و می  هاآ  که  ایی وی د یوا  دفاعی و نظام های ب ره و بهمادی قدرت   ی بانیتش پ
دهد. سوق می   یروسیاست دنباله  سویکوچک را به  یهات ک د، دولت ظیر مراففیگر ضعش از ک 

شور ج ک د، کیاز یک کشور کوچک بس   ی نمای داب ره بتواند م ابع را به  اار یک قدرت   براین،اف و  
معمااوالل ا انتخاااب خواهااد کاارد.  ره رت باا راز قااد  یرواساات دنبالااهبا رضایت کاماال سی  کوچک
یهدیدک  اادد بااه عاادم یهاااجم،  یهارد  کشااورمجاب ک رم ظوبه ،المللف نظام بینیضع  یکشورها

 مقابله بااا  یوانایی بقا دارند و    ۀدغدغ  ،این کشورها  زیرا  ،ایرندو می یها را درپ با آ    ی همراهسیاست  
 

1. balancing 
2. self-help 
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انسااانی و مااالی   هایت مانااد  از خسااار    امااادر    باارای  ساابن،نیهمبه  .دندارناا نی   ید را  م ابع یهد
 بااارد دراین  ک  ااد. والاات های باا ره موافقاات می قاادرت   ۀالناا دناعا  هرچ د  یهابا خواسته  ی،احتمال

به قاادرت   نامتقار  را  هایر، امتیازیپذن یآس  ت دول   نابرابر است.  ۀادل بشامل م   یرو»دنباله  اوید می 
 .(walt, 1988: 282) پذیرداقو فرعی را می بخشد و نط می مسل

 

 جمهوری اسالمی ایران در غرب آسیا  یروند سیاست خارج و راهبردی ییچیستی تنها .3

ایاارا  در ایاان  که  دارد  د وجو د دیداا  ، این جمهوری اسالمی ایرا  در غرب آسیا  ی ا م طقه  ر حضو  دربارۀ 
ع وا  یااک فاارض  ه وجود این مسئله را باا   ه اار است. باید یوجه داشت ک  1دی راهبر ی هایی  دچار  م طقه، 

  ی از ی هااای   ظور ایرد. م روی سیاست خارجی ایرا  قرار می پیو   اونااونی ااد مسائل  آ    ، م ی درنظر بگیر 
و    ی، ، ایرادساااز ی ن اهااداف سیاساا یه گااام یاادو   ، ایاارا    ی اسااالم   ری کااه جمهااو   راهبردی این اساات 

  بااارد این در   ی الاادین مصااباح اساات. مری   ی هااا   ، خااود در غاارب آساایا  ی هااا ت راهبرد س کارب  ، ن ی همچ  
  راهبااردی، ای  ، بااه اونااه ی »ایرا  چه آااهانه و خودخواسته و چه ناخواسااته و از روی ناچااار  اوید  می 
.  (mesbahi, 2011: 9)  اسااتا   3ه ر باا    ی ها ت ر و متصل به قااد   2ر از هراونه ایراد مع ادا   و مرروم   ، ی ها 

و    راهبااردی   ی وناادااه ی پ   ه باا اساات و آ  را    دادد   زیااادی   ت ر ک ایرا  بااه آ  قااد یسترای  گاد  ئوا ی جا  اارچه 
  ن کردد است؛ هرچ د ی ایرا  را نفر  ، ا ی و آفریقا یبدیل کردد است، جغراف  ، ک  دد سه قارد آسیا، اروپا متصل 

  حدی طوالنی، یا های  کود وجود رشته   ، زمانی زیاد با مرز و همچ ین   ۀ فاصل   سبن ایرا  به   ی م اطق مرک  
  ی بااه مرزهااا  ی . نگاد کویاااه اند یک بودد ن د  خطر  ۀ احی مرزی آ  به سرچشم نو   ، مصو  هست د از خطر  
 دفاااعی را نمایااا   ِی یع ی فقدا  مرزهای طبیعاا   ، آ    وی ای آشکار یرین  ن و مهم ی نخست   ، ایرا   ی جغرافیای 

است.    شدد   ی ی جغرافیا نفرین    ساز زمی ه   ی، جغرافیای   ی پذیر با ن دیکی به خطر و آسین   ب ابراین،   ؛ د ک  می 
  پیونااد یافتااه  ، زبا  بود  و شیعه بااود  ی یع ی پارس   ، ایرا    دیگر   ی وی ا با دو    ی ن موقعیت ی چ  این،  باوجود 

باا ره    ۀ اناا ی است که در خاورم مذهبی زبا  و ی ها کشور شیعه پارسی  یگانه کشور  ، ایرا  ب ابراین،  ؛ است 
ااد نتوانسااته  چ هی   ، خ ییار   طول   در   . ایرا  (Reisinezhad, 2019)  است   شدد   مرصور   ، عربی، یرکی، س ی 

________________________________________________________________ 

1. strategic loneliness 
2. meaningful alliances 

3. greates power bandwagoning 
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  ی د به ایرادها و ور امکا   مدت شود و  ایراد پایدار و طوالنی  ک د ی ر وا  ر خود همجوا  ی رها است با کشو 
بااا    ی ساارزمین ایاارا  و همجااوار   ی په اور   براین، اف و  نشدد است.    فراهم عربی و یرکی برای این کشور 

  هااا ی    وی ااای وجود دارد. این    ی پذیر که احتمال آسین است  د  این یصور را ایجاد کرد  فراوا ، همسایگا  
ای  ن دغدغااه ی ایرانی نیاا  چ اا  ۀ اذشت  ی ها اسالمی ایرا  نیست، بلکه در سلسله  ی جمهور  ۀ مختص دور 

م ظور  های حاااکم باار ایاارا  بااه از نظام   یک در دورد پیشا/پساانقالب هر   این، وجود داشته است. باوجود 
  انااد. پااس و ارفته ی خارج درپ  ی با دنیا را  ای  وی د   ی خارج   الگوی روابط   ، د خو   راهبردی مقابله با ی هایی  
  ۀ مساائل  و یهدیااد ایاارا  افاا ودد شاادد  ی ها مرور یهدید غربی و عبری نی  به حلقااه   ی، از انقالب اسالم 

 . است   ایرا  را نی  یشدید کردد   راهبردی ی هایی 
در   هااای موجااودمهااار خطر  را باارای  ایراهبردی  ند یا متردا  ادبارها کوشید،  ا  قاجارِ یفرمانروا
فرانسه در برابر روسیه، بریتانیااا در   به  ،نمونه  ع وا  به؛  بیاب د  ،ایرا    ی  زمیسر  ی یکپارچگ  مقابل حف 

ند، امااا ساارانجام اها امید داشااتیتانیروسیه و بر آمریکا در برابرو روسیه، روسیه در برابر بریتانیا،   برابر
رضاشاااد پهلااوی بیگانه اعتماد کرد.  هایت یوا  به دول د و نمی نندار ایراهبردیکه مترد   اندتهافی در

 ,reisinezhad) همدلی با آلما  نازی علیه روساایه و بریتانیااا شااد برایانی یالش غیرمستقیم نی  قرب

 یایراااد درعماال،بود؛ زیرا  راهبردی یی دچار ی ها نی ضا پهلوی رمرمد رۀ دو در ایرا   .(325 :2018
نکردد بود. سیاساات   رقراربا کشورهای عربی و یرکی ب  ایآفری ی قدرت فرام طقهوخارج از سپهر نق

ک تاارل  در راسااتایبر همگرایی بااا آمریکااا و اساارائیل مبت ی  ،ایرا  پس از ج گ جهانی دوم  ی ج رخا
های ایاارا  بااا جبهااه سیاست   یراهبرد   یی همراهی و همسو  سبن . این مسئله  بود  یانگلیس و شورو

 ،وی د آمریکااابااه  ،خارجی   یهاهای پایدار با دولت فایراد و ائتال  از طریقی  هلوم پی د. ر شغربی  
شاادد بااود؛  یبدیلن کشور م طقه ییربه قدریم د ،عملدرو  دور کرددرا از خود    راهبردیحس ی هایی  

را   ونسیی نیک  ی دوسااتون   اصاالی سیاساات   یهایکاای از شاااخه  ،سااتا  بهمراد عرها ایرا  بهن سالیا  در
به ای که در ج گ ویت ااام  با یوجه . آمریکاآمدشمار می قه بهم ط ی نظام  بود و قدرت بریریشکیل دادد  

 یسااپارمالی و انسااانی فراواناای شاادد بااود، سااعی باار ایاان داشاات کااه بااا برو    هایآسین   مترمل
 آفری ی مستقیم دوری ک د.از نقو ی،اهای خود به متردا  م طقهمأموریت 

یالش  ،می مقابله با ع اصر یهدیدآ  ایرب ی خارج   یهابا دولت  ی مانیپهم  زما  بار یم پهلوی، هم
که پس از سااقوط  یریین اینبه ؛دهد رقراخود  رکارفروملی را نی  در دستو  یایرادها  ی برخ   کرد یامی 



 1400بهار و تابستان  ،2 ، شماره9، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش 170

 در سیاساات خااارجی عااراق  ی یجدیاادنظرطلب  ۀرویاا   ،د د زکری  قاسیی دست  عراق به  ی سلط ت  نظام
 لییشااک  ددرصااد  ،همراد مصر ناصااری به  برجسته شد و این کشور  ،را  ای  واسطۀبی   ع وا  همسایهبه

 ویای که ر یاام جدیااد عااراق بااه شااور  سبن بهیردید،  بی   بر م طقه برآمدند.  چیرای   راییک ایراد ب
مطلوب ایاارا  هدف  کردند،  در ایرا  فعالیت می   نی   هاست یهای چپ و مارکس و ارود  ارایو داشت 
ترااد ر م دیگیکاا بااا  کی هاادف مشااتر ارچوب در چ ایرا  و آمریکا  قت م ور ی ب ابراین،    ؛و آمریکا نبود

خود در غرب آسیا را   زیسیاست فرامر  ی،فرادولتۀ  ایرا  در عرص ها،  در این سال  این،براف و    شدند.
یهدیااد کمونیساام در  ،اری و همچ ااینعربی پااا   ۀمصو  ماند  در برابر روی   رم ظوداد و بهادامه می 

یباااط ایاارا  بااا رکرد. ارقرار  یباط برشیعیا  لب ا  ا  ،نیز کردها در عراق و همچ ی اهایم طقه، با ارود
ایاارا  در غاارب آساایا را نااوعی سیاساات   ی ج ربود کااه سیاساات خااا  ایاندازد به  ،غیردولتی   یهاارود

 در آنجااا یااالش نفااوذ  کساان    باارایکه ایاارا     ی م اطق  از  ی یک  دند.رکقلمداد می   1ی غیردولت  ی خارج 
 را با  ی طرح   ،ساواک ایرا    ا،راستدرهمین  ور لب ا  بود.کش   ،مشخص طور  بهنه و  دیتراشرق م کرد،  می 

یوان ااد می طاارح    ایاان  ابودند کااه باا   نظرن  یایرا  بر ا  ی عوامل ام یت  یدوین کرد.ا  2برنامه سب »ع وا   
طریااق  . ایاارا  ازمقابله ک  اادخود با خطر آ     یدر مرزها  سم را در لب ا  ک ترل ک  د یا ای کهیعربپا  
با   3های مالی خود را از طریق ب یاد پهلویحمایت   د وکر  ریباط برقرارلب ا  ا  ۀعطرح با اقلیت شی  این

 ۀ ادار یسئاا ر ،پاشییای  . سااره گاذاشاات می هااا دراختیااار آ   ،میلیااو  دالر  33000 نهساااال رقاام
ل شاارقی در ساااح  سم بایدیعربمبارزد و مهار خطر پا   ی»برا  اوید می بارد  دراین  ک،خاورمیانه ساوا

) ,reisinezhad ا4وایری ک اایمن در مرزها و خاک ایرا  جلاا انه بج گیم یا از خو  ریختمدیتر یدریا

موردحمایت قرار ارفاات.  ی،پهلو ۀ بود که در دور دیگری  عراق از م اطق   کردستا ۀم طق .(1 :2017
 ۀوابساات  ،س  پژمانید.  ست دانر یم عراق می   برفشار    اعمال  برای  راهبردییک اهرم    کردها را،  ایرا  

»ما از نفوذ در داخل کردهااای   اوید می بارد  دراین  ،اواکادارد هفتم سعراق و رئیس    ایرا  در  ی ام نظ
 ؛ها خیلاای میاادا  دادساات یعراق بر ضد عبدالکریم قاسم استفادد کردیم. عبدالکریم قاسم به کمون 

ن در بود و این بود کااه ماا هم  ما    وجود آورد که این خطر متوجهو بهتکلخودش و مم  یبرا  ی وضعیت
________________________________________________________________ 

1. Iran’s nonstate foreign policy 
2. green plan 
3. Pahlavi Foundation 
4. prevent shedding blood on the Iranian soil 
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 1  نزمالمصییطف  بییارازجملااه  ،پیش هاد کردم که ما بااا ساارا  کاارد   ،ت داشتمکه آنجا مسئولیزمانی 
 هام از عامل کرد هم بر ضد عبدالکریم قاساام و هاام باار ضااد کمونیساات یبتوان  یایباط برقرار ک یم  را

طااالع داشااته ها در داخل کردسااتا  هاام ات از نفوذ کمونیس بتوانیم    یحدود زیاد  یا  و  ،استفادد ک یم
از آ  بتااوانیم    کمدساات ها بخواه د در داخل ایاارا  هاام نفااوذ ک  ااد،  صورت اار ایناینباشم که به

از   پااس  اونااااو  هااای  کااه دولت ای کار شروع شد و یا ماادت ساای دد سااال بااا    ک یم. این  ی جلوایر
 یااا  ،مدناادکار آ  ها سرهمین بعثی   سپسو    ،د د زرحمان دار  ،  د د زسال  دار  عبدالکریم قاسم،  

کوب دد در داخاال   لع وا  یک عام اصطالح بها بهکردهاا  و ایرا  یوانست از  شت ادادامه    1975سال  
 .(Pejman, 1984: 11) ک دا استفاددعراق 

  ی با اهداف و ایدئولو    ی و نظام جدید  ، ر یم پهلوی با یک انقالب مردمی سرنگو   1979در سال 
یااالش باارای  در  ، نااه غرباای  نااه شاارقی و  سیاساات برپایااۀ   ، ب د. ایرا  پااس از انقااال کیل ش ای یش وی د 

مسااتقل   ای اونااه و به   پرهی ، ها  که از ایراد و ائتالف با ابرقدرت   بود   ی سیاست خارج   ی نوع   ی ری  طرح 
  چ ااین   ، هااا ایجاااد اریباااط جاادی و ائااتالف بااا آ  از  پرهیاا  ها و ت ر با ابرقد  پیوند ایرا   . قطع ک د عمل 

  ی، با انقااالب اسااالم   براین، اف و  قرار بگیرند.    ساند که در مقابل این کشور را به این نتیجه ر  یی ها ر و ش ک 
ع ااوا  م ازعااه    بااا   انقالباای، نظااام نوپااای    راهبااردی بخو ی هااایی  های مرااوری قااوام از مؤلفااه   یکاای 

  ی ایاارا  ن مسائل ی عربی فعال شد. چ    ی ارا ر اقتدا   ی ها ر کشو   ی از سو   ، س یا و »عرب و عجما ا »شیعی 
هااای یاااریخی اذشااته در  د ر   بیو از دو له نشا  داد که ایرا دادد بود. همین مسئ   ر ا قرا و ت ان  ی را در موقع 

  ک ااد کااه  الاادین مصااباحی اشااارد می با وجااود ای کااه مری  ، ب ابراین  ؛ قرار ارفته است  ی موقعیت ی های 
  پیو   باید افت که   ، (Mesbahi, 2011: 14)  ایرا  متولد شدا   ی با انقالب اسالم   راهبردی ی هایی    »دولت 

ایاارا     ب ایرا  کشوری ی ها بودد است. رهبرا  پس از انقااال  اونااو ، یاریخی  های دورد و در  ب انقال از 
شد  یاااریخی   ی ت از قربان ی نوعی روا  ،  د که در پریو آ  ت وی د قرار ارف   ی یک نوع فره گ سیاس   ایۀ در س 

  د ر ن مااو ی دیر ی جد ،  کا یا آمری   ره شیطا  ب    روایت   را طرح و بازیولید کردند.  ی خارج  ی ها ت ر دست قد به 
و بااا ن دیکاای بااه    ه سوءاستفادد از ایرا  داشت   جهانی بود که سعی در   ی ها قدرت   ایرا  با  خ روابط در یاری
  ای که  سبن ف ک  د. به ی م افع خود فرسودد و یضع   راستای   ت آ  را در ی اند حاکم آ  قصد داشته   ی مرزها 

________________________________________________________________ 

1. Mullah Mustafa Barzani 
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  ی تگ بساا ر هم ا یرت یأثیر فشار آمریکا د جی ایرا  در غرب آسی ر ا ست خ سیا   ی الگو   ، از انقالب   پیو یا  
و کساان   1979از سااال  ایاارا  پااس  ی ، رهباارا  سیاساا بود  ی ر یم صهیونیست  ، با این کشور و همچ ین 

  د ر ج ااگ ساا   ی ها ت ر   درنظر ارفتن آنچه ابرقااد و استقالل، اعمال قدرت خود در خارج از کشور را بد 
و    یااک رر ی   ی، چ ااین شاارایط   در دادند.    کردند، ساما  می   ی ری  طرح   ( ی شورو   ر )آمریکا و ایراد جماهی 

سرزمی ی، ر یم بعاال را بااه یهاااجم بااه خاااک ایاارا    ی ها آمریکا همراد با برخی چشمداشت  ی بان ی پشت 
ت ی هااایی قاارار ارفتااه بااود و  یاا در موقع  ی دیگاار  زمااا  از هاار  باایو ، در طول ج گ ایرا  ن کرد. ی یرغ 

  ایراااد  ی کمونیسااتی بااه رهباار  ی هااا دولت یع اای  ، لوک ج گ ساارد عراق از حمایت هر دو ب   درمقابل، 
این درحالی بود که  شد.    ر دا ر با مروریت آمریکا برخو   ی دار سرمایه بلوک   ی و کشورها  ی ر شورو جماهی 

نداشاات. در چ ااین   ی ا ج  سااوریه مترااد برجسااته ه ها مترد نشدد بود و ب از ابرقدرت   یک ایرا  با هیچ 
که ج اابو  ی گام ه   براین، اف و  دید. گ می ج   1دامۀ کرد  و ا  ی ر طوالن آمریکا م افع خود را د   ی، شرایط 
احساس نگرانی کردند   ، رهبرا  کشورهای عربی  درنگ ی ب  ، سقوط ر یم پهلوی شد  سبن  ، ایرا   ی مردم 

ت ساااکن در  یاا یرریااک جمع   ساابن   ، انقااالب   2دار جذبااه   قابلیاات و از این مسئله هااراس داشاات د کااه  
باای را  عر  هااای و نظام  افت ااد سااخن می ب ل وم صدور انقال  از ایرا   رهبرا   زیرا  ، شود  ی عرب   ی کشورها 

شااد   سبن کردند. همین مسئله پهلوی معرفی می  مر الع و مشابه سلط ت غیرمردمی و مادام  ی غیراسالم 
ج   ه باا  ی، عرباا  ی ها ر رهباارا  کشااو   ی هااا از کمک   ، ای کشورهای فرام طقااه   پشتیبانی بر  اف و    ، که صدام 

شااروع شااد و یااا    1980سااال    از اواخر که  ج گ    این   . (tabatabai, 2019: 1)  شود   ر دا ر برخو   ، نی  سوریه 
یلفات زیاد در سرمایه انسانی  ، استردد زیرساختی و همچ ین  ی ویران  سبن  ، یافت   ادامه   1988یابستا   

نقااو زیااادی   ی، و فعلاا  ی در شکل داد  به درک نسل بعااد  یلی . یهاجم عراق به ایرا  و ج گ یرم شد 
ارجی نظام جدیااد  غرب آسیا، بر سیاست خ   ک رشی حس ی ها بود  در دنیای آنا   درعمل، داشته است و  
 . (douglass & charles, 2008: 10)چیرای یافت  

و  یافت  هوموقت کا طورمرور بهارایی امت آرما    بهیوجه رهبرا  انقالب    ،ج گ  یافتن  ا  یبا پا
دیگر  ی ریبا یک درا دوبارد آسیا غرب   ،هااین سال  درمرک مرور در اولویت قرار ارفت.    یی اراآرما  

شااد.  روروبااه  این کشااورهایی از خاک  یسخیر بخو  رایب(  1990کویت )  هبناشی از یهاجم عراق  
________________________________________________________________ 

1. prolongation 
2. potential appeal 
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 یهمراهاای اعضااا ۀصدام به کویت را مرکوم کرد. مساائل ۀکشور م طقه بود که حمل  نخستین  ،ایرا  
زما  ج گ بااه صاادام ر د یارد دالر یمیل یهاازجمله کویت و کمک  ،خلیج فارس  یهمکار  یشورا

ا  نشد. پس از فروپاشی ایراد جماااهیر شااوروی و ج ااگ اول یرا  انۀارایکرد عملی مانع رو  ،حسین
های رکویاات و همراهاای بااا کشااو  ینقو مثبت ایاارا  در بازساااز  با وجود  خلیج فارس علیه عراق،

اهمیاات ا کمج فارس و حتاای جهااا  اسااالم ریایرا  در خل  یاآمریکا یالش کرد نقو م طقه  م طقه،
ن در دنیااا و یاا رق ی ب  یخااود را کشااور  ،شااوروی  ی اشکشور پس از این ج گ و فروپ جلود دهد. این  

ع وا   با طرح راهبرد مهار دوجانبه و قرار داد  ایرا  به  سبن همینبه ؛پ داشت همچ ین غرب آسیا می 
) :ikenberry, 2001 شدیدی را علیه ایاارا  اعمااال کاارد  هایها و یهدید، یرریمراهبرد بخشی از این 

که ی هایی   سبن شد  ،جویانه و دشم ی کشورهای عربی با ایرا  بلیقا  ۀهمراد با روی   ،مسئله  این  .(19
ایاارا  در غاارب   ی ج رو معاصر سیاست خا  ییهدیدمرور این کشور، وضعیت جار  ک و در  راهبردی

 ی ایری برخاا لشااک  ساابن بااا آمریکااا    ی وسااتگیدورا  شاد که پ  زیرا برخالف  ،آسیا را نی  شکل دهد
ارفاات. البتااه   رآ  در معاارض یهدیااد شاادید قااراازپااسشدد بود،    رت برای این کشوقدر  یهامؤلفه

ف و اصول جدیدی ااهد  ،، بلکه نظام جدیدشمار آورد بهیوا  این مسئله را یک امر خودخواسته  ی نم
د. وباا متفاااوت  پیشااینسیاساای دورا   ۀرویاا  بااابااود کااه  دریاا ی کاارد در سیاساات خااارجی طرح را 
خااروج از   راینیاا  باا را  ای  راهبردهای ویاا د   ،دبعدی خواهد آم   که در مباحل همچ ا    دلیل،همینبه

 طراحی و عملیایی کرد. راهبردی،ی هایی 
با سوریه بود. این همگرایی ناشاای   یهمگرایی راهبرد   ،هااین سال  درایرا   ی  هااز موفقیت   ی یک

بااود کااه سااوریه از   ییاادناشی از یهد  رفته از شرایطقومی دو کشور نیست، بلکه برا  ی دایی از درهم
باارای را مشااترکی  ۀزمی اا  ،کاارد. همااین مساائلهو اسرائیل احساااس می   ،ق، مصر، عربستا  راع  سوی

رقیاان و  ،سااوریه ۀیهدیدک  ااد یهار. ایرا  نیاا  بااا کشااوایجاد کرد مدت دو کشور  همکاری طوالنی 
که این کشااور از   یوا  نتیجه ارفت عربی نمی   از همگرایی ایرا  با یک کشور  ب ابراین،  ؛دشمن است 

ساابن به  ایاارا  م روابااط ایاارا  بااا سااوریه،  ییرکاا   زمااا  باااهمخارج شاادد اساات.    یهبرد ی رای های
امااا کماکااا  ساارزمین   آمااد،شاامار می بهنی   یکی از ک شگرا  فعال در لب ا   ،  اللههای ح ب قابلیت 

 وجود پایا  یافتنبا    و  آمدشمار می به  ن دیکهدید  کشور یک ی  برای این  ،یع ی عراق  ،ایرا    مرز باهم
آمریکا و ائااتالف   یهاجم  بود.  افک ددسایه  دوجانبه  میا  دو کشور بر روابط    یاعتمادحس بی گ،  ج 
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 ، پس از حمله آمریکا به عراق  د.شایرا   ی غرب ۀسقوط رقین و دشمن دیری سبن   ،همراهو به عراق
 آمریکااا،  زیاارا  ،بود  ی شداردو حس مراص   ن دیکهدید  یک ی  خود،  ۀایرا  از مریط م طق  ۀدرک اولی

بر حمله به ایرا  نی  مب ی   ی دهایی دد بود و یهدکرافغانستا  در شرق ایرا  را نی  اشغال    ،پیو از عراق
ی ها این بود که با مراصرد شد  یوسط آمریکا نه رسید. اما  رهبرا  ایرا  اوش می آمریکا به  سویاز  

مریکااا قاارار ی حملااه آهاادف بعااد  ،احتمال زیاااده بااهبلکاا   ،ک دکاهو پیدا می    راایای  نفوذ م طقه
، یصور یهدید امرور شرارت »  با ع وا  ایرا  اذاری امبوش و ن  ی یهاجمۀ  ای که روی   وی د به  ؛ایرندمی 

 ه،عراق، در اداماا  ینظام مرک ساقط کرد   برایاولیه آمریکا  پیروزیرغم اما به  ،بود  کرددرا دوچ دا   
در هااا  بلکه مقاوماات عراقی   ،گر بریر نبودی کا بازی ها آمرید که نهررقم خو  یااونهبه  هاداراونی   دونر

ه نیروهای آمریکااایی لیع ی های شیعه و س حضور آمریکا در این کشور و سلسله عملیات ارود  برابر
ا  سااتبوش در افغان 1راصطالح( با یرود )بهزمبار ،د. درواقعشها یواز  قدرت علیه آ    سبن   سرانجام

ایاالت متراادد در یااالش  ر یم، پس از یغییر درنگی بسبن که ایننخست به.  بود  ناکارآمد  ،و عراق
بسیار ناهمگن در سطح  رع وا  دو کشوبه  ،ن در افغانستا  و عراقیهای خون شورش   برای فرونشاند

سیاساای عااراق   یبازساااز  باارایک  یاا دموکرای  ل واعمااال اصاا   ای که  دوم؛  شد  روروبه  ،ایقومی و فرقه
یاریخ از  در طول  که شدیع ی شیعیا   ،غالن  ۀجامع  سودکشور به  ع قدرت در داخلی یوزی باز امعبه

نظااامی  ۀم افع ایرا  بود. سرانجام، مداخلاا  راستاینفوذ سیاسی مرروم شدد بودند و این موضوع در 
یع ی  هبردی،راید مهم ایرا  از دو یهد ای را برای رهایی ناخواسته ۀنتیج ،در افغانستا  و عراق  آمریکا

قدرت و   ل،این مسائ  همراد داشت.به  ،در شرق و ر یم صدام حسین در غرب   و س ی   طالبا  افراطی 
 یهاااارود ی ریاقاادرت  .(pagliarulo, 2016: 10)کاارد غاارب آساایا یرکاایم  ۀنفوذ ایرا  را در م طقاا 

 ۀپیشرا  عمددو    ،متمایل به ایرا    ی یاسع وا  شخصیت سبه   زمازک  نور  ،و همچ ین  مذهن شیعه
 .(geranmayeh, 2018: 4) را  در عراق بودذ اینفو برایدیگر 

های ایرا  و سوریه بااه ایاان  و کمک   ی الله لب ا  با ر یم صهیونیست ح ب   2006آمی  سال نبرد موفقیت 
ودد  ای باا اونااه ترانااه به ی شرق مد نیروها در      یاک و  یواز   رخداد، پس از این    اریقا داد.   ارود، جایگاد یهرا  را 

م ای کااه ایاارا  و  رغ ک  ااد. بااه می ی  آفری  ای نقو نفس وی د  ا  و اعتمادبه ا  با اطمی الله و ایر است که ح ب 
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کردنااد،  ی یأکیااد م   یاای زدا خود باار ضاارورت ی و   ی اعالن   ها در مواضع این سال   در طول   ی عرب   ی کشورها 
  حسیین کااه  ی ه گام   ، 2013سال    ر د   بود.   فک دد ها سایه ا آ    بر روابط   ، ای رقابت بر سر نفوذ م طقه   ، درعمل 

متعهد شااد، ایجاااد بسااتر    که به آ   ی کار  نخستین قدرت رسید، ارایی در یهرا  به اعتدال  ر با شعا  حان  رو 
  جایگاااد در    از ای کااه   پااس همسااایه بااود. وی  ی وی د کشااورها بااه  ، اوی سااازندد بااا جهااا  خااارج و افت 
را    ی عربسااتا  سااعود   مطبوعااایی،   ای ه نشساات ین  نخساات از    ی در یکاا   ، شد   ش دفتر کار   جمهور وارد رئیس 

  ی ک ی ت ی  ئااوپل   رویااارویی و    ی ک ی   و هااای ایاادئول امااا رقابت   ، (mousavian, 2019: 4)  نامیااد   1دوست و برادر 
همخوا     این فرض را با واقعیت   ، عمل در   ، های ب ره طه با قدرت ب نوع را مورد    ر ای و یفاوت دیدااد د م طقه 

 را یغییر داد.   با مواضع اعالنی بتوا  آ    بیشتر از آ  چی ی است که  ا ه که شکاف آ    کرد 
انبااه ج یک ائتالف دوجانبه یااا چ د  یری پس از انقالب در طرح   یهاسالاساس، ایرا  در  راینب

بااه   ،از ایاان مساائله  ی بخشاا   اساات.  بوددو عربستا  ناکام    ،پویا و یأثیراذار با کشورهای عراق، یرکیه
 یهاااابت یاا  ناشاای از رق بخشی از آ  ن  و  شودبوط می و یرکی با ایرا  مری عربی  و ن اد  ی یفاوت زبان

ازجملااه   ی،اهای فرام طقهت رم فی قد  ی آفری نقو  ،میا  میا  این کشورها است. دراین  ی کی ئوپلیت
 اا بر عمق ایاان مشااکل افاا وددبرد زیادی می  سودایرا  با این کشورها   از ی و میا  که  اا  نی   ،آمریکا

، دارد ت خارجی آ  نقو مهمی ین سیاسدر یعی راهبردی ی که ی هایِ   یکشور  یبرا  این،باوجود  .است 
که است شدد  سبن مسئله  همین دارد. یاهمیت راهبرد  ،خارج ن دیک ۀهای م طقرخدادها و پویو

در   نفوذ خود  یساز هیش یب  ،ایرا    غرب آسیا داشته باشد.  در  ی آفری نقو  برای  ی بل دمدی  ۀبرنام ،  ایرا  
از زمااا  انقااالب اسااالمی  آورد.شاامار ماای بهود  سازی ام یت و بقای خ  هیش یاز ب  ی را یرجمان  م طقه
شاادد نفااوذ ایاارا     اف ایو  سبن   مشخص،  فرای دیک    در طول   داددی رویهادرخدامجموعه،  یاک و  
 دچااار ، امااا(right, 2019) ک ااداحساس ی هااایی می  لراظ راهبردی،بههرچ د ایرا   ،ب ابراین است؛

 .(mesbahi, 2011: 9) نیست  2ی ان وای  ئوپلیتیک
مرکاا ی قاادرت  ۀدر هساات  ،الملاالبین  نظام  در مورد   هانگرش و    هااما  این    ،در پایا  باید افت 

خودیاااری و خودایکااایی را   ضرورت   ،آورحس ناام ِی هراس  ام یتی و سیاسی ایرا  نهفته است. این
ر بقااای دولاات را د  ،از هرچیاا   باایو  ،یهرا    بیت کردد است.نخبگا  ایرا  یث  راهبردی  ی بی در جها  
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و   یاعتماااداست و در پریو بی   شدید  ،ساختاری  لراظ بهایرا     ی ناام   احساسدهد.  ی اولویت قرار م 
یااا شاارایط   1هااای درایااری خود را باارای مارپیچ  ،پذیری حس آسین   ،و همچ ین  ی یاریخ  یفاهمسوء

 ی رقیباا   یهامراصرد قاادرت   خود را در  هموارد این کشور  است. حاکما     کرددشدت سخت آمادد  به
کااه ایاارا  بااه اساات شاادد ساابن به سرزمین این کشور دارند. همین مساائله   چشم طمعبی  د که  می 

یوانااد ی هااایی نمی   ی ماا ی هاایچ ر   ساابن،همینبه  .اعتماااد باشاادای بی المللی و م طقههای بیننظام
 طشاارایاارچه  داشت که د یوجهیبااین، باوجود .(juneau, 2014: 93-94) ایرا  را یغییر دهد راهبردی

یقویت   وهمسایگان  در مقابلقدرت ایرا     که در طول آ ،باشد    یروند  ۀدک  دییول ی،  ام طقه  یواز  
د، امااا موقعیاات شااویأمین  کشورم افع  ،اف ایو یابد و درنتیجه  مرزی ایرا  حضور برو    شدد و حتی 

 ی ساا سیا ی ریاهااا و جهاات ر یم یاات ماه ،ر ایاارا  و همچ ااینیذاپاا رن یییغ ی و یوپااواراف ی کی ئااوپلیت
از بررساای   . پااساست   پذیرنایغییرراهبردی،    است که یفکر ی هایی   ایاونهبه  ،همجوار  یهاپایتخت 

ای نشا  و راهبردهای م طقه در پریو اهداف یا ایمیالش کرددادامه  در  راهبردی،چیستی ی هایی    ۀ ا ار
ناشاای از  ر یهدیدبا یصو  ی نی  پیوند ی گای گاسالمی ایرا     یای جمهورههای م طقکه سیاست   دهیم

اهداف و راهبردهای  با طرح برخی  یالش کردد است این کشور    ،دارد. درواقع  وا و ی هایی راهبردی ان
 د.ک خارج  راهبردیخود را از ی هایی  اونااو ،

 

 . اهداف ایران در غرب آسیا4

وی د  راهبردیت ک غرب آسیا و با موقعیی ای  ئواستر  حوزۀ ن ک شگرا   ییراز بانفوذ  ی ع وا  یکایرا  به
 ی حاا اطرشرح زیر بهای را های م طقهبرخی اهداف و انگی د   از کشورها،  یو همسایگی با یعداد زیاد

 کردد است.
 یدتهدع با مناب یساز حائل. 1-4

  های د سازی با یهدی ت د، حائل هس   آ    در پی ایرا   مان د طلن های ام یت دولت بیشتر اهدافی که  یکی از 
با ع اصر یهدیدک  اادد و   ی ردی با عدم همسایگ لک جغرافیایی و عم   لراظ به زی  ا س است. حائل   ی پیرامون 

و ماارزی   ی ساارزمی   های یهدید  چشمگیر مردودیت و کاهو  سبن  ، ایجاد م اطق جایگ ین  ، ضمن در 
________________________________________________________________ 

1. spirals of conflict 



     177 ایران در غرب آسیا  یهای راهبردراتژیک و سیاستتنهایی است 

ت  از شاارایطی اساا  ی بردار بهرد  بلکه حف  یا  ، یغییر وضع موجود نیست  ، سازی حائل هدف از شود. می 
  ، سااازی حائل  د. ن های سرزمین حائل مراادود شااو درو  الیه  ، یهدیدک  دد  ی ها شود دولت می   سبن که  

همفکاار و رهباار    ی هااا بااا دولت   ای دیگر شبکه و اریباطات درو    1ای با استفادد از پیوندهای شبکه  بیشتر 
ن ااد از نفااوذ فعااال  یوا خااود می  ۀ نوب که به اا  ای یا کاربردی ایجاد م اطق انرصاری م طقه   م ظور به   نظام 

سیاسی اساات کااه    ی یک فضا   ، حائل  ۀ د. م طق شو ایجاد می  اا د   ه یدک  دد در امور مریبط بکا دولت یهد 
شد  مستقیم با    رو روبه دولت مهاجم و   ۀ از مداخل  پیو ک د یا بتوان د کمک می  یر ضعیف  به کشورهای 

 ی  ری آف ایرا  با نقو   ی ری اسالم جمهو اک و   .  (jaian, 2003: 13)  ک  د   مدیریت یهدید اصلی، مسائل را  
جلوا در براباار  قصد دارد یک »بازدارندای روبااه   ، غرب آسیا   ، در طور مشخص در مریط پیرامونی و به 
طور معمااول،  بااه ایاارد. ی م  سرچشمه ا راهبردی ین رویکردی از »عقالنیت   چ  م ابع یهدید ایجاد ک د. 

  ، و یرکی م طقه   ی عرب   ی ت. ایرا  با کشورها نسانی و مادی خطرساز اس ظ ا لرا به  ها، با یهدید  ی همجوار 
بااا    فراواناای   ۀ هااای ام یتاای دوجانباا آمریکااا ائتالف   ندارد و درمقابل در نااواحی همجااوار،  ی هیچ ایراد 

. آمریکااا و  ایجاااد کااردد اساات و امااارات   ، عربسااتا   وی د عااراق، براارین، به  ، ایرا   ۀ های همسای دولت 
این  همۀ . اند کردد را فعال  های قدرت خود علیه ایرا  م اهر  ، م طقه عرب های دولت   ی اسرائیل با همکار 

 د. ایاان  ک  عملیایی  ، عراق  ۀ وی د از ناحی به  ، ایرا   ی مرزها  خود را از  های یهدید  ک  د یالش می ک شگرا  
ایجاااد    طریق این یهدید از    ی ساز ایرا  نی  خ ثی   . هدف اندازد خطر می به شدت  ایرا  را به  ام یت  ، مسئله 

اساات. در  و مرزهااای  بااه  یادشاادد  های یهدیااد    ک شد ن دی جلوایری از همسایگی و سرزمین حائل و  
  ، با آمریکا و اسرائیل  ی عرب  ی یشتر کشورها ب عربی با ایرا ، همگرایی ی و  کشورها   سپهر واارایی روزاف 

شدای ایاارا   راصرد حس م  ، ا ایرا  ب و عبری   ، م ابع یهدید یا جبهه غربی، عربی   ی همجوار   سرانجام، و  
 شود. یقویت می 

 بخشیآزاد یهاحمایت از جنبش. 2-4

کااه بااا  اییایراااد راهباارد  ساابن هب ،انقااالب اسااالمی رخداد  یا پیو از    ایرا     آرما  فلسطین  •
از ملاات فلسااطین   چشاامگیری سیاساای    پشااتیبانی ،  داشاات   ی غربی و ر یاام صهیونیساات  هایت دول 

طین مردم فلساا   پشتیبا  هموارد    و  داشت   یعمیقی با دولت پهلو  ۀفاصل  ،با ای که ملت ایرا    .کرد نمی 
________________________________________________________________ 
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، اما کردندو مراودد با اسرائیل را مرکوم می   ی دولت ایرا  در پشتیبان  کارهای  ،های علمیهحوزد   بود و
. وجااود نداشاات های عملاای  حمایت   برایچ دانی    یفضا  ،های ام یتی و سیاسی دلیل مردودیت به

مردمی، اج اابو سیاسی   زیصورت پیروین بود که دربرا  انقالب ایرین اهداف ره یکی از برجسته
پااس از   درنااگی ب  ،موضااوع   ک  ااد. ایاان  ی سیاساات خااارج   ۀنظام ایرادها و روی   ی اقدام به بازطراح 

ت رساافا  ،ضمن قطع اریباط با اسرائیل  ،جدید  ی به خود ارفت و نظام سیاس  ی عملیای  ۀج ب  ،انقالب
 در طااول طین با یوجه به ای که ملت فلس  ،پس از این اقدام  رار داد.این ر یم را نی  دراختیار فلسطین ق

، رهبرا  انقالب با طرح شعار حمایاات از بودندسالیا  طوالنی یرت ستم و سرکوب ر یم اسرائیل  
بخو،حمایت از مردم فلسااطین را یااک های آزادی  و همکاری فکری و عملی با ج بوامستضعف

آمدد اونه قانو  اساسی این 154ر اصل د  مورد اینعالم کردند. درناپذیر و فراج احی ارویکرد خدشه
کاماال از هراونااه دخالاات در امااور داخلاای   ریایرا  در عین خااوددا  ی »جمهوری اسالم    است که

  در هاار نقطااه جهااا  حمایاات ا  در براباار مسااتکبراطلبانه مستضعفحقۀ  های دیگر، از مبارزملت 
د هادی ه شایرا  ن ی سپهر سیاست خارج  در نکته آ ، ایناز. پس(Constitution, raticle154) ک دامی 

یجاااوز و یعاادی  ی داند یا در هر اوشه از دنیا که به حااق مساالمانو متعهد می   پایب دکه ایرا  خود را  
ها را در و جلو یجاوز و یعدی به آ   ک داز حقوق آنا  دفاع  ،حکومت اسالمی  ۀع وا  نمای دبه  ،شود

، ه امااام خمی اای)رد(. بایااد یوجااه داشاات کاا (Mollana & mohammadi, 2008: 32) حد یوا  بگیرد 
کید داشت.  شدت بربه کااه درحالی »  اویاادبااارد می ایندر  مهنیید  بازرگییان  حمایت از مسلمانا  یأ

ۀ افتاا به  ما.داداولویت را به ایرا  ماای   ، من )بازراا (دادالله خمی ی)رد( اولویت را به اسالم می آیت 
که امام خمی ی)رد( باارای درحالی ایرا  از طریق اسالم بود، خدمت به    ،هدف دولت موقت   ،بازراا  

 :ramazani, 2013) ار کردد بااودیخدمت به اسالم از طریق ایرا  را اخت ،انقالب و برای رسالت خود

 یع وا  رویکاارد امام خمی ی)رد( همین مسئله است که به ی های فکرن ایددییرکی از برجستهی  .(60
ایاارا    ایاارا  یباادیل شاادد اساات.  ی ست خارج یکی از اهداف بریر در سیا  به  ،فراج احی و فرازمانی 

 (، ک فاارانس مادریااد1978)  کمااپ دیویااد  مان ااداصااطالح صاالری  هاااِی بهد مخالف طرح رهموا
م ااافع و حقااوق   راسااتایدر    هااایی چ ااین ابتکارو چااو   ( بااودد  2002)  و نقشه راد صلح  ،(1991)

قاار    ۀمعامل،  نیز آرما  فلسطایرا  اخیرال در حمایت ا  .آ  مخالفت کردد است   دد، باها نبوفلسطی ی 
ع وا  پایتخت کشور مستقل اسرائیل یعیین المقدس بهت یب  ،در این طرح   ، زیرااست   کرددرا مرکوم  
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ای ای، خدشااهج یرد هایبه بخو با یبدیل فلسطین یکپارچهدرعمل،  که (isaev, 2020)شدد است 
 ک د.م فلسطین وارد می حقوق مرد  جدی به

 .مستقر در لب ا  است  زو ارود مبار مذهن شیعه  ی سیاس یک ح ب   ،الله ب الله لب ا   ح ح ب   •
خاادمات   ۀاستردد، با ی ظیم سازما  سیاسی و یشااکیل شاابک  ی های ام یتاین ح ب با وجود دستگاد

 ایاان اساات. کرددیقویت و نهادی ه   1یک کشور  درو    ی ع وا  ایالتشهرت خود را به  فراوا ،اجتماعی  
لب ا  و در مخالفت  ۀسالپان دد ی مرج ناشی از ج گ داخلوهرج   ایرودارو در    حمایت ایرا    با  ،ارود

 هااا،ی هااا در خاورمیانااه یشااکیل شااد. در میااا  ایاان درایربا اسرائیل و مقاومت در برابر نفوذ غربی 
 کردند یا مبااارزا  ه ج وب لب ا  حمله  ب  1982  در سال  بار دیگرو    1978در سال    ی اسرائیل  ینیروها

کردنااد، ع وا  پایگاد خود باارای حملااه بااه اساارائیل اسااتفادد می که از م طقه به  ،طی ی راچریک فلس 
 ی علیااه اشااغالگر  ،یرت یأثیر و حمایاات دولاات ایاارا    ،اروهی از شیعیا    ،میا  دراین  اخراج ک  د.

چ ااین فرصااتی را در   ،سااالمی انقالب ا  اد پاسدارا  و سپ  ایرا    خود ارفت د.آرایو نظامی به  ،اسرائیل
و مقابلااه بااا ر یاام  ،مدیترانااه،حمایت از فلسااطین  یهای دریاااد در کرانااهاستای استرش نفوذ خور

فراهم کردنااد   ایهبودجه و آموزش الزم را برای مبارزا  شیع  ،آ    در پی   مغت م شمردد وی،  ستیصهیون 
   رقیاان نظامیابااا شاابه پیاااپی  یهای ریدرا شوند.ی خدا ش اخته م  الله یا ح ب امروزد با نام ح ب   که

در  1983انتراری در سال    یاذاربه اهداف خارجی ازجمله بمن   هو حمل ،مان د ج بو امل  ،شیعه
را باارای   ایهای مسکونی سربازا  آمریکایی و نیروهای فرانسوی در بیروت، شااهرت ف ای ااددپاداا  
ر اخااراج کااه خواسااتا 1985سااال  نامااۀممراخااود را در ی ایدئولو  ،اللهح ب   رد.کالله فراهم  ح ب 
خواسااتار نااابودی اساارائیل شااد و بااا  ،زمااا  اعالم و یثبیت کرد و هم  ،های غربی از لب ا  بودقدرت 

رهبری معظم ایرا  بیعت کرد. باید یوجه داشت که دولت ایرا  از یشااکیل یااک دولاات اسااالمی بااا 
کید  کمی   پشتیبانی م سیاسی خود  از نوع ساما  نظا  ایری الهام بایااد لب ااا   کااه ملاات   داشت رد، اما یأ

ای از ، مجموعااهفعالیاات خااودآغااازین    یروزها  دراین سازما ،    داشته باشد.  یو خودمختار  یآزاد
الله در سازمانی یرکیبی شکل ارفته و اذشته، ح ب   ۀی در طول چ د دهل و  ،بود  ی  یهای زیرزم سلول 

دهااد و ارائه می   اونااونی   ی خدمات اجتماع  ،  بافته شدد است. این سازما  ،لب ا    ۀدر ساختار جامع
________________________________________________________________ 
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 ی و عملیااات نظااام   ی المللاا بین  هایهضاامن ای کااه در حملاا   ک ااد،فعاالنه در سیاست مشارکت می 
ایاان کشااور یااالش باارای مااردم  یولیااد ام یاات   و در راسااتایلب ا  نی  شرکت      علیه دشم ا  یام طقه

، اساات  ددیشاا بخ ایویاا د للااه لب ااا  قاادرت ابه ح ب   دورا  ک ونی   ه درآنچ  ،رسدنظر می . بهک دمی 
نظرانااه و گ اهااداف ی م افع ملی لب ا  و نااه  ۀع وا  نمای درهبرا  این ارود در معرفی خود به  یوانایی 

 .(Feltman, 2019) انرصارطلبانه یا پیروی از مواضع یهرا  و دمشق است 
  ن سااب   ، اللااه یاارا حمایاات از ح ب ز  ب گااریم، بی انااه اقع انه و مدیتر  ایرا  در شرق  ی   ی آفر نقو  به  باید 

  ر یاام   کااه چ ا    ؛ رساامی شاادد اساات  ی از مرزهااا  ها یهدیااد  ی اف ایو عمق استرای یک ایرا  و دورساز 
قراردادهااای  بسااتن  اقاادام بااه   راستا، استرای یک خود بودد و دراین  نی  درصدد اف ایو عمق  ی ونیست ی صه 

ک د یا  می  را  ای  ن دیک های نظامی پایگاد م ظور دسترسی به ما  به ع   و   ، نظامی با یرکیه، امارات، بررین 
را بااا  حضور ر یم صهیونیستی ایاان پیااام  د. ک  عملی را  علیه ایرا     هایو یهدید   ، هر زمانی که خواست 

نظامی ن دیک مرزهای ایرا  حضور دارد و قادر است ایاان مراکاا  را یهدیااد   ی ها که در پایگاد خود دارد 
ام یتی    های فعالیت رصد    ۀ قاعد   بر  ی که مبت   ی در دنیای   ،  ابراین ب   ؛ (golshani & bagheri, 2012: 141)  ک د 

  ، ای و ضددسترسی و ایخاذ بازدارندای متقابل اساات راهبرد م ع م طقه  درپیو ارفتن و دیگر ک شگرا  
بااه مرزهااای خااود،   شااد    ن دیااک   رای ر یم صهیونیستی باا   اقدام هراونه  کرد     مرکوم   ایرا  نی  ضمن 

  ممکاان   های سااازی یهدیااد ای و خ ثی م طقه قدرت    ۀ برجست   ی ها از مؤلفه الله را یکی  حمایت از ح ب 
موجاان    ، صهیونیسااتی   با ر یم   رویارویی الله در راستای  ایرا  از ارود ح ب   پشتیبانی   . آورد شمار می به 

  کاااهو و  نیاا  ساابن و همااین مساائله  شدد ر یم این و کاهو ام یت ملی  ی بازدارندا  ی شکست الگو 
 ست. م نظامی بر ضد ایرا  شدد ا احتمال هراونه یهاج یضعیف  

 ای آمریکامقابله با نفوذ منطقه. 3-4

ار در  یرین ک شااگر مداخلااه برجسااته  ی، ع وا  مرور اسااتکبار جهااان به ، آمریکا  ، ایرا   رهبرا   دیدااد از 
همچااو    ، ای خااود ناهمسو با م افع م طقااه   ی ها مقابله با نظام   هموارد برای مسائل غرب آسیا است که  

برای ایرا  یک عامل    دارد،   ی آمریکا م افع   ای متردا  م طقه   ی برا که  . این مسئله  ش کردد است یال   ، ایرا  
بارد  این در   ک د. ارا  جهانی یوجیه می مقابله با آمریکا را با روایت مقابله با سلطه   ، خطرآفرین است. ایرا  

ه و  ب جان همه   ل ف  استقال پذیری و ح نفی هراونه سلطه »   است    آمدد اونه  اساسی این   قانو    152اصل  در  
جی  ر های اساساای سیاساات خااا ار از پایه سلطه  ی ها رضی کشور و عدم یعهد در برابر قدرت امیت ا یم 
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است کااه  ای  اونه به   . امروزد وضعیت م طقه (Constitution, raticle152)  ایرا  استا   ی اسالم   ی هور م ج 
  ک د یا می   ش یال و    آی د شمار می یرا  به که م اطق نفوذ ا است  شته ذا ا  ی های حوزد  آمریکا یمرک  خود را بر 

نظامی   های د مالی و یهدی اونااو     ی ها از اهرم   راستا دراین   و   ای ایرا  را حذف ک د م طقه   1نقو سازندد 
مااالی    فشااار   »یرمیاال     اویااد بااارد می دراین ایاان کشااور   ی دار ت خ انه ر وزا  ای که اونه ؛ به ایرد بهرد می 

را یغییاار   خود  ۀ ک  د ثبات بی  که رفتار ی زمان یا ها ایرا  روشن ک د که آ    ر یم   ی بر ایرا  باید برا   ه سابق بی 
را   ساام ریایرا  باید حمایاات از یرو  رهبرا   رو خواه د شد. ه روب ی با ان وای مالی و رکود اقتصاد   ده د، ن 

و    ، ای پایا  ده د م طقه ب  مخر های  را متوقف ک  د، به فعالیت   ک بالستی   ی ها موشک   متوقف ک  د، یکثیر 
  ندا ر ک ار بگذا   درنگ بی ای خود را  های هسته ها، آرما  رفع یرریم   راهی برای   ی جو و درصورت جست 

(treasury.gov, 2018)  ک  ااد کااه  اونه مطاارح می مرکوم و این شدت  به را  یی  ها ر رفتا   ایرا  چ ین   . رهبرا
و کاهو نفوذ این    است   ی ثبای بی   ی عامل اصل   ، ه و خارج از م طق   ی ا ع وا  یک ک شگر فرام طقه آمریکا به 

.  (blanc & others, 2017: 11)  ای خود را ایفا ک د نقو طبیعی و م طقه   ، ایرا    که شود  ن می کشور موج 
حضااور و نفااوذ   زیرا  ، اند خواستار خروج کامل آمریکا از م طقه غرب آسیا بودد  ، ن شرایطی ی چ   آنا  در 

.  ند آور می   شمار به م طقه    ی ساز نظامی   ، میا  کشورها و همچ ین   ی و و    ی ناام    این کشور را عامل اصلی 
که درصااورت   دان د می خود  تیک ی خروج آمریکا را یکی از اهداف کال  و  ئوپل   ، ایرا  ی  نخبگا  سیاس 

ام یتاای، روابااط   ی روندها بر  خروج آمریکا یر، بیا  روشن   شد ا دارد. به ی»سرر   قابلیت   ، مرقق شد  
 . (Reisinezhad, 2019)  یأثیر خواهد اذاشت م طقه    ی و ساحت کل   ، ها ر کشو 
 آمریکا یاموازنه با متحدان منطقه .4-4

و همچ ااین   ،اقتصااادی  هااایزیا  م ظور کاااهو یلفااات انسااانی،  از مواقااع بااه  یآمریکا در بساایار
مساائولیت بااه   وااااذاریرویکرد هاادایت از پشاات را در قالاان    ی،جلوایری از واک و افکار عموم 

 ی  یاام صهیونیسااتعربسااتا  سااعودی و ر ،ل حاضاارحااا ایاارد. درای درپاایو می همتراادا  م طقاا 
. ایاان آی اادشمار می ای آمریکا بهن ک شگرا  مخالف ایرا  در غرب آسیا و متردا  م طقهییربرجسته

ضاادایرانی همسااا  بااا   یهایوسااط آمریکااا و دیااداادسازی شااد   حمایت و آمادد  دلیلبه  ،ر یم  دو
 قرار دارند.ساز ایرانی مییصم سرا  جه در کانو  یو ،آمریکا
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باار اف و   کااهعربسااتا  اساات  ،آمریکااا یام طقااه مترد عرب   یرینبرجسته  دی عربستا  سعو  •
از ک شااگرا  اصاالی بسترساااز حضااور   ی یک  ،ایم طقه  یهاهماه گی و همسویی کامل با سیاست 

اقاادامات  از پوشاای چشمو به آمریکا  شدت سیاست ارایوبه ،عربستا   آمریکا در غرب آسیا است.
م  وی و م فعاال کاارد  بیشااتر  راستایها در این سیاست  که فته است درپیو اراسرائیل را   ایقهم ط

با بازیولیااد رویکاارد   ، سعی داشته است عربی   یکشورها  ۀخواندرپد  ع وا  به  ،ایرا  است. این کشور
را دشاامن   ی و ایرا  شاایع  ،ی با ایرا  جلوایردیگر  از همگرایی کامل کشورهای عربی    ،عرب و عجم

  ایرا  بااه د ه کریضمن یشب  ،پادشاد عربستا    ،د د زل  بن د د زعریر   ملصلی اعراب معرفی ک د.  ا
ی د از اقدامات یرریماا رعربستا  هموا .(Gaub, 2016: 3) بودد است  1یک مار، خواستار قطع سر مار

شااویق طلبانه علیه ایاارا  یج گی  هاسیاست   درپیو ارفتنو حتی آمریکا را به    ،ایرا  حمایت   علیه
 .(Motaghi, 2015: 153) کردد است 

های انقالباای در غاارب ن کشور شیعه جها  است که با ایددییرین و قدریم دیرت یپرجمع،  ایرا  
 ،داند. ایرا  سعودی خود را قدرت اصلی س ی در م طقه می   که عربستا  ک د، درحالی آسیا عمل می 

  را دنبال فع یهرابا م ا هماه گهای همسو و الله( را که برنامهب له ح )ازجمی  های شیعه و س ارود
از   ییعااداد  ،میمسااتقیم و غیرمسااتق  طورهباا   ،عربسااتا  سااعودی  ،درمقابل  و  کرددک  د، یوانم د  می 

ها را در مرزهااای ایاارا  فعااال یعدادی از آ   و جهی ی  ارایانهسلفی   یهاها و برنامهآلداید  ها را باارود
ایرانه مخالفاات سااخت   ،و عربسااتا  میا  ایرا   مورداختالف  وع  موض   نی یریبرانگبرل   است.  کردد

 ی،سااعود . عربسااتا  (ramazani, 2013: 92) ج فارس اساات یایرا  با حضور نظامی بیگانگا  در خل
 ی،یاااریخ  ۀیجرباا   زیاارا  ،های آمریکا پیوند زدد اساات با سیاست   ید رراهبیی  خود را به همسو  ت یام 

هااا بااا ، یااأمین ام یاات آ  که بدو  حمایت خااارجی است  د  نشا  داد  ،عراق به کویت   ۀلازجمله حم
 ۀوظیفاا  یسپاراست که برو   نظر بر این ایرا  درمقابل،  .(stetter, 2012: 30)شود رو می روبهچالو 

هااای آمریکااایی در شااد  پایگاد  ب اااو    ورود نظااامی   ،آ    در پاای و    ی خارج   ام یت به ک شگرا    یأمین
ایاارا  و  یاهاا کرد ی رو لو یقاباا  لن مسااائیاا ا ی ااداد. برشااوا می در غرب آسی یی زداثبات سبن   ،م طقه

 میا  دو بازیگر برقرار نباشد.ای دوستانهکه روابط است خلق این چالو شدد  موجن  ،عربستا  
________________________________________________________________ 

1. cut off the head of the snake 
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مقابله با عربستا  درنظر ارفته اساات؛  یچ د مسئله را برا  ،ت وقوع بررا  راک و  و درصو،  ایرا  
، . عربستا  آی دشمار می بهر  کشو این ی پذیرآسین   ۀن نقطییربرجسته  ،عربستا  ی  نفت  یهازیرساخت 

رونااد   در  ایجاادی  مشااکلیوا   ها نمی زما  آ  هم  ی ریاهدف  دارد که ج  با  شگادی پاال  60بیو از  
 ج ریاارش و خااا  نفت   ۀمخصود یصفی  ،پاالیشگاد  5،  میا  ایجاد کرد. دراین  این کشورنفت    پاالیو

ایجاااد عربستا   برای    ایت جدییواند مشکالها می ایری آ  که هدف  است فیدهیدرو    سول   کرد  
 که همگاای در شاارق  1ی ورة و رأس  ،ُجَبیل، َقطیف  ُبَقیق، ُجعیمه،   پاالیشگاد عباری د از  ک د. این پ ج

 اند.شدد عربستا  و ن دیک بررین واقع
متراادد   و امااارات  ،عمااا    کویت، قطاار،  در عربستا  سعودی،نی   ر طبیعی  یپذیدیجدب  ع آبم ا

را بااه سااطوح ناپایاادار   ی های زیرزمی اا حد، آبازبارا  و مصرف بیو  کمبود  هست د.  میابک  ی،عرب
 بساایار حیااایی اساات.  ،کن برای دسااتیابی بااه آب آشااامیدنی شیرینآب  جه،یدرنت  کاهو دادد است.

از کاال   درصااد  43  ،دسااتگاد می بااا    17500همکاااری خلاایج فااارس بااا    یعضو شورا  یهارکشو
دستگاد را به خااود   5700  ،عربستا  ،  میا  . دراینر دارنداختیارا درکن جها   شیرینآب  یاهکارخانه

داسااتفادد رمو  ی آشامیدن  صد از آبرد  70از    ویب  ،کنشیرینآب  یهادستگاد  .دادد است اختصاد  
هااای جااایگ ین آب  ،شااددیی زداک. اک ااو  آب معاادنی نمک  اادأمین می عربستا  را یاا   یدر شهرها

 .(denicola, 2015: 2) شدد است  (در سراسر کشور ی دنیم ع وا  م بع اصلی آب آشابهی )زیرزمی 
است کااه در دسااتورکار قاارار  ی هاییکی دیگر از اهرم ،یع ی یمن ،خلوت عربستا  حیاط   به  دروو

 یهااسااتا   حمایاات از شاایعیا   برای ایرا  اساات. ارزشم د  ییک کارت باز  ،اهرم  این  .ارفته است 
 راهبااردی،ی هااایی    ۀرفااع مساائل  یایرا  باارا  ایرا  است.  یایکی دیگر از راهبرده  ،رقیهالعوامیه و الش 

و بازدارناادد در قیاااس بااا  ی های نظااام از پیشرفت   چشمگیری به سطح    امکا  یاحد  یالش کردد است 
خود را  عمل،و در نظامی بوددی  هات قابلیت ییقو  ،ایرا  هدف نخست دست پیدا ک د.  و  همسایگان

س رساااندد اساات. قاادرت رج فااالیحاشیه ج وبی خ بی  عر  یهارموازنه با جبهه کشوبه سطح ایجاد  
 ،2016در سااال    ،عربسااتا    پیشینخارجه  امور  وزیر    ، زج یردادلحدی است که  ایرا  در م طقه به

دولاات  کساان حمایاات بیشااتر  رم ظوی به ایاارا  و بااهیکدر ن د    وبامارویکرد دولت    انتقاد از  ضمن
________________________________________________________________ 

1. Abqaiq, Juaymah, Jubail, Qatif, Rastanura 
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االت یاا د خاورمیانااه اساات و ایاا  ره جدبت  رقد  ،را  ی»ا  در ریاض افته بود   ق خودوماف  به  ،تر مپ 
 ی موازنااه نظااام  ده دۀنشااا   (،1شمارد )جدول های دادد .(goldberg, 2016) استا قدیمی  ،متردد
 خلیج فارس است. یهمکار یشورا یشدد میا  ایرا  و کشورهاایجاد
 
 

 
 خلیج فارس   یهمکار  یاایران و شور  ینه تسلیحاتاز مو (. 1ل شماره )جدو 

 
رهبرا    یایری جداسالمی و موضع  با وقوع انقالب  ،یقابل ایرا  و اسرائیل  صهیونیستی   یمر   •

کااه در دفاااع از  ایهویتی و فراملی  نقو سبن اشغال فلسطین آغاز شد؛ ایرا  به  در برابرجدید ایرا   
حااامی   ی، خااود را کشااوررد درنظاار داخود    بخو براییادآز  یهاو ج بو  ،مسلمانا    مستضعفا ،

 :Rasooli, 2012)د اساات معرفاای کاارد  ،وی د ملت فلسطینبخو، بههای آزادیهضت مانا  و نمسل

اساات و در   ی ستیضدیت با ر یم صهیون   ،م طقه غرب آسیا  ایرا  در  ۀعمد  یهااز نگرش   ی . یک(191
کاارد ی رو  بااارزد  ضاامن مبااا  ی،اسااالم   انقااالب  ا  اسرائیل شااد. رهباار  یخواستار نابود،  یشکیل  آغاز

استکباری دانساات و بااه  یهار یم را عامل قدرت  تی، اینیس ر یم صهیون   ۀطلبانو یوسعه  ن ادپرستانه
 .(Khodabakhshi. et al., 2015: 208) پرداخت  اایادی استعمار»ع وا  ا نفی ماهیت غیرانسانی آ  ب
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  اااا از نیاال یااا فرات  زمی ی ساار طلبی یوسااعه یااا ا  باا ره  ی ت یس ر یم صهیون  ر ک و  یصو یا   افت ی است، 
  بااا شدت  و ایرا  به   (Mearsheimer & walt, 2013: 210)  سم از بین نرفته است ی ون ی صه   یی ع وا  هدف غا ه ب 

ایاارا  و اساارائیل    دشاام ی دارد. دالیاال    ای بی ی کرد مخالف است و سعی در مبارزد با چ ین جها  ی رو   این 
بااا هاام  نیاا    ی اقتصاااد ظ لرا به دو کشور  و  فاصله دارد  از ایرا   ی، لراظ سرزمی  به ، چیدد است. اسرائیل ی پ 

  ری فااو   ۀ ودنااد. م طقاا ب تقیم ن ساا م   ی نظااام   ن یاا اسرائیل و ایرا  رق   ی، از انقالب اسالم   پیو   یا .  رقابت ندارند 
لاای  ام یاات م   ی باارا   هااا ت جه   ی از بسیار   ی، انقالب اسالم از    پیو یا ، ترانه ی یع ی مد ، اسرائیل  ی م افع ام یت 

همسایه مان ااد    ی ها ر و کشو   ، خ ر   ی ارس، م طقه دریا ، م افع ایرا  در خلیج ف ض و . درع بود درحاشیه    ایرا  
  ل ی ن نظااامی ایاان کشااور را یشااک ی و دکتر   ی های اصلی سیاست خارج شکل   ، تا  نس و افغا   ، عراق، پاکستا  

؛  داد   را یغییاار   طاارز یفکاار ایاارا    ی، ج ر ایرا  و طرح مسائل جدید در سیاست خااا   می اسال ب  داد. انقال می 
  داند. سااه و ایدئولو یک خود می   ی، یاسی، اقتصاد ن اصلی نظامی، س اسرائیل را دشم   ، اک و    که   ای اونه به 

ک از ایاااالت متراادد  ر   د نقااو دارنااد اسالمی علیااه اساارائیل    ی جمهور   ر در برداشت و رفتا   ب یادین عامل  
دشاام ی   ،  ایاارا   مااورد ایاااالت متراادد در م ااافع اساارائیل و  ی ک ی یرین دشمن و اعتقاد به ن د ع وا  مهم به 
یضااییع حقااوق    ر باا ی، اف و  کل طور ایرا . به   ی ها ز اسرائیل در مر   ی آفری  و با اسرائیل، ی  دئولو یک عمیق  ی ا 

ن  ی یاار مهم   ، ایاان اساات کااه اساارائیل   ، اساات   سااوق دادد ت با اسرائیل ی ضد  به ایرا  را  ه آنچ  ، ن ی مردم فلسط 
اساارائیل و    همااوارد   را  یاا . ا آید مار می ش به به اهداف آمریکا    ی یاب شریک آمریکا در م طقه و پیشرو برای دست 

اساارائیل یااک    روی، هر ک ااد. بااه و می ن داخلی در غرب آسیا سرز   ی ثبای ایجاد بی   سبن متردد را به   الت ا ای 
  ی، ت یساا ر یاام صهیون  ب یااادین  ی هااا از اولویت   ی یکاا   . آیااد شاامار می به   ی اسالم   ی ا برای جمهور ی »دیگر 

ضاادایرانی در    ی هااا ود با ار یباط ر ا  ی برقرار  ، ن ی و همچ  ایرا   ر همجوا  ی ورها با کش  روابط  ۀ یرکیم و یوسع 
  ، علیااه ایاارا    ی ت ی ضاادام    رفتارهااای رد  ب شاا ی پ   رای این است کااه باا ، این ر یم  مرز ایرا  است. هدف  ن دیک 

ت  یاا ما اسرائیل را بااه ح   ، است که رهبرا  ایرا    سبن همین به   رد. ی ا ر  ایرا  قرا   ی گ ی در همسا   ی نیابت  ای اونه به 
اسااتفادد  چ، و  حمایت از شورشیا  کرد و بلو ،  خلق له سازما  مجاهدین  م ازج   ب از چ دین ارود ضدانقال 

اساات    ی ع ی متهم کردد است. طب   ، عملیات علیه خود   ی برا   ی گاه ی ع وا  پا کردستا  عراق به   استقالل   ۀ از اید 
ه  م فعاال نداشاات   ی ا رویااه   ، خااود   ی ها ز در مر   ی ست ی ون ی ر یم صه   ی ام یت ا اقدامات نظامی   برابر که ایرا  نی  در  

هایی مان ااد حماااس و  های نظامی و آموزش ارود کمک   ۀ ائ ر ا   ، به یمام این مسائل است. ایرا  نی  در پاسخ  
 .  (kaye & others, 2011: 63-64)  الله را در دستورکار قرار دادد است ح ب 
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 ای ایرانمنطقه  یردهابراه .5

ی برخ   درپیو ارفتناب ارها و  وجود  ، یابع  ایم طقه  هدافو پیشبرد ا  راهبردیخروج ایرا  از ی هایی  
د. ک اا در غرب آسیا را فااراهم  هایی هدفه ی ه به چ ین مطمئن و کم  رسید  است که بستر    هبردهارا

ارایی را ضااروری د عماالررویکاا   ،رهباارا  ایاارا    ب ااابراین،  ؛مرل آزمو  و خطا نیساات   ،غرب آسیا
ک  اادد اساات یااا یعیین  1کی  ئااوپلیتی  هایت ضاارور  ،آساایا  در غاارب   دان د. بررسی این مسئله کهمی 

ای م طقه  ییرین راهبردهاد. مهمشومی   شخص ، از رهگذر بررسی راهبردها م 2ک امات ایدئولو ی ال
 شرح زیر است.به راهبردیخروج از ی هایی  برایایرا  

 ای و ضددسترسیمنع منطقه. 1-5

از   و  ک ااداسااتفادد می   3ای و ضددسترساای د م ااع م طقااهاز دو راهبر  ،مقابله با م ابع خطر  رایایرا  ب
اساات کااه  ی وی د در م اااطقبه  ،دشم ا  خود  از ورود یا فعالیت   ی جلوایر  در پی اهبردها  ق این رطری

دسترسی   کرد را قادر خواهد    را  ای  ی،راهبردهای  داند. چ ینمی   یام یت و حاکمیت خود ضرور  یبرا
 و ایکرد م ع م طقهی رو د. دوک ود و مسدود ک خود را مردو خارج ن دی  یدشم ا  به م اطق راهبرد 

مع ای بااه  ،ضددسترساای   ت د.ساا یگر متفاااوت هیکداما با    هایی دارند،شباهت اارچه    ،ضددسترسی 
ورود بااه   ۀ اجاااز  ،دشاامن  ی نظااام   یدهد یا به نیروهااست که یک کشور انجام می   کارهایی مجموعه

را فعالیت    یآزاد  کهاست    ی یایعملهسلو سل  کارها  ناظر بر  ی،اکه م ع م طقهدرحالی ؛  م طقه را ندهد
اجااازد  یر،بیا  روشاانو به  ک دسلن    اند،در م طقه حضور یافته  ترش یکه پ  ،نظامی دشمن  یروهایاز ن

جلااوایری از   بااراییر  استردد  راهبرد یک    کارهاها ندهد. این  های آ  به فعالیت را  بیشتر    ی استردامن
ع وا  عمااق بااههااا را  آ  قی است کااه ایاارا   و م اط  زیدر کشورهای مر  ی یآمریکا  ینیروها  عملیات

 ی رساا سترد ضددباا راههاادف کااه ی درحال. (mcinnis, 2018: 3)کردد اساات معرفی خود استرای یک 
رویکرد م ااع هدف  است،    یآمریکایی به م اطق راهبرد   یاز ورود نیروها  ی ریجلوا،  (a2)موسوم به  

ن کااه ایاا اساات  ی هایمردودد مریکا درآ یعمل نیروها یآزاد ری ازجلوای،  (ad)موسوم به    یام طقه
هااای م ااع ت یای از قابل. طیااف اسااتردداساات هااا  ک ترل مسااتقیم آ    درو    ارد آ  شددو  پیشترکشور  

________________________________________________________________ 

1. geopolitical necessities 
2. ideological imperatives 
3. anti-access/area denial (a2/ad) 
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 ،(ascms)  وز ضدانهدام با کشتی و ساحلرهای کموشک  دربردارندۀ  ،ایرا    ی ضددسترس   ای وم طقه
 یهانه، و ساااما(asbms)ب ضدانشعا  کبالستی  یهادها، موشکپهپاها،  دریایی، زیردریایی   یهامین

 را باارایزیااادی  یاذارساارمایه . ایرا  (defense intelligence agency, 2019: 32) است  یی دفاع هوا
 درو    انجااام داددای  راهبرد ضددسترسی و م ع م طقااه  یسازبا هدف پیادد  ی یرکیب  یهاقابلیت   ۀیوسع
 :gunzinger, 2011)  هدد استرش چشمگیر  ای  اونهبهها را  یواند این ظرفیت می   نی آی دد   ۀدو دهطول  

 ،هاوک  پهپاد الوبال ملوانا  آمریکا در خلیج فارس، سرنگونی   ی دستگیر  ،RQ170  پهپادر  اکش  .(12
و  اید کاربساات راهباارد م ااع م طقااهرن مااواییرتهساا ج رب األسااد،عین ی و حملااه بااه پایگاااد نظااام 

در ک م  ماای   ی بی اا ویپ»  افته بود   بارد دراین  ،نج  جانسو  ،آمریکایی   ر الاسادری   ضددسترسی است.
 دشم انی باشیم که یمرک  خود را بر هدف قرار داد  سااربازا  و م ااابع مااا درظهور  قر  آی دد شاهد  

این مسئله چی ی بیو از یک یهدید دریایی یا یک مشکل باارای   .و هوا بگذارند  ،ساحل دریا، زمین
ن ع صاار در ییربه مهم ،آ  نفی  ای است که شکست یاقهیک یهدید م ط ما است. این  یی نیروی دریا

 .(johnson, 1997: 49) ت نظامی ایاالت متردد یبدیل خواهد شداربی ی و حف  قدویپ
، یااا 2انااداختن  یأخیربااه،  1ی یوانااد باارای بازدارنااداکه می   یجدید  یهاکسن قابلیت   یایرا  برا

 یاذارساارمایه کار رود،بااهرس و غرب آساایا آمریکا در خلیج فا  3ی مؤثرعملیات نظام   از  ی جلوایر
بااه  4ها برای م ع دسترسی یواند از آ  که می  یی هاایرا  به سالح  ی ای انجام دادد است. دستیاباستردد

استفادد ک ااد،  ی میلریا ی ی یهاجم کارهایفارس، ک ترل جریا  نفت و ااز از م طقه، و انجام   جیخل
سال اخیر، فرصاات  20 درا  ایر یتی این کشور شدد است. ی شدید آمریکا و شرکای ام موجن نگران

بااه   کااه اجااازد داد  اساات  را داشااته    ج گ و رسید  به این نتیجه  یی روش آمریکا  ی کافی برای بررس 
 ۀد  نسااخیاا مع ای پیچبااه ،ایاان کشااور یدر مرزهااا  ی ت نظام رو برای انباشتن قدنآمریکا و متردا

م ع دسترساای اریااو   ،ک د که مروریت آ  دنبال می اقدامایی را  ،  ب ابراین؛  ت شکست برای خود اس
شااکل ک مرزهای ایرا  و سلن امکا  انجام عملیااات آمریکااا بهین د   ی،سازآمریکا به امکا  پایگاد

نظااامی  یهااایوانایی  ۀهمچ ا  به یوسع ،ایرا   .(gunzinger, 2011: 12) س تی در خلیج فارس است 
________________________________________________________________ 

1. deter 
2. delay 
3. prevent effective u.s. military operations 
4. deny access 
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 یهااااز طریااق قایق  ،طقااهآمریکااا و متراادا  آ  در م   های نظامی ارایی رار داد  دبرای هدف قخود  
و   ،عملیااات مساالرانه  شرفته،یها و ا درهای پیی ردریای ، زیی های دریامین  انفجاری بدو  سرنشین،
و  ،زمی اای  ۀحملاا  ی،های کروز ضدکشااتکموش   پهپادها،  ،میا  دراین  دهد.حمله نامتعارف ادامه می 

آمریکااا و  ک  اادۀددی یهع اصاار جاادی له مازج ، (coats, 2019: 30)ی کشتستیک ضدهای بالموشک
باارای نشانگر این است که ایرا   یی،هاچ ین قابلیت دستیابی به  .این کشور هست دای  متردا  م طقه

 باارایایاارا     ،باید افت   بارد ایندارد. در  یمرک  جدی  سخلیج فارۀ  م طقبر    ،این راهبردها  زیسااددیپ
 کبالستی کموش  ج فارس،یخل در ای خود علیه اریو آمریکاهضددسترسی/م ع م طق  راهبرد   یقویت 

بار در ننخسااتیباارای    ،موشک خلاایج فااارس  .د است نامید  اج فارسیخل»را    و آ  ساخته    ی شتک ضد
 یهاسااامانهاز    ،است   ی لوارم یک  650  کدارای کالهکه  موشک    . اینشدآزمایو    2011ل سال  یاوا

موشک خلیج فارس   ری با دقت بسیار باال است؛ایهای هدفسامانهو دارای  رهگیری مصو  است  
 زیاار، الگااوی .(roblin, 2019) ک اادجوار الکترونوری/مااادو  قرماا  اسااتفادد می واز یااک جساات 

 ای و ضددسترسی است.راهبرد م ع م طقه ده دۀنشا  

 
 

 
 

 ای و ضددسترسی منع منطقه (.1الگوی شماره )
 نگارندگان  منبع:
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 ازدارندگینامتقارن و تله ب نبرد. 2-5

ها اشااارد دارد کااه به یالش برخی دولت   ،نامتقار    ۀای از موازنع وا  اونهبه،  یکهای غیرکالس ج گ
ت کالسیک و متقارِ  کمتری برخااوردار رهای قداز مؤلفههای ب ره و یهدیدک  دد،  نسبت به قدرت 

ن یااا ییخر پی  دریر فیضع یک دشمن ،م ظمان ج گر د .(ibrahim & dawood, 2013: 43)هست د 
عاادم . اساات  های متعااارف یر مجه  به سااالح ینیروی نظامی قو  یهای و بریر  ،م ایا  ،اهنفی قابلیت 

حریااف   قاادرت و یوانم اادی  الشعاع قاارار داد  یرت یا    دور زد    برای  یی هاو یالش   اقدامات،  یقار  
 زۀ است که یا اندا  ی یهاکارایری شیود ا بهشمن بهای دی پذیرهمراد با استفادد از نقاط ضعف و آسین 

حملااه  ی پذیرن یبااه م ااابع آساا  رد نامتقااار  باا راهدر  متفاوت است. ،قدرت بریر  یهابا روش   یزیاد
ی دارد  د که یاک و  هدف قرار نگرفته و قدرت کالسیک برای مقابله با حمله آمادای مراادود کمی 

(douglas & metz, 2001: 10). 
 ،هااایاارین آ  مهم کااه ها اساات ی پذیربرخاای آسااین   دچااارمتعارف    ی درت نظام ظ قلراایرا  به

 یی ، در یااک رویااارویرسااادد  بیا  بااه  ؛ایاالت متردد است   متعارف آ  در برابر  ی نیروی هوای  ضعف
و  4قدیمی اف یهاج گ دد  ،نمونه  ع وا  به؛  آمریکایی زیاد است   ینیروها  زیمتعارف، احتمال پیرو

دهد یا بریااری ریکا امکا  می ت د. این موارد به آم یس د نچ دا  مفی  ،16و اف  22اف  نسبت به  ،فانتو  
  آمریکا در م طقه، مان د امترد یی همچ ین نسبت به نیروی هوا ،ایرا   دست آورد.هسریع هوایی را ب

نبردهای   اظ لربه  است، ولی   ی یرامارات متردد عربی در سطح پایین  60بالک    16های افگ دد ج 
ر نبردهای نامتقار  یااا حااد بایرا    ددتراس   یاذارهیدارد. سرما  یری چشمگ  ی آمریکا بریر  از    رقاامتن

 ای کااهاونااه؛ به(edelman, 2013: 12) اساات  بااوددمانااداار  ی پذیرجباارا  ایاان آسااین  برایزیادی 
ای هاوید  »بخودکترین نظامی ایرا  می  بارۀ در ،ن اریویفرماندد پیش ،  زل  صازح دطاءسرلشگر  

مااریبط بااا   یهااادارند و آموزش  ایجه وی د همسایه یو  یکشورها  ییدادهاو ایرا  به رومختلف اری
ک ونی  یهاایرا ، از ج گ   د. اریو کطراحی و اجرا می   ،ج گ نامتقار  را با یوجه به این رویدادها

دهدا بقت می ها مطاخود را با این درس  نظامی   یهاایرد و دستورالعملعراق و افغانستا  درس می 
(douglas & metz, 2001: 5).   پیشاابرد هاادف  باارای سااازوکاریع وا  به ی،غیردولت گرا  ی زاز با ایرا

 ن دیکاای و    ،اریباطااات مرلاای   م ابع،  سازی یوطئه آمریکایی علیه خود بهرد ارفته است. ع م،خ ثی 
ای که در اونهبه  ؛د است مهار آمریکا ایجاد کرد   راهبرد را برای    آشکاریهای  ایرا ، چالو  ی جغرافیای
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در طااول یااک دهااه  .(edelman, 2018: 25)اساات براباار ایاارا   فوذ درراهبرد سد ن یسازاجرایی  ی پ
و ایاالت متراادد   ی ر یم صهیونیست  ۀت حملراند که درصومقامات ایرانی بارها یهدید کردد  اذشته،
ای جغرافیاا   زیاارا  ،م خواه د شااددقویجدی فعال شدد و پ  انتقام  برایکشور    این    نمای داا  به ایرا ،

 م طقه غرب آسیا استرش یافته است. رزها نبودد و در سراسرم  به مردود ،فعالیت ایرا  
هااا و نیروهااای آمریکااایی در گادیمستقیم به پا  ۀخود برای حمل  ی نیابت  یاز نیروها  یواندایرا  می 

 خمپااارد و    یوپخانااه،  شوندد،هدایت   یهاروها با موشکین  که اینه گامی   خلیج فارس استفادد ک د.
شااود کااه ایاااالت ه گامی آشااکار می   ی نیابت  یروهایت نیاهمهست د.  خطرناک    مسلح شوند، بسیار

ای استفادد کااردد اساات، وی د   ف و  از    ی بیهای مستقر در افغانستا  و لمی متردد برای از بین برد  ر 
 یبسیار .(anderson, 2020) است  ار  نامتق یمؤثر برای ج گ علیه نیروها اما ه وز فاقد یک دکترین

فرماناادد سااپاد ،  قاساام ساالیمانی   پسااا  ۀدر خاورمیان  ،ک دمی   ی بانیها پشتاز آ  یرا   که ا  ی هایاز ارود
نظامی ایاالت متردد و متردا  آ    ینیروها  بهحمالت    اف ایو  برای  ی انگی د و یررک بیشتر،  قدس

»ایاارا  در  ک ااد می  اشااارد  بااارد دراین رنااد شااکدداندی  .(robinson, 2020) انااددر م طقااه پیاادا کردد
و شااعبه زد  و اسااترش شاابکه وابسااتگانو بااا هاادف   ی،نظامیا  نیابتاستفادد از شبه  ،یپارسبرو  

روهااای یهااای شاایعه و نت عیعالی است. ایرا  از جم  شمروراطالعات  یهاظرفیت   ۀاسترش دام 
ک ااد؛ اارچااه و نقاااط دیگاار حمایاات می  ،ینسوریه، برر  لب ا ،  یمن،  در عراق،  1غیردولتی   چریکی 

نیااابتی،   یایاان نیروهاااوجااود  ت  یاا اما یهدیااد و واقع  این نیروها ندارد،  برط کاملی  لیس   یهرا  اغلن 
ازیگرا  باا  ، پیونااد باااایاارا   .(pau & others, 2018: 150) ر مراایط اطالعااایی داردابیأثیرات مهمی 
، رنظر داشااته اساات دولت داک دولت دهای کالسیبرای ایرا  ی ن م اسبی جایگ   ع وا  غیردولتی را به

 مااانع ایجاااد  ،هااای مخااالف و همسااو بااا آمریکاااو واقع شد  در میااا  دولت   راهبردییی  ی هازیرا  
 .(el-baz, 2018)شود می ایرادهای کالسیک 

 دام یا یله  .آیدشمار می بهنوعی یله بازدارندای  ،نامتقار   ی نداربازدا یوجه این است کهنکتۀ قابل
از اقدامات یک بااازیگر نساابتال  ی ریجلوا ر بهقاد ی،شود که قدرت اصلمی  افتهبه شرایطی    بازدارندد

شاامار بهیر باخت برای واحد قویایک موقعیت باخت  ،این مسئله .(arie, 2015: 27) ضعیف نیست 
________________________________________________________________ 

1. nonstate irregular forces 
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شاارایطی دولتاای در    ی، واحاادهای های ضدسیستمیوسط ارود  رفتهکاربه  1ی دارندازیله با  . درآیدمی 
بااه آ  نداد   و پاسخ  است    ی ر یله بازدارنداتار شد  دم  له ارف به  ،مررک   اسخ بهکه پ  ایرندر می قرا

واحد دولتی همراد   ی کاهو قدرت بازدارندا  ،جهیالمللی و درنتداخلی و بین  وجهۀبا از دست داد   
 & Einollahi) شااودیر می کرد این سیستم هموارد موجاان باخاات طاارف قااویلعم ،نیب ابرا؛ است 

Ghasemi, 2018: 20)  .)یله بازدارندای است.  ۀبرجست هاینشانهاز  یکی  ،اللهت ایرا  از ح ب یحما 
 ی پیاااپ یهارد درخواساات   در پاای رخ داد.    2006مورد عملیایی یله بازدارندای در سال    آشکاریرین

 وئیااه   12لااه در یاااریخ  لاح ب   در اساارائیل،  ی زناادانیا  لب ااان  یآزاد  برایآویو  یل  ازالله لب ا   ح ب 
بااه   ی،تیساا ون یبااا وارد شااد  بااه خاااک ر یاام صه  ،قا نام ارفت عملیایی که »وعدد صاد  در  2006

و  کاارددرا کشته و دو سرباز را اسیر  ی زمی ی اریو حمله کرد و سه سرباز اسرائیل  یاروهی از نیروها
 . هاادفرا شااروع کاارد  یایانااهوج ی ات یالفیعمل لیاسرائ  در پی این اقدام،انتقال داد.    به خاک لب ا  

الله بااود، امااا درعااوض هراونه حمله بیشتر ح ب   جلوایری از  ،نظامی   یرونیکارایری  بهاز    یلاسرائ
انداخت اسرائیل را در دام و یله بازدارندای    ،ب ابراین  د؛شالله  المللی ح ب یقویت موضع بین  سبن 

(arie, 2015: 27). آغاااز نتیجااۀ  یردیااد،بی د و رخااوچشاام می هک و  در کشور عراق نیاا  بایله  همین
 پیاماادهایا  بااا یاا پایااک ج ااگ بی   ی،موسااوم بااه حشدالشااعب  یهااابا ارود  آمریکا  استردد  ی درایر

این مساائله سااعی در حمااالت   آااهی ازآمریکا نی  با    ؛ ب ابراین،برای آمریکا خواهد بود  نامشخص 
 مردود و یرور رهبرا  مقاومت دارد.

 راهبااردی یی ی هااا اسااترش از ی زیاااد حاادو یااا اساات شماری داشته بی  م افع ی،کرد ی ن رویچ 
 ،یر بایااد افاات ملمااوس  ایاونااهبه کااردد اساات. جلوایری  ایرا  در م طقه 2راهبردی یوا ان  سویبه

کااردد ل ی ه جهااانی یباادکاا بل ی،ام طقااه ی هابازیگر نه کف و این کشور را به ییایرا  را یضع  دشم ا  
م بااا یسااتقمقابلااه م  م ظور عدم، بهی هاین اروداز چ ی حمایت پ ها  ایرا   دلیلبه ،حالنی. درع است 

مسااتقیم بااا  ۀایاارا  مقابلاا  ،درواقااع ای، نقو خود را انکار کردد است.ایاالت متردد و رقبای م طقه
 ی،خی یار ۀیجربیک ع وا  زیرا به،  ه درنظر دارد ی آخرین ا   ع وا  را ی ها بهدیگر  ای های م طقهت رقد

های دریم د دشاامن، آسااین تالف قف و ائرمتعا  ی عف قدرت نظام دلیل ض را  و عراق به گ ایدر ج 
________________________________________________________________ 

1. deterrence trap 
2. strategic isolation 
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دهااد کااه بااه کشااور این م یت را به ایرا  می   پشتیبا ،ک ک شگر  ی  استفادد از  مترمل شد.را    یزیاد
را حفاا  کااردد و خطاار  ی پااذیرافطحالاات انع پس از وارد آمااد  خسااارت،  و  هدف آسین برساند

حفاا  کااردد و را    خااود  یم ااابع اقتصاااد  ،همچ ااینخاک خودش را کاهو دهد.  یه  عل  ی جویانتقام
اک و  ایاارا  بااا اسااتفادد از  .(l.byman, 2020)ک د دیپلماییک مدیریت  جایگاداز مسائل را زما  هم

ای یرت م طقه یاز روندها یبسیار و در غرب آسیا پیدا کردد است  چشمگیری نفوذ    ،رویکرد   همین
ن  .  اساات آفری ی ایرا   ویأثیر حضور و نق سییلرگلیی  ، 1ت پساا رشااد واش گتناز کارش اسااا  ایکاای    ،ک 

در   2هااای شااطرنجدد سال پااس از حملااه ایاااالت متراادد بااه عااراق، مهرد »پان  اوید می بارد  دراین
هرجاکه  شوند.م می ید، بلکه اغلن یوسط ایرا  ی ظن شوجا نمی هخاورمیانه یوسط ایاالت متردد جاب

 .(council on foreign relations, 2018) استا  آنجایرا ،نگاد ک ید
 بازدارندگی موشکی کالسیک. 3-5

و   هاآسااین ایجاااد    ساابن ضاامن ای کااه    ،م اااطق درایااری   سااویهای مسلح بهنظامپیادد  ی لشکرکش 
شااگرا   ک پیروزیمی ا   ممکن است شود، می  ی های اقتصادی ه گفت و یلفات انسانی فراوانه ی ه

شاارکت داد    امکا  حاادیااند  کشورها سعی داشااته  ربیشت  ،های اخیرهد. در سالمهاجم را کاهو د
ایااری از ازجملااه بهرد  ،دیگااری   هااایجایگ یندرایری را کاهو ده ااد و    ۀنظام خود در صر پیادد

بر اساات و  ااهی شاادت ه های موشکی را در دستورکار قرار ده د. هرچ د ص عت موشااک بهف اوری
ارنااد، امااا در زما  زیااادی نیاااز دبه  خود    هایایو دقت و برد موشکاف و    یی خودکفا  رایکشورها ب

. نخبگا  نظامی ایرا  با آورنددست می بهای  اهرم بازدارندد م اسن و متقاعدک  دد  ،ت یموفق  صورت 
یرین و مفیاادیرین صاا عت دفاااع موشااکی را یکاای از ضااروری  بااریمرکاا     ی،چ ین م ایای  آااهی از

 ۀیجرباا عبرت و    ع وا  یکبه  ،سالهج گ هشت های  آموخته  .دان دمی سیا  راهبردها در م طقه غرب آ
های موشکی مساوی برای جلوایری از حملااه نیااروی هااوایی قابلیت   نداشتن  دلیلبهدر آ   ب ره که  

ااد کاارد اهمیت یوسعه ص عت موشکی  ازعراق به شهرها، غیرنظامیا  زیادی کشته شدند، ایرا  را   آ
(ward, 2005: 559)های وشااکاز سااری م سااری شااهاب ا ،یاارا  موشااکی ا ینیروهااا فقرات تو  . س

شااامل   ،سااری شااهاب  ک  ااد.از سوخت مایع استفادد می   بیشترکه    است ا  بالستیک با برد بسیار باال
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دساات هکااه ایاارا  ب است  هایی موشک نخستین که از 1است. شهاب  3و شهاب    ،2، شهاب1شهاب
د را رایاارا ، ایاان مااو  سرا    هایافتهبرپایۀ  ست.  شدد ا  ساخته  یموشک اسکاد شورو  ، براساسآورد 
 ک  دد اصلی آ  بودد است.اما کرد شمالی یأمین کردد است، یو احتماالل سوریه خریدار ی از لیب  ابتدا

یوانااد یااک کالهااک حاادود کیلااومتر اساات و می  285-330باارد بااین  ۀدومرااد یدارا ،1شااهاب
آورد کااه احتماااالل بااا دساات  را به  2های شااهابموشااکایرا     ازآ ،پس  را حمل ک د.  ی ه ارکیلوارم 

دارای  ،طراحی شدد اساات  1بر اسکاد سی مبت ی که این موشک  اند.کرد شمالی ساخته شدد  یهمکار
بار ننخسااتیایاارا   کیلااوارم اساات. 770کالهکاای بااا وز    ی برد پانصد کیلومتر با ظرفیاات بااارایر

 ،اینبراف و   .کرد  عملیایی  ،2004از سال   کمت دسآغاز کرد و    1998را در سال    2اآزمایو شهاب
 ۀ دساات آورد و بسااته بااه اناادازاست کااه ایاارا  به  ین موشک بالستیک با برد متوسطنخست  ،3شهاب
 شااهاب،دیگاار  برخالف انااواع    ،3شهاب  کیلومتر برد دارد.  1300یا    1000، احتماالل بین  یباراذار
 بااا باارد متوسااط کبالسااتی موشک جدااانه است. مویور و وسیله نقلیه  یدارا  و  یادومرحله  ی موشک

 لراظ بهموشک سجیل    ی،کموش   دفاع  طرح   پایۀبر  های ایرا  است.موشکاز  دیگر  ی  یک  ا،سجیل»
ای یقریبااال این موشک دومرحله  ،خادر  طوبه  دارد.  3مشابه شهابی  هایقابلیت   ،و برد   ،وز    اندازد،

 برپایااۀ  را حمل ک د.  ی کیلوارم   1500یا    500بین  یواند یک کالهک  دو ه ار کیلومتر برد دارد و می 
انجام نشاادد   2008آغاز شد، اما آزمایو اولیه آ  یا سال    1990ها، یوسعه آ  از اواخر دهه  شرا ا
موشااک   کیلومتر برد مفید داشاات.  1900، حدود  2009آزمایو اولیه در سال    این موشک در  .بود

د شاادد رکیلومتر برآو 2500ه برد اولیه آ  است ک ایرا   ستیکهای بالموشکاز دیگر  یکی   اسومار»
. کاارد اشارد  اقدر»و  ا،ذوالفقار»، افایح»یوا  به ایرا  می دیگر های .از موشک(keck, 2019) است 

هااای بازدارناادد، این است که با دراختیااار داشااتن اهرم ایهدف اصلی ایرا  از چ ین برنامه موشکی 
 ،دناا را دار ای ایاارا   افع حیایی م طقهسرزمین ایرا  و م به یهاجم که قصد  را یهدید و یأثیر ک شگرانی 

های دفاااعی الیااه ،هاایرا  اک و  بااا اسااتفادد از ایاان موشااک .(geranmayeh, 2018: 4) کاهو دهد
 (1شاامارد )  ۀیااوا  آ  را در نقشاا ای را در اطراف سرزمین خود یرساایم کااردد اساات کااه می چ داانه

 مشاهدد کرد.
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وشکی ایران راهبرد بازدارندگی م (.1) شماره نقشه  
source: international institute for strategic studies, 2019 

 
زما  کویاااهی بااه  ص عت موشکی همیشه آمادد عملیات است و درصورت مشاهدد خطر در مدت 

،  ت باالیی دشم ا  را با ضرین دق   ی ها و مراک  راهبرد پایگاد  است آید و قادر حالت آرایو نظامی درمی 
صاا عت بازدارناادد    ، بایااد افاات   نبردهااای نامتقااار ،   ظرفیاات   ورای   ی، ر شرایط ک ون هدف قرار دهد. د 

  ی های پداف ااد موشااک الف عربی سامانه ت یی را برای ایرا  دارد. هرچ د آمریکا و ائ ا موشکی بیشترین کار 
های  سااامانه فیااد ایاان در عماال کااارکرد م  ، ایاارا   1موشکی اشباع  ۀ ولی دکترین حمل   اند، کردد را مستقر  

از    زیااادی   یعااداد زمااا   درصااورت پریاااب هم   ، دکتاارین   ایاان   ۀ برپایاا اساات.    کردد ی را خ ثی  ضدموشک 
  ، شاادد را هاادف قاارار داد ها را از کار انداخت و هم ای که م اطق رهگیری یوا  سامانه هم می  ، ها موشک 

  شاادد نیساات. یک های شل موشک از    یعداد زیادی قادر به جلوایری از  ای چ سامانه دفاع موشکی ی ه  زیرا 
باارای   ی دارنااد و احتماااالل حتاا  باایم برنامااه دفاااع موشااکی ایاارا    از یاا   عربی مترد آمریکا ن ی  شورها ک 

هااای  حمایت   د  اا  دد نیازم ی ف ا   ای اونه به نی   ایرا  و حف  یواز  ک ونی   ی ها مقابل موشک در  ی بازدارندا 
ن مااورد  ی یر برجسااته   . (edelman, 2018: 27)  و اعالم حمایت آمریکا هست د   ، حضور نظامی   یسلیرایی، 

داعااو در   ی ت ساا ع ااارود یروریماا یوا  در حمله به مراک  یج ندای موشکی را می ر بازدار ایرا  د   ۀ استفاد 
________________________________________________________________ 
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آمریکا را با   ی یقدم نظام  ۀ مشاهدد کرد که اید  ل االسد و اربی نظامی آمریکا در عین   ی ها دیرال ور و پایگاد 
 رو کرد. روبه چالو جدی 

 ییگراکستینئوبال. 4-5

و   ،یخصص و م ابع کافی برای یولید، یوسااعه  ،تی یگرا  دول ی ها باز  ،مکیوت یس ب  قر    آغاز  و ازیپ  یا
ضاامن  ،را دراختیار داشت د، اما امروزد بساایاری از بااازیگرا  غیردولتاای   کهای بالستیپریاب موشک

 نااد.ادکرد ارج  هااا خاا را از دساات دولت   کهای بالسااتیانرصار موشک  ی،همکاری با متردا  دولت
. اک ااو  بااازیگرا  غیردولتاای قااادر بااه دانساات نئوبالسااتیکا را آغاز »عصر یوا  آ   می   ای کهپدیدد

این رویکرد دفاعی یمرک  جدی دارد بر  پیشرفته هست د. ایرا     یکبالست  یهاساخت و پریاب موشک
خااودش   یرزهاااخااارج از م   ی احتمال شلیک موشک یوسط ایرا  از نقاط دیگر  ی،شرایط ک ون   و در

بااازیگرا  غیردولتاای یااا   ۀار شبکیرا دراخت  یاشرفتهیپ  هایهسامانچ ین    ا  به این دلیلوجود دارد. ایر
در مقاباال  ، زیاارااهاارم بازدارناادد را دراختیااار داشااته باشااد  ی دهااد کااه نااوع مرور مقاومت قرار می 

در ن دیکاای ساارزمین   یافرام طقااه  یهاها و سکوهای موشکی قدرت استقرار سامانه  و  یسازپایگاد
 دهد.جلود می   ین حقی را برای خود مشروعخود، چ 

ارایی این است که هراونااه موشااکی کااه از  ایرا  از رویکرد نئوبالستیک  ی ل پیرو ی دیگر از دال  ی یک 
  ایرا  فرصت آزمااایو  به  شود، می  ک ی یا عربستا  شل  ی ونیست ی ر یم صه  سوی طریق ک شگرا  همسو به 

از   ی یکاا  دهد. را می های پداف د موشکی سامانه  ی سازوکار عمل   ، ن ی ود و همچ  متقابل دشم ا  خ   پاسخ 
پداف ااد   ؛ سااامانۀ ن اساارائیل اساات ی ا بااد آه اا   ، که ایرا  عالقه زیادی به آزمااایو آ  دارد   ای سامانه دو  

  سااامانه  اساات.  رد و یوپخانه طراحی شاادد ب های کویاد و از بین برد  موشک   ی رهگیر   برای که    ای هوایی 
م ظور  ی آمریکااا اساات کااه بااه د هااوای پداف   ۀ سامان  ، ت. این مورد پایریوت عربستا  سعودی اس   نی  دوم  

هایی بااه  سااامانه واک و چ ین    های بالستیک طراحی شدد است. رهگیری هواپیماهای دشمن و موشک 
هااا در نبردهااای احتمااالی آیاای را  آ    ی های خااود و اریقااا یرلیل عملکرد موشک و ایرا  فرصت یج یه 

یوان ااد  سااتیک می مجهاا  بااه موشااک بال   بازیگرا  غیردولتی  ، یک الست خاورمیانه نئوب دورا  در  . دهد می 
 داشته باش د. ایرا  در م طقه    ی های نفوذ و یواز  قوا حوزد   دهی در شکل مهمی    1نقو راهبردی 
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کار بااهرا    ی ارایاست کااه رویکاارد نئوبالسااتیک  ی گرانی ن بازییریکی از برجسته،  الله لب ا  ح ب 
را در انبارهااای یساالیرایی   هوشاام د  یاهسااامانهها و  از سالح   ایاسترددطیف    ،. این ارود ددبمی 

های بالستیک با برد کویاد ، موشک600برد امهای بالستیک کویادکردد است. موشک  ریخود اردآو
شااوندد های هدایت موشااکو ضاادیانک یوفااا ،  ۀشااوندهای هدایت ، موشااک2و شااهاب 1شااهاب

عراق  .(daoud, 2017)د هست الله  لیرات موشکی ح ب یرین یس از مهم  ،حمل کورنت ضدیانک قابل
های همسو با ایرا  بااا هاادف ک است. اک و  ارودیم اسبی برای کاربست رویکرد نئوبالست  نی  بستر

هااا انجااام علیه آ    ایدورد حمالت موشکی    نشی ی و خروج،به عقن   آمریکایی   ینیروها  کرد    روادا
زرادخانااه پ هااا  ،  »ایاارا     اویدد می باردراین  ،ستی یر یم صهیون وزیر دارایی    ،1موش  کازون  اند.دادد
باارای شاارکای  ییوانااد یهدیاادی های بالستیک با برد کویاد را در عراق ایجاد کردد است کااه م کموش 

 یهاددیگر از پایگا ی یک ،منی .(barnes & schmitt, 2019) ازجمله اسرائیل باشدا آمریکا، یام طقه
 یی ها ف اااوردر نبردهااای اخیاار بااا عربسااتا  نااه  ،انصااارالله  ارود  رانی است.های ایاستقرار موشک

رین ضاا و  ی بیت یخررقد را با یی هاموشکنی   ااهی  کهلباست، دد ردست آوها را بهکساخت موش 
  های موشکی انصااارالله یاااک ویگا   م اطق هدف شلیک کردد است.  سویباال به  ی ایردقت هدف

پاالیشااگاد و خطااوط انتقااال نفاات  بههوا سطح و سطح به   به  یک سطحموشکِی بالست  ۀچ دین حمل
 .(farzin & knights, 2018) اندعربستا  انجام دادد

 ادیپراهبرد په. 5-5

 شاایوۀ  رو کردد اساات،روبههای جدی نگرانی های جها  را با مشکل و که اریو  یی هااز چالو  ی یک
یر در غاارب آساایا اخ  سال عملیات چ دسلسلهاست. سرنشین های بدو  ات پرنددیدفاع در برابر عمل

اند. روز شااددیاا دفاااعی پ  یهاسااامانهمهاجم در برابر    یهاپرندد  بسیاری ازاین است که    ده دۀنشا  
 کااردد اساات. یاذارساارمایه یاین ص عت راهباارد  در  ،دنیا  ادیپبریر په  یهاایرا  نی  همپا با قدرت 

 ساات د.هر از راد دور  یپذت یهدا  یادهاپن پهییرمهم  از  ا3عدر»و  ا  2کرار»  ِن یسرنش بدو    هایماپیهوا
. آیاادشاامار می بهاد پاا ن پهییرین و مؤثریرشرفتهیپ  ،ایرا    یادپپه  ص عت   ستو  فقرات  ع وا  به  اکرار»
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. قادر است ه گام پرواز با یک مویور جت    ای دارد و با ک ترل از راد دورالعاددسرعت فوق،  ادپپه  این
 یواند یک بمن را برای از بین برد  هدف خود حمل ک د.ی اد م پپه  این  .پرواز ک د  کیلومتر  1000یا  
هااوایی  اااطق  را در م   سامانه  این  ایرا    از بین ببرد.  فراوا  را با دقت    دافهیواند امی   نی   ارعد»اد  پپه

 در رد.دامی  ا نگهاللهح ب ی ش وزآم  مرک ا در شرق لب ا    در درد بقاء، نیخاک خود و همچ   اونااو  
و ا  1یاالاباب»ازجملااه    ،هااوایی   یاز پهپادهااا  ی گری د  یهانمونهته است  س وانیا   چ د سال اذشته، ایر

 .wilner, 2018: 38)-(39 بسازد  یمرزهای برو  مأموریت  انجام انواع برایرا ا 2مهاجر»

 اللهحزب . الگوی6-5

ه یااک ، با ارائه کمااک باا پشتیبا  ک ع وا  یایرا  بهکه  دد شدزمانی نها و 1980 دهه در  الگوپایه این  
دیگااری چالو کشید  بازیک ا  داخلی غلبه و یسلط بر ج وب و حتی به  برای  ،اللهح ب   نامبهارود  

 ،د رایاان دو  در.  اقاادام کاارد یع ی ر یاام صهیونیسااتی،    ،اصلی آ    پشتیبا  و    ی لب ا  ج وب  ومان د اری
بااه  مااکک راییاارا  از طریااق سااوریه باا سپاد پاساادارا  ا  نیروهایی  و حت  ،یدارکات  جریا  مهمات،

بلکااه یااک   شد،یرکیم نفوذ روزاف و  ایرا  در لب ا     سبن ی ها  نه  این کار  الله راهی لب ا  شد.ح ب 
 برپایااۀامروزد نیاا     اهداف ایرا  برخوردار است.  ی پیگیر  رایای باد نهاد که از قابلیت وی د یرا ب   الگو
حمایاات از ،  3اللااهح ب   یالگااوپایه    شدد است،مشهور    ارایی در غرب آسیات م طقهدر ادبیا  هآنچ

ایری در آ  کشور اساات. عااراق یضمین ک ترل قدرت و یصمیم  برایخاد در یک کشور    یهاارود
شاامار به  اللااهح ب   الگااویایاارا  بااا    یااز نفوذ م طقه  ی دیگر  ۀاز سقوط صدام، نمون   پسا   ردر دو

  افاات  بااارد نیدرا، اق بااودر آمریکااا در عااریکه سفی گام ه ، 4ر یان کر کر .rubin, 20)(62 :17آید می 
در کار ارفته اساات و آ  را در لب ا  به پیشترک د که ی سیاسی در عراق استفادد م   راهبرد یک    »ایرا  از

ۀ نکت .(morgan, 2012) ااست  5های همسو با ایرا  نیرو ع وا  به شیعه ۀبا ع اصر جامع یهمکار پی 
صاادام   پیکرغااول   ۀمجساا م   باااریک  کهی جایاااا میدا  فااردوس بغااداد    ۀلب  است که دریوجه این  ابلق

یااک  ااااقرار داشت  ،زیر بکش دآ  را به 2003از آنکه سربازا  آمریکایی پس از حمله   پیو  ،حسین
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ی ایاارا ، یصویر رهبر عااالی فعلاا   یابلو،. این  قرار ارفته است الله خمی ی  یابلوی یبلیغایی ب ره آیت 
امااام خمی اای   یصااویرمه صاادام بااا  ساا مج  ی  ی جااایگ   .را نیاا  در خااود دارد ای   هالله علی خام آیت 

 اساات   2003سااال  ا  پااس از  ریهرا  در آنجااا در دو  یغییر در عراق و اف ایو نفوذ  عمق  ۀده دا  ش ن
(Sly, 2015) .قراعاا  مان ااد ی اللااه در کشااورهایمشابه ح ب  ،یم د حاف  م افعرک ارود قدی وجود، 

ازجملااه حشدالشااعبی در عااراق بااا  ،های شاایعهارود  ی است. برخ   یو راهبرد   برای ایرا  بسیار مهم
ضمن مخالفت با  ،دورا  صدام دارند ان دس ی م  ی اشت حکومتزاز با  اییوجه به ای که هراس جدی

 یسااازتعد پیاددساا م  و درعماالزیادی با ایاارا  دارنااد  یهای خارجی حاضر در عراق، همکاردولت 
 ،غرباای و همچ ااین  یکشااورها  ولی ،  دارد   یمرک  جدیاین مسئله  بر  ا   ایر  الله هست د.ح ب   الگوی

هااایی با حمالت خود به مراک  چ ااین ارودراهبردی،  این هدف    آااهی ازضمن    ی،ستیر یم صهیون 
اااار ایاان   ،آمریکااایی   مقامااات  دیاادااداز  راستا  . درهمینها دارندن برد  آ  یف و از بیسعی در یضع

احتمال نده د، عراق به  ها پیش هاده عراقی از نفوذ ایرا  را ب  ی یرسن جایگ ین م ا  انوشور و متردک
 و  یااره رب   ،که عااراق. درحالی شودیبدیل می الله  ح ب   الگوییک لب ا  دیگر و یشکیل یک    زیاد به

 . (pollack, 2017: 2) لب ا  قرار ارفته است  ازیر راهبردیای و در نقطه است  م دیریثرو
 لبنانیزه کردن. 7-5

 فراوانی ها و مذاهن دارای قومیت   ،دیگرت د و ازسویس همسایه نی    ایرا  سو باکه ازیک  ی در کشورهای
م قاادرت میااا  ساایراهباارد یق  ،اساات ها را فراارفتااه  بررا  آ    اونااو ،ل  ی به دال  ، ینچهست د و هم

ورهای کرد  برخاای کشاا    د ید. لب انوشبخو مطرح می ثبات  جایگ ی ی ع وا   به  اونااو  های  جریا  
م اسبی است که   ت یصلح در آ  روشن نیست، وضع  یکه دورنما  ،سوریه  ن دام درایر در غرب آسیا  

ک د و در نظام آی اادد نیاا  در ساااختار قاادرت   ی خود جلوایر  ک د که از سقوط متردمی   ایرا  را قادر
هااه مخااالف بااا جب ییک نیرو ی ریات راز سقوط اسد و قد ی ضمن نگران ،ایرا    باشد.حضور داشته  

 یااکدهی قدرت به هرسهم  ۀا ی   ،ی ستی های یرورزما  با مقابله با ارودسعی دارد که هم  ،مقاومت 
هست د که ادارد کشورهای با   آاادساز ایرا   مییصم  سرا  سیاسی را درنظر داشته باشد.    هایاز جریا  

حل   برای  جایگ ینیرین  مهم  ،ت رم قدیقسی  و  پذیر نیست امکا    ،وضعیت سوریه یوسط یک جریا  
 ،هااای سااوریه دارد با علوی  نیروم دی  ۀای که رابطیوجه به  با    است. ایرا    کشورها  اونهبررا  در این

اف ایو شانس بقااای نفااوذ ایاارا  در دورد   راهبرد،این  هدف  داند.   د کرد  را مطلوب می یرد لب انبراه
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و  ،جمهااور، رئیسرئاایس پارلمااا   ی،ن وضااعیتیچ . در baz, 2018)-(elاست  1آشفتگی سیاسی پسا
ایرا    د.شون های قومی انتخاب می از طیف  یکاز هر  ،های برجستهاقلیت   ۀیه برپایسور  وزیرت س نخ

ع وا  یااک ااارود ها کماکا  بااهخواهد کرد و علوی  جلوایری ها  کامل علوی  یاز ان وا  از این طریق
چ انچااه نخبگااا   می،نظاااک  د. در چ ااین نقو می  حکمرانی سوریه ایفای  نظامفوذ و همسو در  نبا

قرار ایرند، ج اح ن دیک به ایرا  که ممکن است یک شاخه قدرت  هاجایگاددر برخی نی  ی  ضدایران
 مااورد زیااادی در  هایک د. البته اختالفمی را در دست داشته باشد از اقدامات ضدایرانی جلوایری  

 .(shalabi & alrajehi, 2011: 1378) و ایاارا  وجااود دارد  ،لکاربست این س اریو میا  آمریکا، اسرائی
های میا  ارود ،با حف  یکپارچگی سوریه ،قدرت سیاسی برپایۀ آ  که  د کرد  راهبرد لب انی  یردیدبی 

 ،(ruiz, 2012) قبولی برای آمریکا و ر یم صهیونیستی نیست شود، جایگ ین قابلیقسیم می  اونااو  
همااه  ایی ااو  طاارح اود » برپایااۀکااه حالی رد شااود،سااوریه در براارا       یاپا  سبن ممکن است    زیرا

ساا اریوی مطلااوب  ،ثبات یبرقرار ب ابراین ؛(yinon, 1982) اسرائیل است  سودهای عربی بهدرایری 
 در پی »این کشور    اوید می   بارد دراین  ،وزیر ر یم صهیونیستی نخست   ،ها نیست. ب یامین نتانیاهوآ  

آنچااه چیاا ی شاابیه د ک ااد؛  ی ای که سوریه را لب انی یعاست ایه برای آ  اهداف  مستعمرد کرد  سور
همچ ااین  ،ایرا   .(sputniknews, 2017) در سوریه درحال انجام استا، ندادها در لب ا  انجام دادآ  

 ،، مساائول ااارود اقاادام ایاارا  بر یان هییو  ک د. کشور یمن دنبال می   مورد سازی را در  لب انی د   یالگو
  د ک دایانب را ل اجازد دهیم که یمن  م به ایرا  یانیوی نم  است.  ایرا    ۀبازیچ    »لب ا  اوید می   بارد ینراد

(baeghtesad, 1397). د  عااراق اساات. ر د کاا یایرا  یکی از مخالفا  اصلی سیاست لب ان ،حالبااین
. بودلب ا  در ای فرقه یب دهیمشابه سهم ی نظام  زیساپیادد در پی  ،پس از اشغال عراق  عمدبه  آمریکا

در   یی ارامقاومت است و با یوجه به ای که فرقااه  ۀعلیه جبه  ی اهرم مؤثر  ، د کرد  عراقیلب ان  ،رواقعد
 ؛شااودمی  میااا  مااردم عااراق ی موجن اف ایو دودستگ ،شدد است یبدیل   ی ام یتبه موضوعی    ،عراق

 ی سااائل ام یتاا دلیل م به  ،ک ده حمایت می  د کرد  یمن و سوری ی انبل  یاز الگو  ایرا  با ای کهب ابراین،  
قدرت در این کشااور  یب دسهم یبا الگو ،با عراق مستقیمو مرز  ی پیوستار سرزمی  ،وی د و همچ ین
 مخالف است.

________________________________________________________________ 
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 ایهای فرامنطقهبا قدرت یاتحادساز . 8-5

ها و هاادفنااد یوانمی یی  ی هااعتقاد برسد که بااه  شود که دولتی به اینایخاذ می   ی زمان،  رد ایرادبراه
امکانااات ملاای  پشااتوانۀ را احساس ک د کااه بااه ی ه خطر کای یا دست آورد بهخارج  درخود را   م افع

پیمااا  بااا کشااورهایی کااه  و انعقاااد  همکاااریبا    ک  دیالش می کشورها  ب ابراین،    ؛نیست   شدنی دفع
دد را دفااع آماا پیومتقاباال  یاارس  ،رو هست دهمشابهی روب  ی خارج  لدارند یا با مسائ  ی مشترک   اهداف

ای فرام طقااه یهان قاادرت ییرتهساا برج  ،نیروسیه و چ  اس،اسبراین .(Shahmoradi, 2016: 35)ک  د 
 ی هااا در راسااتای مقابلااه بااا ی هااایضرورت ایراااد بااا آ   به ،وی د در دو دهه اخیربهایرا ، هست د که  

 پی بردد است. راهبردی خود
ز ایاادئولو ی اساات. و فرایاار ا  ،مرورم فعت   ،هنایاراکثرت   ی،عمل  ،خاورمیانه  در  چین  سیاست 

اساات. ایاان م ااد  عالقهف ای دد به استرش نفوذ در م طقااه    ایاونهبه  خود  به م افع  رسید    رایپکن ب
دو  ا،2اشااایو و اصااالحات»ع ااوا   بااا ،1980در دهااه  1دنگ شاایائوپی گ ۀنام رب ماز ه گار  کشو
ی غام م ابع انر یوسعه و ادنخست،   ت ردد اسمطرح کرا خاورمیانه  درخود  ت سیاس اصلی  ت یاولو

 ,h. chang)و بازارهااای مصاارفی باارای کاالهااای چی اای  یاذارهیسرما یهافرصت  ی رگیپیدوم،  و

مترااد آمریکااا هساات د، عاادم  ،عرباای  ۀخاورمیاناا ی هااادولت  بسیاری ازای که  به . با یوجه(1 :2011
د. ک اا یر می سااتهج رایاارا  را ب راهبااردی ی هااایی یصااور   ی دیگر،اهای فرام طقهائتالف ایرا  با قدرت 

و یهدیااد آمریکااا علیااه ایاان   ،سااوعربی ازیک  یایرا  در شرایط فقدا  همگرایی با کشورها  ،درواقع
 2017 ی ام یاات ملاا  اسااترای یاساات.  کااردد ررا با چین برقرا ی م اسب یوندهایپ ،گری دسویاز  رکشو

ایاان با    راهبردیرقابت  و  ،  یعیین  3طلن نظر  ت یجدیدراز دو قد  ی ع وا  یکایاالت متردد، چین را به
. همااا  کااردد اساات آمریکا معرفی    ی ع وا  عامل مررک سیاست خارج ها بهحوزد   ۀرا در هم  کشور

دشمن مشترک  کایرا  و چین با ی .)nss(2017 , ک دنگاد می  ی اصل 4ع وا  یک یهدیدس د به ایرا  به
 رفشااا ۀبرناماا  بااه اساات. چااین هرااا کردد  فراهم ها راایراد آ  ، زمی ۀ همین مسئله  و  رو هست دهروب 
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https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
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های اذشااته کااه روابااط در برههاین کشور،    .است   نپیوسته  ،ایرا    1کرد    یم  و  برای  ایاالت متردد
 را  اعمااال شااده ایاا علیاا  یشدید یهامیاشت و یرروخامت اذشدت روبهتردد بهایرا  با ایاالت م 

برایااا   .(calabrese, 2020) ایاارا  را مم ااوع نکاارد  ازخرید اناار ی  اایاک و   2010وی د از سال بهاا
»چااین از   اویااد اونه می این  2019 انویه    25در    ،نمای دد وی د ایاالت متردد در امور ایرا    ک،هو
م ااافع  .(scmp, 2019) ک اادامی ایاارا  را یااأمین  ی سااتی یرور هااایبودجه فعالیت  ،نفت رید یق خ رط

را ویااو  ی ضاادایران یهاقطع امه بیشترچین و ایرا  با یکدیگر همپوشانی دارد. چین   استردۀ  راهبردی
چااین و   یباارا  ی مصرف م اساابر  بازا   ین  ایرا    آید.شمار می کردد است و خریدار اصلی نفت ایرا  به

»مهم نیست  اوید می  ،سفیر چین ،2 چانگ هو. است ابریشم جدید  جادد ی اصل راهروهایاز    ی یک
با   3جامعراهبردی  مشارکت    استرش ک د، ع م چین برای    ای چگونه یغییرکه شرایط جهانی و م طقه

 .(wu, 2020) ایرا  یغییر نخواهد کردا
راال م   روابااط ایاارا  بااا آ    ،ه اخیریرین کشوری است که در دو دهروسیه برجسته  ،دیگرازسوی
امااروزد   ،ضمن نظرداشت به نبرد سرد دورا  پس از ج گ جهااانی دوم  ور،این کش است.    برل بودد

 دانااد.یساالط باار م طقااه می   رایام یتی و سیاسی غرب ب  یدستکار  ی غرب آسیا را نوع   هایداراونی 
مسااو ای هم طقااه یبااه کشااورها ی یکن د  با ب ابراین،  ؛است روسیه بودد  این مسئله به زیا   یردید،  بی 

ارایی چ ین ارایشی در راستای الگوی م طقااه  است ودر برابر غرب    ی بخش   ازیوپی  در    ،ایرا    مان د
 مان د ی صر مشترک اهمگرا نیست، وجود ع  طور کاملبهایرا   روسیه و ی کل  اارچه م افع  ایرا  است.

 ۀطلبانوسااعههای یمقابلااه بااا سیاساات   و  ههای مترد در م طقاز اعمال یغییرات در دولت   ی جلوایر
سااوریه   هااایداراونی همکاااری بااودد اساات.    باارایطرفین    ۀی اصلی و برانگی ان داهغرب، پیشرا  

نفوذش در خاورمیانه به ایرا  وابسااتگی زیااادی   اف ایو  برایو  روسیه  یفدراسخوبی نشا  داد که  به
 وسیه نیاز داد.مهار آمریکا به ر برایایرا  نی   در مقابل،دارد و 

نیاز دا نکرد و خود را بی یارایو پ ی هیچ قدری سویبه بقالان در اوایلکه ایرا     داشت باید یوجه  
 ی شااداج یصااور یهدیااد ناشاای از مراصردی یاادرامااا به ،دیاادها می ت ربا ابرقد ی الگوی ائتالف راز ه
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ب با ای که ایرا  پس از انقال ،سوق داد. درواقع لعبور از این اص سوی بهرا  سرا  کشور  ی،تیکی ئوپل
 اب  پیوندبدو     پی برد که  یراهبرد   ۀبه این مسئل  ، پس از مدیی کرد را مطرح    شعار نه شرقی و نه غربی 

مصااو  بمانااد و اهااداف  هاکاماال از یهدیااد طوربااه دیواناا هااا نمی ها و انعقاد برخی پیما  ت رابرقد
با استفادد از حق ویااو فراوانی د ره در موایروس  وچین  ،  نمونه  ع وا  به  ؛خود را نی  پیو ببرد   یایوسعه

رغم ای که همسویی چین و اند. بهرددکیکجانبه آمریکا دفاع  ۀدر مقابل روی  از ایرا   ام یت   یارودر ش
الملل و استرد غاارب آساایا این کشورها در نظام بین  یم افع راهبرد   ی بر برخ ی روسیه با ایرا  نی  مبت 
ت ری باار قاادادزیاا    ا  یم ن یوانسااته اساات بااهیهمسویی با روسیه و چاا   ۀوانتش پاست، اک و  ایرا  به

 ین ایرااادییوجه داشت که چ اا   دن مسئله نی  باییا  ید. بهاف یب  خود  یاو فرام طقه  یام طقه  ی زنچانه
 است و به سطح راهبردی نرسیدد است. ی موقت
 ایرسانه یدیپلماس. 9-5

ای ت روایاات م طقااهیاا و یثب راهبااردی ی مقابلااه بااا ی هااای هایی که ایرا  در راستایدیگر از اهرم  ی کی
ه کاا اریباطی است. برخالف اذشااته    یهاایرد، استفادد از قدرت رسانهخود از آ  بهرد می   ردنظروم 

سااخت را   یرویکردهااابیشااتر،  کردنااد و  می   ی نظااام   ۀاقدام بااه حملاا   یی کشوراشا  برای  هاومت کح 
. آورناادشاامار می ی بهمرزنااورد  یبرا  بی ها را اهرم م اسهاز رسان  ی ریاامروزد بهرد  ارفت د،ی و م یدرپ 

 ی شااتریب کاارد   و مجاب یراذاریت یأثراز سرعت انتشار و قد  ،مراین کمتربه  ۀها ضمن ه ی رسانه
یولیااد و  با اسی بی بی »و  اهیالعرب»ازجمله  اونااونی های  . رسانهر هست دن د جامعه هدف برخوردا

 د. در ایرا  هست  م  وی کرد    رایب  زیا درصدد بسترسای دشیع»ض   ا وی »ضدایران  یهادادد  ۀ مخابر
 ایشاابرد اهااداف م طقااهیپ  باارای  ،ایاهمیت و یأثیر جدال و نبرد رسانه  ازایرا  نی  با آااهی    ،بلمقا

ع وا   پیام به ۀ از مخابر را  یا .ارایو یافته است ای  از اب ار رسانه  ی ایربهرد  سویخود در غرب آسیا به
یر یهاااجمی   ایاونااهمرزهااایو به  ی در ن دیکاا را  و این راهبرد  ایرد  بهرد می   ی ات اطالعاینوعی عملی

یهاارا  در جهااا  عاارب   2راهبردییباطات  رمرور ا  ا،1ملالعا»زبا   ی عرب  ی خبر  ۀ. شبکک داجرا می 
ائیل آمریکا و اسرکه  ک د ، این ایدد را م تشر می فرستداین شبکه می   از طریقکه ایرا  ی  هایاست. پیام

فدار غرب و همسو بااا واشاا گتن و رط  ی با دولت  ف و آ  رایمت ایرا  را یضعهست د یا حکو  در یالش 
________________________________________________________________ 

1. Al-Alam 

2. communication strategy 
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آمریکااا بااه  2003سال  ۀاز حمل که پس العالم. (pau & others, 2018: 144) دک  آویو جایگ ین یل
ر ملااه د، ازج اونااااو  کشااور    40در حدود    رخبرنگا  50ت ارفتن  م خدبا به  ،شد  اذاریب یا  عراق  

غرب آسیا بااا هاادف یقویاات   هایداراونی اعته  س24ن، نقو مهمی در پوشو  یطس الله فلغ د و رام
دنظر رمخاطبا  مااو  ۀذائق  های خود را باشبکه  ،دارد. ایرا    این م طقهنفوذ مرور مقاومت در سراسر  

ز  بااا  یهااای از مجر اوییی هیسااپا  »و    یا،ویاای پرس »که  ی ونه، درحالمن    ع وابه  ؛ک دی ظیم می 
العااالم از   یهااای ، مجرک  اادی خااود اسااتفادد می هدف برای مخاطبا  غرب  ۀامعسبک ن دیک به ج 

 .(robinson & others, 2018: 132) ک  د که در جها  عرب رایج است حجاب کامل استفادد می 
 یدیپلماسی مذهب. 10-5

ز های م طقه افوذ در ملت ، نک دمی  پیگیری  ی سیاست خارج  ۀ که ایرا  در حوز یی هااز رهیافت   ی یک
ازجملااه   ،های م طقااهمذهبی ایرا  با ملت   یهای فره گی و نهادهاهبین شبک  مذهن است.  ۀدریچ
اریباااط میااا    یبرقاارار  ی،مذهبی و دی   ینمادها  برقرار است.  ی اریباط عمیق  ،و لب ا    ،سوریه  عراق،

 ،و عااراق  سوریه  یهاحرم  یر و بازسازییعم  اساس،براین  .اندهای م طقه را یسهیل کرددایرا  و ملت 
بااه شااهرهای   ایرانی   ائرا  سفر زدوبارد  ایرا  است. آغاز    آشکار  رنشا  داد  حضو  یاقدامی در راستا
ین روابط دی ی ایرا  با مااردم عااراق ا  عمقبر    ،2003در سال    صدام  ی از سرنگون   پسنجف و کربال  

عراق، یالش  ایرا  در سوریه و یتشارس م  مروری حضور سیاسی و  یهااز وی ای   ی یک اف ودد است.
برای دفاع از شاایعیا    ریع وا  اقدامی ضروها بهسازی از این ج گیرسیم و روایت   این کشور برای

ای رسااانه یهارا در شاابکه یااسااتردد  پویو  ،ایرا    های واقع در دمشق و عراق است.سوریه و حرم
 هااایقلیاات شاایعه و حرمعراق را دفاااع از اسوریه و  خود در    رحضوهدف از  و در آ ،    راد انداختهبه

هااای و حرم حضرت زی ن در دمشق در مقابل یخرین یوسط ارود  ،سامرا  ،کاظمین  کربال،نجف،  
بیشااتر  مذهبی ایرا   ی پلماسی . د(robinson & others, 2018: 149-156) دد است کریروریستی معرفی 

 ایاان  اساات.  ردارودی اای برخاا   راهباارد ت و  یر رواشود. عراق از جایگاد مهمی ددر عراق مشاهدد می 
 دم عااراقراز ماا   درصااد  60-75حدود    جها  پس از ایرا  است.  ۀت شیعیجمع  نیدوم   دارای  کشور

با  آید.شمار می بهبرای ایرا   راهبردی  ی دارای  کی  ،ت یجمع این ت د.س عه هیش  میلیو  نفر(  20  بال ی)یقر
نفوذ  ۀ س تی در حوز  طورو به  هست د  مذهن ه س ی م طق  یکشورها  ۀبقیجمعیت عمدۀ  یوجه به ای که  

عیا  عراق برای ایاارا  بساایار مهاام ینفوذ در میا  ش  ایرند،می قرار  دیگر  عربی    و کشورهای  عربستا
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، یا  . حرم امام سوم شاایعانددر عراق واقع شدددو شهر مذهبی مهم کربال و نجف    ،است. همچ ین
  از سراسر جها  در طول ای از شیعیاکه طیف استرددمکانی است   ،شهر کربال  در،  امام حسین)ع(

کااربال از م ظاار روایاات  .روناادمی اربعین به قصد زیارت بااه آنجااا  ب ره روی وی د در پیاددل و بهسا
ک د که امااروز همچ ااا  نقااو و مفهوم شهادت را یداعی می  ،، ایثاریج گاور  ۀروحی  انقالبی ایرا ،

 ،و جانشااین مسااتقیم پیااامبر  ین امااامنخسااترا  دارد.  ی ایاا ارایمهمی در جامعااه و سیاساات م طقااه
یااک مکااا  مقاادس و   رو این شهر،؛ ازاینخاک سپردد شدد است در نجف به  طالن)ع(،ابی بنعلی 

ت شاا اخته شاادد یرساامدر سراسر جهااا  بهنی   علمیه نجف    ۀ حوز  مهم برای مسلمانا  شیعه است.
 است. را جذب و یربیت کردد علمای اسالمی بسیاری ،چ دین قر   در طول است و 
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هااای ایاان غاارب آساایا دارد و یوانایی   ۀم طقاا   بر  یقدرت نرم نی  یمرک  زیاد  کارایری بهلراظ  به    راای
هایی را مطرح قدرت فره گی نی  برنامه لراظ بلکه به ،نیست متمرک  اری ی نظام  ۀحیط بر  ی هاکشور  

و شااور از طریااق سااازما  فره ااگ های فره گاای ایاان کفعالیت  ۀعمدبخو است.    کرددو عملیایی  
از   ،مایکاال روبااین  .شااودانجااام می و سااتاد عتبااات عالیااات    ،علمیه  یهاحوزد   اریباطات اسالمی،

 1»ایاارا  یااک بااازیگر جاادی و ماااهر  اوید می   بارد ، دراینبارد ایرا  رد  نظرا  ن صاحن ییرسسرش ا
 زد بااا ایاانراباا خااود در م  کاارد  ن یهرا  و فلج  ید  در زم رک  یباز  کم ارفتن ایرا ، یع ی دست   است.

قاادرت ناارم   یهاااراهبرد   ساات؛ین  ی کاااف،  را  یاا ت سخت ارقد  مقابله با  .یام طقه  ذنفو  رس  کشور بر
 شااوداهااا دادد نمی پاسااخی بااه آ  ،  فانه اغلاان ساا متأ  ت د وساا ق هیعم  دد ویچیپ  اسالمی،  یجمهور

(rubin, 2017: 66). کاارد؛ ایاارا  اشااارد  ی ه گاا فر ی پلماساا ی د هاینشانه ی رخ به ب یوا  ی م مورد ایندر
 ات یاا نمااایو یجه  بااراف و    کااه  است در لب ا  ساخته  را    2تایمل  ره ب   ۀ موزالله  ح ب   نمونه،ع وا   به

هااا اسااتفادد الله از آ  اذارد که عوامل ح ب ی نمایو م را به  ی هایشدد از اریو اسرائیل، یونلیوقیف
برا  ایرا  در ک ار ک د و البته یصاویر ره می  الله را یعریفح ب   نظرورد م روایت    ،د زکردند. این مومی 

 3موزد امام حسین همچ ین،ک د. می  ییادآور     دااک دید زت ایرا  را به بایحما  ،اللهداا  ح ب  م زر
________________________________________________________________ 

1. serious and sophisticated 

2. Mlitta Museum 
3. Museum of Imam Hussein 
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داا  این   بازدیدک  پس از انقالب اسالمی در ایرا  دارد.  یهابا موزد   ینقاط اشتراک بسیار  ،در عراق
ا  معاصاار عبااور ردر دو  حسااین)ع(دشاام ا  امااام    ی از روی اسااام   به ساااختما ،  د ه گام ورودموز
هااای و فرش یحااال، نماااهااا و درعینآفری اای م فاای آمریکایی   موزد با اشارد به نقوودر  ک  د.می 

ه کشاا د، باا ی یصویر م اند و یاریخ یشیع را بهرا پوشاندد  روای از سوی ایرا  که یمام د  ی ابریشمی اهدای
اهمیتی برای   ،که آمریکای است، درحال  راقز عت اظ د که ایرا  درحال حفاکالقا می     داا  ک دیبازد 

باار  ،یی چ ین رویکردیاکارمی ا   مورد در ، تی  آندرسون. (rubin, 2017: 65) ست یاین کشور قائل ن
 سااود زیااادی  ،باارای مااردم م طقااه  ایها و اریباط فره گی ادغام  چ ینیردید،  بی »  است که   نظراین  

ه شااد  و یقساایم عاا قطقطعه باااای کااه ی غیرقااانون  ۀیوسع ک د یا ازها کمک می به آ  خواهد داشت و  
گتن  آویو و واشاا . اما این آخاارین چیاا ی اساات کااه یاالشوندخارج    شود،انجام می   نواستعماراری 

 .(Anderson, 2019) خواه دامی 
 

 گیرینتیجه

اسااالمی ایاارا    یمهااورچاارا ج »بود که    پرسو  به اینپاسخ    ،اصلی پ وهو حاضر  ۀمرور و مسئل
ی هااایی ا  هااا بهاارد ارفتااه اساات؟از کدام دکترین  آ  رفت از  برو    برایو    دشد  راهبردی  ی  هایدچار ی

د کااه ک پساانقالبی آشکار می  رۀ یاریخ ایرا  در دو  سی بلکه برر  ،ماورایی نیست   ۀیک مقول   راهبردی،
د. شاامار آیاا به  ای که یک مشااکل  یک مسئله است یا  ی راهبردیواقعیت عی ی دارد. ی های  ،این مسئله

پایااا  و باارای همیشااه شوند می یکبارد حل ست د که بهیت د و مان د مشکل نس ه  رد برقرارهموال،  مسائ
شااوند و می یباادیل  به یهدیااد    ،ریت نادرست ی هست د که درصورت مد  یی هادواانه  ،مسائل  .یاب دمی 

  هرچ ااد . موقعیت جغرافیایی ایراندشوساز پدیدار می ای فرصت اونهبه  ،درصورت راهبری م اسن 
مرااور  ن دیکاای در  ی ایااررو قرا یی جباار جغرافیااا های فراوانی را ایجاد کردد است، اما همینفرصت 

برقرار  وبا همسایگان  یو مانداار  ی عیطب یایرادهانتواند  ااد چیکه هاست شدد    سبن عربی و یرکی 
ی ها بااا ی،  سسیا  ایرا  است و نخبگا    ی ج است خاریر سبراذار  یثو یأ  ثابت   رد. جغرافیا یک ع صک 

طور بااه  ت ک  ااد.یاز آ  را ماادیربرآماادد  مسائل  خواه د یوانست  م اسن    یکارهاررویکردها و دستو
سیاساات  ۀدر عرصاا را    ی یمتمااا  یدهارراهب  و  ،ها، اهدافانگی د   ،ن شرایطی یبا چ   یکشورطبیعی،  

هااای بانی از ج بویملااه پشااتازج  ،اهااداف مهاام ایاارا   عماادۀبخااو  .ایاارد درپاایو می  ی ج رخااا
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سااازی حائل و انصااارالله(، ،الله ،حشدالشااعبی هااای فلسااطی ی،ح ب ارود مان ااد) بخااویآزاد
وی د عربسااتا  و ر یاام )بااه ای آمریکااادزا، موازنااه بااا متراادا  م طقااهیاا ساارزمی ی بااا ع اصاار یهد

امکا  بایااد از حاادایرنااد کااه یامی   سرچشاامه  دینب یاحقیقت    از این  ،و مهار آمریکا  ،(ی ستیصهیون 
ت یاا )بااا مرور  مرااور عرباای   ،م ااابع یهدیااداک ااو ،    کاارد.  ی بع یهدید به کشور جلوایر ام   ی کین د 

که در یک   هست د)با مروریت آمریکا(    و غربی   ،ونیستی(ی)با مروریت ر یم صه  عربستا (، عبری 
ایاارا  در  ی رارایرجه داشت که قست د. باید یوبرای ایرا  ه  ی آفری و همسو درصدد بررا    یگانه  ۀجبه

 خواهااد بااود. از ایاان  لی آغاز شکست احتمااا  ۀنقط  ی، یم زفراسر  ی  یآفرسمی و عدم نقومرزهای ر
همااین مساائله   .دارد پیوند  ،  های اطرافنینقو در برخی سرزم   یام یت و بقای ایرا  با ایفا  دیدااد،

امکا  دشمن را یاحااد  کهپیدا ک د    ارایو  اهبردهاایخاذ طیفی از ر  سویکه ایرا  بهاست  شدد    سبن 
 ۀآفرین در م طقالزم است با م ابع چالو  ،واقعدردارد.    دورهب  اشهای رسمی زمردیک شد  به  از ن 

از ورود   پاایو  کهک د  جاب می یا  یراهبرد   ت رضرویر،  بیا  روشنبه  د؛وش  روروبه  ،حرکت آ  یهدید
م ااع   مان ااد  یی د. راهبردهاااخلوت م بااع یهدیااد شااود حیاااط ایرا  وار  خلوت،ع صر یهدید به حیاط 

ناادای ربازدارناادای، بازدا  ۀ  و یلاا رنامتقااا  یای موشکی، نبردهاای و ضددسترسی، دفاع الیه طقهم 
ای فرام طقااه  یهات ربااا قااد  زیادی، ایرادساپارایی(، ص عت په)کالسیک و نئوبالستیک  موشکی 

 همگاای   ،فره گاای و مااذهبی پلماسی  ی دو  الله،  ح ب   یگوال د کرد ،  ی، لب انی مخالِف نظم آمریکای
رغم ای کااه ایاارا  بااا ی هااایی بااهانااد. ب ا و یوسااعه پیاادا کردد راهبردی یی ع وا  ی ها با ایپایهبر  ی ت بم 

ی هااایی  درعماال،نیساات.  برای آ  درساات  راهبردی ییعبیر ان واکارایری  به  ،است   روروبه  راهبردی
خود ها  آ    ت که با کاربس است    کشاندد  یی اهداف و راهبردها  ایری وپیدر  سویایرا  را به  راهبردی،

ت نساابی یموفق  دلیل اصلی دد است.  یرهایی بخش   ،دزای ط عوامل یهدس وا و مراصرد شد  یو از انرا  
 یع وا  نیاارونیاا  بااهرا  یی  اارکرد عملی رو  ی،انقالب   یموازات یوجه به ایدئولو است که به  ایرا  این

ک شگری یهاجمی نیست  را  ای این،وجوداست. با داددقرار خود  راهبردیار ی رفتمب ا  ی،اصل  ۀمررک 
بازیگر دفاعی   ،د. ایرا  ک آ  می ا  از قدرت است که بقا و ام یت خود را یضمین    در پی و در م طقه  

و عماال مقامااات   برداشت ضرر همسایگا  نیست.  حداکثر رساند  قدرت خود بهدنبال بهاست و به
ع اصاار  ۀت عاادم مداخلاا روضروری و غیرمفید است و درصاا غیر  ی،است که رفتار یهاجم  ایرا  این

 بلکه فراوا  خواهد بود. ،ی ها کمیاب نبوددخارجی، ام یت در م طقه و مرزهای ایرا  نه
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