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دهكيچ
الملـل و مطالعـات اسـتراتژيك محـسوب         بازدارندگي يكي از مهمترين موضوعات حوزه مطالعاتي روابـط بـين          

شـود كـه دولتهـا بـراي تحقـق      المللي آنارشيك سبب ميديدات استراتژيك عليه دولتها و سيستم بين ته. شودمي

در ايـن راسـتا تهديـدات       . سياست خارجي خود سيستمهاي قدرت محور بـويژه بازدارنـدگي را طراحـي كننـد              

ست كه در آن تنوعي از استراتژيك قبل و بعد از انقالب اسالمي نيز ايران را متمايل به طراحي اين سيستم كرده ا

به ايـن   . عوامل پيچيده و پويا بويژه شبكه استراتژيك مدل بازدارندگي سياست خارجي ايران را شكل داده است               

ي هـا همنظور مقاله الزامات مدل بازدارندگي ايران را بررسي كرده و از طريـق تجزيـه و تحليـل محـيط و شـبك                      

قابل ذكـر اسـت كـه مـدل         نيز  اين نكته   . شودضوع را سبب مي   استراتژيك موجود ارائه بينش علمي راجع به مو       

بخشي بـه آن  سازي استراتژيك خواهان اعتبارگرفته و با تأكيد بر شبكهبازدارندگي ايران تنوعي از طرفها را در بر      

.باشدمي

. ايران، سياست خارجي، مدل بازدارندگي:يديلكيهاهواژ

∗E-mail: fghasemi1@yahoo.com
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مسألهطرح 

عنـوان مهمتـرين موضـوع      وعات علمي است كه در كنـار جنـگ، بـه          بازدارندگي از جمله موض   

به عبارتي ديگر از پرسشهاي موجـود در حـوزه مطالعـات            . باشدمطالعات استراتژيك مطرح مي   

ـ توان از بروز جنگ كه سبباستراتژيك اين واقعيت است كه چگونه مي    ي هـا هساز تحميل هزين

 آورد؟ پاسـخ بـه چنـين پرسـشي، منجـر بـه         عمـل زيادي بر واحدها خواهد شد، جلوگيري به        

تها سيستم بازدارندگي مورد نظـر استراتژيـس  . گيري مفهوم تئوريك بازدارندگي خواهد شد     شكل

در مدل فيزيكي تعريف اصـول و مبـاني تئوريـك    . از دو مدل منطقي و فيزيكي برخوردار است  

 واحـدهاي درگيـر در      اصوالً بازدارندگي نوع خاصي از رابطـه سياسـي بـين          . مطرح خواهد شد  

كنش متقابل با يكديگر است كه در آن يكي از واحدها سعي بر نفوذ بـر ديگـري دارد تـا از آن            

گيري رفتارهاي نامطلوب آن شود و اين موضوع از طريق تهديد به مجـازات و  طريق مانع شكل 

گرايـي  ر واقع اصول و مباني اين سيستم نيز ريشه د       . سازي طرف از منافع آن قرار دارد      يا محروم 

گرايي مهمترين اصـل، اصـل آنارشـي و نبـود اقتـدار عاليـه در سيـستم                  در واقع . خواهد داشت 

به همين سبب امنيت به عنوان مهمترين معماي واحـدها مطـرح خواهـد شـد،          . المللي است بين

چرا كه هيچ مقام عاليه خود را متعهد به حفظ آن نخواهد كرد و به همين جهت اصـل سـوم از                      

بنيادين آنارشي حاصل خواهد شد و آن اصـل خوديـاري اسـت كـه در آن، هـر واحـدي              اصل  

شـود كـه قـدرت    اصل ديگري پديـدار مـي    به طور منطقي    باشد و   ول حفظ امنيت خود مي    ومس

در اين وضعيت رفتارها بر اساس عنصر قدرت شكل يافته و بنابراين بسياري از              . محوري است 

,Morgenthauشودامري نامطلوب تصور ميرفتارهاي واحدهاي رقيب به عنوان  1969: ch6) .(

تـوان از رفتارهـاي نـامطلوب        حيات خود با اين موضوع كه چگونه مي        فرايندايران نيز در    

ـ رقبا و يا دشمنان جلـوگيري بـه عمـل آورد، رو            رو بـوده اسـت و يكـي از دلمـشغوليها و            ه  ب

ايـران بعـد از فروپاشـي امپراتـوري         . ددهنگرانيهاي عمده در سياست خارجي آن را تشكيل مي        

ساساني عمالً استقالل خود را از دست داد و تحت سيطره اقوام مختلف خـارجي قـرار گرفـت      

در دوره صفويه تبديل به واحدي مستقل گرديد        . شددر اين دوره كنشگر مستقلي محسوب نمي      

كه فكر و انديـشه     كه در همان زمان در معرض طمع همسايگان و قدرتهاي بزرگي قرار گرفت              

اوليه آنها تقويت جايگاه خود در چرخه جهاني قدرت بود و از ايران به عنوان ابـزاري اسـتفاده                   
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نمودند و ايران نيز همچون توپ در ميدان بازيهاي قدرتها، گاهي به سـمت چـپ و گـاهي بـه                    

ي  اراده قدرتهاي بزرگـ    ،شد اما آنچه جهت حركت آن را سبب مي        ،سمت راست در حركت بود    

در اين ميان ايران سعي داشـت تـا از رقابـت آنهـا در     . بود كه بر سر منافع خود در جدال بودند   

جهت جلوگيري از نابودي و به عبارتي حفظ و بقا خود استفاده كند كه گاهي موفق و بـسياري            

كرد تـا از ايـن   اي يك قدرت خاص عمل مينمود و گاهي بعنوان نائب منطقه    اوقات ناموفق مي  

اما با پيروزي انقالب اسالمي ايران حركت جدي در ارائـه يـك بـازيگر        .  به نوايي برسد   رهگذر

مستقل ملي بدون اتكا به واحدهاي خارجي را در دستور كار خود قرار داد، امـا بنـا بـه داليـل                      

 زماني سياست خـارجي ايـران فـشار و محـدوديتهاي خاصـي از ناحيـه                 فرايندثابتي حاضر در    

سـازي آن بـود و       شد كه نيازمند طراحي سيـستمهاي خاصـي جهـت خنثـي            بيروني بر آن وارد   

.گيردپرسش اصلي پژوهش حاضر نيز بر همين محور شكل مي

پرسش اصلي

گيرد كه ايران چگونـه در برابـر تهديـدات          پرسش اصلي پژوهش حاضر بر اين محور شكل مي        

كلي سيستم بازدارندگي   خارجي سيستم بازدارندگي خود را طراحي كرده است، به عبارتي مدل            

ايران در برابر رفتارهاي نامطلوب رقيب چگونه بوده است ؟

فرضيه پژوهش

كـه ايـران بـه سـبب موقعيـت      شـود  مـي در راستاي پاسخ به پرسش اصلي اين فرضـيه مطـرح           

المللي و رقابت سيستمي قدرتهاي بزرگ قـرار داشـته   ژئوپلتيكي خود در مركز ثقل سياست بين      

 چرخه جهاني قدرت مطرح بوده است و به همين سبب به دليـل محـدوديت   و عنصر مهمي در   

توان داخلي ميزان اثرگذاري محيط خارجي بر آن زياد بوده و لـذا قـدرت يـا قـدرتهاي بـزرگ          

آمده اسـت و در  يكي از مهمترين عناصر در طراحي سيستم بازدارندگي خارجي آن به شمار مي 

تبـع  حي سيستم مطلوب بازدارندگي ايران افزايش داشته به       اي كه اراده داخلي براي طرا     هر دوره 

.اندآن ميزان فشارهاي خارجي نيز افزايش يافته

گيـري ايـران    در همين راستا در دوره نوين، يعني بعد از پيروزي انقالب اسـالمي و سـمت               

الملـل قـرار گرفتـه و     اعمال نقش به عنوان واحد مستقل عمالً تحت فشارهاي محيط بـين            براي
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اي ي گذشته قدرتهاي بزرگ ايران را به عنوان پارامتر مهم در سياست منطقـه             هاهعمالً مانند دور  

المللـي و  و جهاني خود وارد ساخته و از سوي ديگر ايران از طريق بسيج تـوان داخلـي و بـين                

المللـي مـدل بازدارنـدگي خـود را طراحـي كـرده و از اسـتراتژي                 قابتهـاي بـين   رگيري از   بهره

.سازي و دفاعي بهره برده استناطمينا

روش پژوهش

در اين پژوهش به منظور بررسي فرضيه و تأييد يا رد آن از روش سري زماني بهره بـرده شـده                     

ي زمـاني بررسـي     هـا هروش سري زماني، روند زماني يك پديده و حيـات آن را در دور             . است

ـ             مي ر وابـسته را تجزيـه و تحليـل         كند و از اين طريق متغيرهاي مستقل و اثرگذاري آن بـر متغي

گيري از اين روش، سياسـت خـارجي ايـران از زمـان فروپاشـي               در اين راستا و با بهره     . كندمي

شـود و در هـر   بنـدي مـي  امپراتوري ساساني تا حال حاضر، به چهارده دوره زماني متمايز دسته         

توسـط ايـن واحـد    دوره تهديد استراتژيك عليه ايران و نوع سيستم بازدارندگي طراحـي شـده              

ا .ا.شود به عناصر پايدار سيـستم بازدارنـدگي ج      شوند و از اين طريق سعي مي      تشخيص داده مي  

.نيز پي برد

به اين سبب به منظور پاسخ به سؤال اصلي و بررسـي فرضـيه پـژوهش ابتـدا مـدل نظـري                      

 در گـام  .شودي تجربي اقدام مي  هاهآوري داد در مرحله دوم به جمع    . پژوهش مطرح خواهد شد   

ي تجربي در خصوص بازدارندگي ايران قبل از انقـالب اسـالمي            هاهي ناشي از داد   هاهسوم يافت 

. مدل بازدارندگي ايران بعد از انقالب تجزيه و تحليل خواهند شديمطرح و سرانجام اجزا

مباني نظري پژوهش

مدل نظري بازدارندگي در روابط بين الملل

بنـابراين طراحـي    . باشديري از تحقق تهديدات عليه خود مي      مدل بازدارندگي معطوف به جلوگ    

كارگيري پارامترهاي مختلفي اسـت كـه تحقـق چنـين موضـوعي را سـبب             ه  اين مدل مستلزم ب   

ي استراتژيكي اسـت كـه كـشور در آن    هاهدر اين راستا اولين جزء مدل، طراحي حوز     . شوندمي

دومـين  . چشمه خواهد گرفت  ن محيطي سر  منافع متعددي داشته و تهديدات عليه آن نيز از چني         

 مدل معطوف به ايجاد شرايط مقدماتي و منطقي بازدارندگي اسـت كـه در آن پارامترهـاي                  ءجز
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.زير در نظر گرفته خواهد شد

فراهم ساختن تواناييهاي فيزيكي به منظور تحميل خسارت بر حريـف بـر اسـاس اصـل                 .1

عقالنيت؛

؛هساختن آن از اعمال ممنوعبرقرار ساختن ارتباط با حريف و آگاه .2

هاعتبار بخشيدن به تهديدات عليه رقيب و بيان اين موضوع كه در صورت اقـدام ممنوعـ                .3

).phil , 1975(اجراي تهديدات حتمي خواهد بود 

شرايط بازدارندگي نوع مدل فيزيكي آن طراحي خواهد شد كه مـدلهاي             شدن   پس از فراهم  

گيري شده يا براي    و اينكه آيا مستقيماً عليه حريف سمت      مذكور بر اساس ابزارهاي بازدارندگي      

 در اينجـا مـدلهاي زيـر را    .شـوند  ترسيم مي،حمايت از حوزه استراتژيك و متحدان خواهد بود  

:توان تشخيص دادمي

مدل بازدارنـدگي متعـارف كـه در آن از سـالحهاي متعـارف نظـامي بـه منظـور ايجـاد              .1

شود؛د نظر از سوي حريف استفاده ميبازدارندگي و جلوگيري از اعمال مور

اي به عنوان ابزار تهديـد و بازدارنـدگي         اي كه از سالحهاي هسته    مدل بازدارندگي هسته  .2

؛ )Beafre, 1965,ch 2,3(بهره برده خواهد شد 

گيري شده است؛بازدارندگي متقابل كه مستقيماً نسبت به حريف مشخص سمت.3

وده و هدف حمايت از متحدان خود در برابر         بازدارندگي يكجانبه كه حريف مشخص نب     .4

باشد؛تهديدات مي

بازدارندگي سياسي كه از ابزارهاي اتحاد و ائتالف در برابـر كـارگزاران تهديـد اسـتفاده                 .5

.شودمي

:سر انجام هر سيستم بازدارندگي چهار استراتژي را در پيش رو خواهد داشت

شود؛مال مجازاتهاي سخت استفاده مياستراتژي تهاجمي كه در آن از تهديد دشمن به اع.1

استراتژيهاي دفاعي كه در آن به دشمن چنين القا خواهد شد كه به علت داشتن تواناييهاي                .2

آميز نخواهد بود؛دفاعي، تهاجم آن موفقيت

 اينكـه اقـدامات آن تهديـدي بـراي رقبـا      يسازي كه بر عدم تهديد ديگران و القـا      اطمينان.3

نخواهد بود؛
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.رفع علت اصلي مناقشه با ديگران تأكيد داردسازش كه بر .4

:توان به صورت زير نشان دادالملل را ميبه طور كلي مدل بازدارندگي در روابط بين

 ��'� :	�� c��E� �� 1�? ���;�� _C�Jd@ "?0�2
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ي استراتژيكهاه سياست خارجي و شبك،بازدارندگي

ه اسـتراتژيكي   الملـل داراي چرخـ    دهنده سيستم بـين   اصوالً كشورها به عنوان واحدهاي تشكيل     

باشند كه سياستهاي كلي نظام، سياست خارجي و تدابير اجراي سياستهاي مـذكور در قالـب                مي

شوند پاسخ به چنين نيازهـايي مـستلزم    آن محسوب مييالزامات و نيازهاي استراتژيك از اجزا     

ل آن  به عبارتي سياستهاي كلي نظـام و بـه دنبـا          . المللي كشور است  تدوين استراتژي ملي و بين    

شود كه تهديـدات اسـتراتژيك      سياست خارجي ناشي از آن كنش متقابلي بين واحدها سبب مي          

اين سبب كشورها با تدوين سياست خارجي خـود و          به. امري رايج در آن محسوب خواهد شد      

به منظور مقابله با تهديدات احتمالي ديگران ملزم بـه طراحـي سيـستمهايي هـستند كـه بـر آن                     

و با فراهم ساختن چنين حمـايتي       : شوندسازي و ممانعت از رفتارهاي رقبا     ثياساس قادر به خن   

ترين سيستم اسـتراتژيكي اسـت كـه        سيستم بازدارندگي رايج  . قادر به تحقق اهداف خود گردند     

كشورها براي مقابله با تهديدات استراتژيك موجود در چرخه استراتژيك خـود بـه طراحـي آن              

ي اسـتراتژيك   هـا ه ايجاد بازدارندگي در محيط استراتژيك و حـوز        از سوي ديگر  . كننداقدام مي 

. كنــدي ژئــوپليتيكي ژئواكونــوميكي و ژئوكــالچري معنــا و مفهــوم پيــدا مــيهــاهاعــم از حــوز

.برد در جهت اعتبار بخشي خود بهره ميهاهبازدارندگي از فرصتها و محدوديتهاي اين حوز

ي تجربي پژوهشهاهداد

ش ســري زمــاني، سياســت خــارجي ايــران از زمــان ســقوط امپراتــوري گيــري از روبــا بهــره

شـود و دو متغيـر تهديـدات عليـه      دوره زماني تقسيم مي   14 ميالدي تا به امروز به       651ساساني

:د كه عبارتند از نشو مي دادهايران و استراتژي مقابله با آن در هر دوره زماني تشخيص

گيرد كه در اين دوره امپراتوري ساسـاني   بر مي ميالدي را در651–820دوره نخست از    -

در اينجـا ايـران بـا    . شـوند با فروپاشي روبرو شد و اعراب مسلمان بـر ايـن كـشور حـاكم مـي         

باشد؛فروپاشي روبرو شده و عمالً فاقد استقالل مي

 مــيالدي اســت كــه در ايــن دوره اميــران و پادشــاهان محلــي بــه 1258-820دوره دوم-

د، البته كليه اين اميران و پادشاهان بـه نـام و فرمـان خلفـاي بغـداد حكومـت                    رسنحكومت مي 

در ايـن دوران اروپـا نيـز در     . كردند ولي در تالش براي خروج خود از سـيطره اعـراب بودنـد             

برد و جنگها و اختالفات سياسـي و مـذهبي فرصـت انديـشيدن              دوران قرون وسطي به سر مي     
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اد؛دپيرامون كشورهاي آسيايي را نمي

 كه ايران بـه اشـغال مغولهـا در آمـد در سـال               1258-1502 دوره سلطه مغوالن و تاتاران       -

 هالكوخان مغول بغداد را تصرف و با قتل آخـرين خليفـه عباسـي بـه سـلطنت ظـاهري                1258

در اواخر اين دوره امپراتوري عثماني ايجاد و ضـعف داخلـي ايـران              . خلفاء بر ايران خاتمه داد    

از سـوي ديگـر پرتغاليهـا كـه در جـستجوي            . راي جوالنگاهي آنهـا ايجـاد كـرد       زمينه مناسبي ب  

.  روي آورده و جزاير و بنـادر ايرانـي را اشـغال كردنـد    خليج فارسسرزمينهاي جديد بودند به     

طوايف ازبك و تركمن از سمت آسياي مركزي به خراسان هجوم آورده و آن را مـورد غـارت                   

الي، شاه اسماعيل صفوي قيام و پـس از سـيزده سـال جنـگ       در چنين اوضاع و احو    . قرار دادند 

توانست استقالل و تماميت سرزميني ايران را بازگرداند و سلسله مستقل ايراني را تأسيس كند؛

ــارم - ــنجم 1502-1590 دوره چه ــشم 1598-1639، دوره پ ، دوره 1639-1722، دوره ش

نـي در جهـت حفـظ اسـتقالل و           به طور كلي تمامي تـالش زمامـداران ايرا         1722-1795هفتم  

 مهمترين تهديد عليه ايران، تهديد امپراتوري عثماني و         هاهدر اين دور  . تماميت اراضي ايران بود   

سازي تهديدات اين دو و در برخـي مواقـع         آمد و مهمترين تالش ايران خنثي     شمار مي روسيه به 

تهديدات پرتغال و هلنديها بود؛

الملـل و رقابتهــاي  ن عمـالً وارد عرصـه سياسـت بـين     ايـرا 1828-1795 در دوره هـشتم  -

ـ           . شوداستعماري اروپا مي   وقـوع پيوسـت و معاهـده       ه  در ايـن دوره جنگهـاي ايـران و روس ب

از سوي ديگر فرانـسه    . تركمانچاي بر اين كشور تحميل شد كه مبتني بر رژيم كاپيتوالسيون بود           

دولت انگلستان نيـز متوجـه ايـران شـد و     نيز در زمان ناپلئون سعي بر دستيابي به هند داشت و  

خواهان اتحاد با ايران در مقابل چنين توسـعه طلبيهـايي بـود و بنـابراين اتحادهـا و ائتالفهـاي                     

مختلفي شكل گرفت، مانند اتحاد ايران و انگلستان عليه فرانسه، اتحاد با فرانسه، اتحاد ايـران و                 

؛... عثماني و جنگ مشترك عليه روسها

.  ايران در معرض تهديدات عثماني، روسيه ، انگلستان قرار داشت          1830-1857 دوره نهم  -

نـشانده و ديـواري     در اين دوره سياست انگلستان تبديل ايران به يك دولـت ضـعيف و دسـت               

حفـظ اسـتقالل ايـران صـورت        باره  لذا توافقي بين انگلستان و روسيه در      . جهت حفظ هند بود   

گرفت؛
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بـه   انگلـستان در ايـران و تقـسيم آن            و وره رقابتهـاي روس    كه د  1860-1907 دوره دهم    -

ختلفي در اين دوره به روسيه و انگلستان اهدا شد؛امتيازهاي م. مناطق نفوذ مختلف بود

 كه دوره آشفتگي در سياست جهاني و اشـتغال نظـامي ايـران           1908-1921 دوره يازدهم    -

 مقابله با خطرات داشت؛برايلمان طرفي و تا حدودي گرايش به آبود كه ايران سعي بر بي

 كه مداخله خارجي در ايران شدت يافت و متفقين بـه ايـران           1945-1921 دوره دوازدهم    -

گرفـت،  سياست اين دوره بر اساس نظـارت انگلـستان شـكل مـي            . حمله و آن را اشغال كردند     

 توسل به حمايت    اتحاد سه جانبه ايران و انگلستان و شوروي، اعطاي نفت شمال به آمريكاييها،            

 تخليه خاك ايران توسط شوروي در اين دوره اتفاق افتاد؛برايآمريكا 

 تا پيروزي انقالب اسالمي كه همراه با ضعف رژيـم سياسـي ايـران،               1945 دوره سيزدهم    -

خلـيج فـارس   با حمايت آمريكا و اعمال نقش نيابتي آمريكا در منطقـه   1332 مرداد   28كودتاي  

همراه بود؛

كه قطع روابط با آمريكا، تهديد خارجي ،        ) انقالب اسالمي ايران     ( 1357چهاردهم   دوره   -

شـمار  مهمترين وقـايع دوره بـه  ... اي جنگ عراق عليه ايران، تهديدات اسرائيل، فشارهاي هسته       

).1375الهي همايون  ، 1369هوشنگ مهدوي، (آيد مي

مي بازدارندگي و سياست خارجي ايران قبل از انقالب اسال

ي مختلف در سياست    هاهي مربوط به دور   هاهگيري از روش سري زماني و گردآوري داد       با بهره 

ا .ا.شود كه راهنمايي در مطالعه سياسـت خـارجي ج         خارجي ايران، چند واقعيت مهم نمايان مي      

:از جمله. باشدنيز مي... 

بـا سياسـت    ي سياسـت خـارجي خـود        هـا هايران ساليان بسيار متمادي و در تمامي دور       .1

طلبانه همسايگان قدرتمند خودروبرو بوده است؛توسعه

ايران در معرض رقابتهاي قدرتهاي بزرگ در چرخه جهاني قدرت بوده است؛.2

ايران بر اين تالش بوده كـه از طريـق بازدارنـدگي سياسـي، يعنـي اتحـاد و ائـتالف بـا               .3

د؛و استقالل خود را حفظ كنپيدا بلوكهاي رقيب به اهداف خود دست 

بقا در نظـر گرفتـه   ، عاملي براي  اعطاي امتياز به واحدهاي تهديد كنندههاهدر برخي دور .4

شده است؛مي
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 در حـوزه    كارامدضعف داخلي عامل مهم در عدم شكل بخشيدن به سيستم بازدارندگي            .5

.خارجي بوده است

الزامات مدل بازدارندگي ايران دوره بعد از انقالب اسالمي 

ـ  تاريخي سياست خارجي خـود همچنـان بـا تهديـدات اسـتراتژيكي رو       رايندفايران در تداوم     رو ه ب

اي و جهـاني    باشد كه به نوعي ناشي از متغيرهاي پايدار سيستمي اعم از سيـستم داخلـي، منطقـه                مي

:است و در اين راستا مدل بازدارندگي ايران در پاسخ به پرسشهاي زير شكل گرفته است

باشـد،   كه تعريف كننده اهـداف، منـافع و تهديـدات آن مـي             ي استراتژيك ايران  هاهحوز.1

كدامند؟

شبكه استراتژيك ايران چگونه بوده است ؟.2

تهديدات استراتژيك عليه ايران كدامند ؟.3

كند؟ايران از ناحيه چه واحدهايي احساس تهديد مي.4

طرفهاي بازدارندگي ايران كدامند؟.5

شود؟ تعريف ميگستره سياسي و نظامي بازدارندگي ايران چگونه.6

اي برخوردار است؟ايران از چه تواناييهاي بازدارنده.7

استراتژيهاي سيستم بازدارندگي ايران كدامند؟.8

حوزه استراتژيك جمهوري اسالمي ايران

محــيط . نخــستين معيــار در ترســيم مــدل بازدارنــدگي كــشورها، محــيط اســتراتژيك آنهاســت

لملل، پديدآورنده تهديدات، اهداف ، نقاط اهـداف        ااستراتژيك و نحوه ترسيم آن بر سيستم بين       

بر اين اساس شـناخت     . كندبوده و نوع سيستم كنترل در سياست خارجي كشور را مشخص مي           

حـال ايـن    . ا اولين گام در تـشخيص مـدل بازدارنـدگي آن خواهـد بـود              .ا.محيط استراتژيك ج  

د؟ در پاسخ به اين پرسـش       كنشود كه ايران چگونه محيط مذكور را ترسيم مي        پرسش مطرح مي  

:شوندمعيارهاي زير مطرح مي

؛»نگرش ژئوكالچري«پارادايم اسالمي از گروهبندي ملتها و مرزبندي سيستم .1

نگرش ژئوپلتيك در ديدگاه ايراني؛.2
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.نگرش ژئواكونوميكي ايراني.3

از منظر ژئوكالچري پارادايم اسالمي ايراني، ويژگـي مـذهبي دارد و از آنجـا كـه ارزشـهاي                   

ديني، اخالقي بندرت تغيير خواهند كرد، بنابراين تئوري مذكور بعد متافيزيكي خواهد داشت و              

رغم تحوالت بنيادين در ماهيت و ساختار سيستم جهاني، ايـن پـارادايم همچنـان خـود را                  علي

الملل كه بر محور وستفاليايي دولت محور       در پارادايم اسالمي سيستم نوين بين     . كندبازتوليد مي 

شـود  كل گرفته پديده غربي است و به خودي خود به عنوان هدف و غايـت محـسوب نمـي                  ش

در اسالم تأكيد بر امت اسالمي است كه        . بلكه ابزاري براي تأمين زندگي خوب و اسالمي است        

گيرد و از اينجاست كه دين به عنوان مجوز مرزبندي سيـستم  خود دولتهاي مختلفي را در بر مي     

بر اساس ايـن نگـرش   . سازدي استراتژيك وارد مي  هاهود را در تعريف حوز    الملل موجود خ  بين

سيستم عرصه جنگ و تعارض بين ارزشهاي واال و مادون است و دولتها بر اساس جايگاه خود                 

المللـي بـه دو   از اينجاست كه ساخت سيـستم بـين  . گيرنددر اين نبرد در بلوك خاصي قرار مي       

شود و البته روابط بين دو بلوك مذكور بر طيفـي            مي ب تقسيم زير ساخت داراالسالم و دارالحر    

).Sabet , 2003: 197(گيرد ياز جنگ تا صلح قرار م

صلح

جنگ

تنش

:البته بلوك غير اسالمي يا دارالحرب به سه بخش زير تقسيم خواهند شد

دولتهاي امپرياليستي؛-

دولتهاي شبه امپريالي؛-

.ليستيدولتهاي غير امپريا-

.روابط داراالسالم با اين بخشها متفاوت خواهد بود

داراالسالم
دارالحرب
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طور كـه   امروزه همان . شودگروهبندي مذكور با ساخت تمدني نوين سيستم انطباق داده مي         

مرزبندي سيستم مرزبندي ژئوكالچري برمبناي ) Huntington 1993: 22-49(هانتينگتون بيان كرده 

فوسـيوس، ژاپنـي، هنـدو، ارتدوكـسي، آمريكـاي      تمدني است كه هشت تمدن اسالم، غرب، كن    

از ديـدگاه ايـران اسـالمي دو حـوزه اسـتراتژيك اسـالمي و               . آفريقا تقسيم خواهد شد    و   التين

از بعـد  . غيراسالمي شكل گرفته است، اما حوزه غيـر اسـالمي ، حـوزه يكـساني نخواهـد بـود               

 از اين تمدنها امپرياليـستي بـوده   برخي. الگوهاي رفتاري آنها در برابر اسالم متفاوت و متمايزند   

باشند، برخي ديگر هر چند سياست امپرياليستي را به صـورت مـستقيم         و در زمره مستكبران مي    

گروه سـوم،  .  اما در بسياري مواقع با دولتهاي مذكور هماهنگي خواهند داشت ،كنندپيگيري نمي 

 امـا  ،گيرنـد اسالمي قرار نميواحدهايي هستند كه در زمره مستضعفان بوده و هر چند در بلوك      

.باشندقرباني سياستهاي امپرياليستي مي

طور كلي شبكه ژئوكالچري مورد نظر ايران، شبكه تعارضي است كه مهمترين طرفهـاي آن،               ه  ب

از . گـردد ي مورد نظر هـر كـدام بـر مـي    هاهباشند كه ريشه تعارضات آنها به ايد     اسالم و غرب مي   

مهمترين انتقاد اسالميون ايـن     .  و هم مدرنيت بر اين نكته تأكيد دارند        گراهاديدگاه غربي هم سنت   

است كه ارزشهاي غربي بر سكوالريسم مبتنـي بـوده و ايـن پديـده را بـراي كـشورهاي اسـالمي         

از . در اين كشورها، تمايزي بين حقوق مذهبي و سـكوالر وجـود نـدارد             . كنندنادرست تصور مي  

يكـي ديگـر از     . ه ماترياليـسم و زوال اخالقيـت كـشانده اسـت          اين منظر، سكوالريسم، غرب را ب     

ديدگاه اسالميون اين است كه پيشرفت اجتماعي با پذيرش نوآوري و ابتكارات غـرب امكانپـذير                

 عالوه بر آن در خـصوص       ،تواند بدون پذيرش ارزشهاي غربي تحقق يابد      است و اين موضوع مي    

 ).wynake 2007, Zimmerman, 2005( سي هستند  فرد نيز داراي اختالف اسا–رابطه بين دولت 

ي متعارضـي را در  هاهكه ايداست شدن، جهاني شدن ارزشها و فرهنگها   يكي از ابعاد جهاني   

توانـد زمينـه بـروز تعارضـات        دهد و تعامل مذكور مـي     كنار يكديگر و در تعامل با هم قرار مي        

ي اسـالمي و غربـي   هـا ه برخورد بين ايدتمدني را فراهم كند كه در اين ميان مهمترين برخورد،        

المللي است و در خطوط گسل، شـديدترين برخوردهـا رخ خواهـد      در زمينه نظم داخلي و بين     

.داد

يـت دومين نگرش در ترسيم محيط استراتژيك ايران، نگرش ژئوپلتيكي است كـه بـر محور             
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ي ايران و همچنـين ايجـاد       اي و جهان   آن بر جايگاه و نقش منطقه      تأثيررزبنديهاي جغرافيايي و    م

سـازي تهديـدات   فرصت و يا محدوديتهاي مؤثر بر دستيابي به اهداف سياست خارجي يا خنثي     

ي زير  هاهگونتوان در ي استراتژيك ايران را مي    هاهدر اين راستا مهمترين حوز    . گيردصورت مي 

:مشاهده كرد

ايران از لحاظ   . باشد مي رسخليج فا نخستين حوزه استراتژيك خاورميانه با محوريت منطقه        

 بـوده كـه منطقـه مـذكور خـود در گـستره              خليج فارس جغرافيايي عضو سيستم تابعه يا منطقه       

وسيعتر خاورميانه قرار دارد و به سبب پيوند ساختاري بـا بقيـه كـشورهاي گـستره خاورميانـه                   

نـوان مهمتـرين    چندين عامل گستره مذكور را به ع      . توان آن را به صورت مجزا مطالعه كرد       نمي

:حوزه استراتژيك ايران مطرح كرده است

عضويت جغرافيايي در منطقه؛-1

 در توليــد انــرژي جهــاني و نقــش پيونــدي آن بــا ســاير منــاطق  خلــيج فــارسنقــش -2

؛ )199-200: 1375زاده،سيف(

اسالمي بودن منطقه و پيوند ژئوكالچري با شبكه اسالمي؛-3

سياسـت خـارجي ايـران در ايـن منطقـه كـه             زا در   ي اختالف هاهوجود بسياري از حوز   -4

؛ )1370جعفري ولداني ( تواند تبديل به معماي سياست خارجي شود مي

به عنوان متخاصم ايران در منطقه؛» آمريكا « وجود و حضور پايدار قدرت مداخله -5

 گستره مذكور در بازدارندگي متعارف ايـران عليـه تهديـدات از جملـه تهديـدات                 نقش-6

.گرمداخلهناشي از قدرت 

، همگرايــي و همكــاري خلــيج فــارسنگرانــي ايــران در حــوزه ژئــوپليتيكي مهمتــرين دل

در زمان شاه، ايران قـدرت  .  يعني آمريكاست،گر با قدرت مداخله خليج فارس كشورهاي حوزه   

كردنـد  رفت و عربها ايران را تهديدي تصور مي        به شمار مي   خليج فارس اي در   هژمونيك منطقه 

حتي اتحاد ايران با اسرائيل را حركتي در جهـت نـابودي            . استيال بر اين منطقه است    كه خواهان   

كردند ولي به دليل موقعيت ژئوپليتيكي ايران از جمله همسايگي با اتحـاد             عربيسم تصور مي  پان

. اي در سياسـت خـارجي آمريكـا برخـوردار بـود           جماهير شوروي، ايران از موقعيـت برجـسته       

از ديدگاه دولتهـاي    . ي ايران، صحنه ژئوپليتيكي منطقه را به كلي تغيير داد         پيروزي انقالب اسالم  
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پاسـخ  . عربي، انقالب ايران، تهديد راديكاليسم شيعه را جايگزين تهديد ناسيوناليسم پارسي كرد  

 نمـود پيـدا كـرد و نـوعي          GCCخلـيج فـارس   گيري شـوراي همكـاري      به اين تهديد در شكل    

 سـپتامبر و افـزايش   11ياالت متحده آمريكا، ايجاد شد و با وقـوع  هارموني منافع بين اعراب و ا   

 هـيچ راهـي جـزء همراهـي غـرب           خليج فارس فشارهاي اياالت متحده آمريكا دولتهاي حوزه       

:Riad,2004(نيافتند  د كه به سـمت  نك اين ترتيب اتحاد و ائتالفي در منطقه ظهور ميبه). 52-62

به ناكـاركردي سيـستمي و سـاختاري منطقـه و حـضور      گيري شده است و با توجه   ايران هدف 

.تهديدات مختلفي عليه ايران باشدننده پروراتواند گر در آن ميپايدار قدرت مداخله

. كنـد در حوزه خاورميانه ايران خود را درگير در بازي استراتژيك مبتني بر تهديد تصور مي              

همچنـين اسـرائيليها نيـز      .  متصور اسـت   به عبارتي مهمترين تهديد استراتژيك از ناحيه اسرائيل       

از منظر اسرائيلي ، انقالب اسـالمي نقطـه عطفـي در تـاريخ ايـران مـدرن             . چنين تصوري دارند  

اي آن  شود كه بيانگر تغييرات بنيادين در نگرش داخلي و سياست خـارجي منطقـه             محسوب مي 

.باشدمي

ـ            ت نيـز وارد جنـگ بـا يكـديگر          اصوالً اسرائيل و ايران هيچ مرز مشتركي ندارند و هيچ وق

بعالوه در دوران پهلوي بـويژه از دهـه       . اند و ادعاي سرزميني نيز نسبت به يكديگر ندارند        نشده

 دو كشور داراي روابط نزديكي با يكديگر بودند و حتي وارد نوعي اتحاد اسـتراتژيك بـا                1960

 متحدي طبيعـي تـصور   اسرائيل را) 1979-1941(محمدرضا شاه پهلوي .يكديگر نيز شده بودند  

توانـد از حمايـت يهوديـان آمريكـا،     كرد و حتي بر اين باور بود كه از طريق ارتباط با آن مي    مي

مند شود و اسرائيل نيز كه دنبال مشروعيت در جهـان اسـالم             كنگره و شركتهاي تجاري آن بهره     

).Menashri, 2006: 107(كرد ميتصور ل آهبود، ايران را متحدي ايد

ي اسـالمي و  هـا هايران بر اساس ديدگا. با پيروزي انقالب اسالمي ، روابط مذكور فروپاشيد اما  

مذهبي خود، موجوديت اسرائيل را به رسميت نشناخت و بر اين باور است كه اين رژيم غاصـب                  

بوده و سرزمين فلسطيني را به زور اشغال كرده و موجب آوارگي مسلمانان را فراهم ساخته است                 

ي انقـالب   هـا ه هـر حـال تقابـل ايـد        به).383:يامام خمين(ز صحنه روزگار محو شود و بايد ا

اسالمي با رژيم اسرائيل، موجب قطع ارتباط بين ايران و اين رژيم و شـدت يـافتن تعـارض بـين                     

از ديدگاه ايراني ريشه بسياري از فشارهاي موجود عليه ايران از ناحيه آمريكـا، ريـشه          . اين دو شد  
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,Zeer(اي اسرائيلي دارد و به نوعي وضعيتي جنگي بين اين دو برقرار است هدر البي 2006.(

ي استراتژيك ايـران داراي ويژگيهـاي زيـر         هاهطور كلي خاورميانه به عنوان يكي از حوز       ه  ب

:است

آمريكا در اين منطقه داراي نفوذ بسياري است و در حال حاضر بيش از ساير قـدرتهاي                 .1

برخوردار است؛گر از نفوذ مداخله

اي از سوي ساير قدرتهاي بزرگ در خاورميانه مورد چـالش قـرار        يندهاطور فز ه  آمريكا ب .2

گيرد؛مي

آيد؛شمار ميايران يكي از مهمترين و قدرتمندترين دولتهاي منطقه به.3

 اما وضعيت و موقعيـت ضـعيفتري نـسبت بـه         ،اي منطقه است  اسرائيل تنها قدرت هسته   .4

 دارد؛قبل از بحران لبنان

عراق از لحاظ سنتي يكي از مراكز عربي قدرت در خاورميانه بوده ولي داراي حكومـت               .5

ضعيف، جامعه تقسيم شده و خشونتهاي داخلي است؛

جنبشهاي نظامي در حال قدرت گرفتن هستند؛.6

شود؛هر روز بر قدرت اسالم در منطقه افزوده مي.7

؛انددهرژيمهاي سياسي موجود در آن همچنان سنتي باقي مان.8

.باشنداي در خاورميانه همچنان ضعيف مينهادهاي منطقه.9

باشـد،   مـدل بازدارنـدگي ايـران داراي اهميـت مـي           بـراي در ميان ويژگيهاي مذكور دو ويژگي       

اي بودن اسرائيل است كه به دليل رابطه خـصومتي  نخست حضور آمريكا در منطقه و دوم هسته 

.سازدن حوزه بازدارندگي ايران وارد ميهر دو با ايران عمالً منطقه را به درو

بعد از سـقوط اتحـاد      . دهدآسياي مركزي و قفقاز دومين حوزه ژئوپلتيكي ايران را شكل مي          

 به عنوان يكي از ابرقدرتهاي موجود و همسايه شمالي ايـران،            .م1989جماهير شوروي در سال     

رفت و ديناميك نويني را پديـدار        قرار گ  تأثيرگستره و ابعاد سياست خارجي ايران شديداً تحت         

سـقوط ابرقـدرت   ). Alvin, 1995(اي ايـران را متحـول سـاخت    ساخت كه امنيت ملي و منطقه

مذكور، كشورهاي تازه استقالل يافته را در مرزهاي شمالي ايران سبب شد كه روزگاري بخشي               

 سـرزمين منفـك     شدند و رقابتهاي قدرتهاي بزرگ، آنـان را از ايـن          از ايران بزرگ محسوب مي    
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شـوند، در  به اين ترتيب ضمن اينكه همسايه بالفاصل يا نزديك ايران محسوب مـي  . ساخته بود 

حوزه تمدني و به عبارتي ميدان مغناطيسي اين تمدن قرار گرفته و از بعـد عـاطفي بـه فرهنـگ         

.گردداسالمي بر ميدوره اين تعلقات حتي به قبل از . ايراني تعلق خاطر دارند

نكه كشورهاي تازه استقالل يافته بخشي از ژئوكالچري اسالمي يا شبكه ژئوكـالچري اسـالم               ديگر آ 

باشد و از لحـاظ ژئواكونـوميكي كـشورهاي جديـدي           ميشوند كه ايران نيز عضوي از آن        محسوب مي 

.بردبتواند از امتياز پل ارتباطي آنها با جهان بهرههستند كه فرصتهاي مناسبي بوده و ايران مي

بـا توجـه بـه سـاخت        . از سوي ديگر اين حوزه ويژگي امنيتي نيز براي ايران خواهد داشت           

تواند هم بـه  قومي، نقشه جغرافيايي پراكندگي قومي در ايران و آسياي ميانه و قفقاز، اين منطقه مي         

در صورت عدم پيوند و ساماندهي روابط و عدم اقدام بـه            . عنوان فرصت و هم تهديد مطرح شود      

تواند از سوي قـدرتهاي رقيـب مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و       مي اين موضوع ،اييي منطقه همگرا

توانـد مجموعـه   از سوي ديگر تالش جهت همگرايي و پيوند مـي . منشأ تهديدات عليه ايران باشد 

امنيتي را در شمال ايران سبب شود كه فرصتهاي مختلفي را در اختيار سياست خـارجي و محـيط                   

موضوعي كـه در حـال حاضـر    . ن قرار دهد و از شدت تفرد استراتژيك ايران بكاهد  ديپلماسي ايرا 

:Mohiaddin, 2004(شود مييكي از معضالت استراتژيك اين كشور محسوب  109-113.(

:طور كلي تعريف اين منطقه به عنوان گستره ژئوپلتيكي ايران به عوامل زير مرتبط خواهد بودبه

منطقه؛رابطه تمدني با كشورهاي .1

جايگاه كشورها در شبكه ژئوكالچري اسالمي؛.2

گذاري ايران در حوزه مذكور؛تأثيرنقش و .3

تهديدات و فرصتهاي احتمالي ناشي از تحوالت در گستره مذكور؛.4

خروج از تفرد و انزواي استراتژيك؛.5

همجواري جغرافيايي؛.6

.خليج فارس آن با گيري از حوزه شمالي خود و پيوندسازي ايران با بهرهتوانايي شبكه.7

ـ در نهايت ايران در حوزه مذكور با واحدهاي رقيب رو          رو خواهـد بـود كـه مهمتـرين آنهـا،           ه  ب

 حضور در منطقه نخست بـر محـور ارائـه دو            برايرقابت تركيه و ايران     . روسيه، تركيه و آمريكاست   

ام در جهـت دسـتيابي   الگوي اسالمي ايران و الگوي غير ديني تركيه هر كد       . الگوي متفاوت قرار دارد   
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اي در آسـياي    از سوي ديگر روسيه به عنوان يـك قـدرت منطقـه           . نماينداي تالش مي  به نقش منطقه  

اي رغم از دست دادن نقـش قبلـي، خواهـان هژمـوني منطقـه           باشد كه علي  مركزي و قفقاز مطرح مي    

گـر  درت مداخلـه  المللـي و قـ    است و در همين راستا با حضور آمريكا به عنوان هژمون سيستم بـين             

باشـد كـه   اي نوين مواجه مـي  اين ترتيب ايران در حوزه شمالي خود با منطقهبه. اي روبروست منطقه

.به نوعي آن را وارد گستره سيستم بازدارندگي خود كرده است

. دهـد حوزه استراتژيك جنوب غربي آسيا سومين حوزه سياست خـارجي ايـران را تـشكيل مـي       

هر چنـد افغانـستان بـه    . قه، از هند و پاكستان و افغانستان تشكيل شده است      مهترين اعضاي اين منط   

دليل تاريخي در سياست خارجي ايـران از اهميـت اسـتراتژيك برخـوردار بـوده اسـت، امـا تـالش           

پاكستان براي نفوذ در اين گستره و حضور آمريكـا در منطقـه افغانـستان و تـالش بـراي جـايگزين                      

ي انرژي منطقه منجر به بـروز رقابتهـا و تهديـدات نـوين              هاهستيابي به را  ساختن استراتژيك آن در د    

از سـوي ديگـر تـالش ايـران بـراي خـروج از تفـرد اسـتراتژيك در سيـستم            . عليه ايران شده است   

. گيري حوزه استراتژيكي متشكل از افغانستان، پاكستان و هنـد شـد           اي و جهاني منجر به شكل     منطقه

.از به هند و پاكستان داللت بر حوزه استراتژيك مذكور داردتالش ايران براي صدور گ

تعريف ايرانـي از منطقـه نـه بـه دليـل            . دهداروپا چهارمين حوزه استراتژيك ايران را تشكيل مي       

 و  خلـيج فـارس   همجواري جغرافيايي بلكه به دليل مداخله آنها در مناطق ژئوپلتيكي ايران از جملـه               

المللي مداخله اروپـا    گيري سيستم نوين بين   از ابتداي شكل  . گيردل مي مداخله در امور اين كشور شك     

در مناطق همجوار ايران نيز آغاز شد كه اين مداخالت در قرن نـوزدهم و بيـستم بـه حـداكثر خـود                  

:توان به صورت زير نشان داديي از اين مداخالت را ميهاهاز جمله نمون. رسيد

ال كه بر طبق آن نيروي دريايي پرتغال به سپاه ايران            بين ايران و پرتغ    1515قرارداد اوت   .1

در لشكركشي به بحرين و قطيف  و فرونشاندن اغتشاشات سواحل بلوچستان و مكـران         

ياري كند و نيروهايي دو كشور متفقاً با عثمانيها بجنگند؛

 عليه عثماني؛1525اتحاد با امپراتوري آلمان و اسپانيا در اول .2

 عليه عثماني؛ 1604روسيه، اتريش و ايران در طرح اتحاد سه جانبه .3

هـاي   و تالش براي سيادت در اين منطقه و تأييـد امتياز           خليج فارس حضور هلنديها در    .4

؛1645هلنديها در ايران 
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؛1828–1795جنگهاي ايران و روس از فتح تفليس تا معاهده تركمانچاي .5

 ؛1801 ژانويه 27اتحاد ايران و انگلستان عليه فرانسه در .6

 كـه در طـي آن دولـت فرانـسه اسـتقالل ايـران را              1807كنشتاين در فوريه    عهدنامه فين .7

تضمين و گرجستان را حقاً متعلق به ايران دانست؛

؛1856تصرف هرات و اعالن جنگ انگليس به ايران در .8

ر گرفت؛الحمايه انگلستان قرا كه رسماً تحت1861 مه 31الجزاير بحرين از ايران در جدائي مجمع.9

؛1901 مه 21امتياز نفت دارسي در . 10

؛1907 اوت 31تقسيم ايران به مناطق نفوذ توسط قرارداد منعقده بين انگلستان و روسيه در . 11

؛ )1908–1921دوره ( اشغال نظامي ايران . 12

الحمــايگي داشــته و ايــران را  كــه شــباهت بــسياري بــه قــرارداد تحــت1919قــرارداد . 13

كرد؛الحمايه انگليس ميتحت

با رهبري انگلستان؛) سوم اسفند  (1921 فوريه 21كودتاي . 14

؛1941 اوت 25حمله متفقين به ايران در . 15

.1942 ژانويه 29پيمان اتحاد سه جانبه ايران ، شوروي انگلستان در . 16

دهد، اروپا يكي از متغيرهاي مهم      اي از وقايع تاريخ ايران نشان مي      طور كه گوشه  به اين ترتيب همان   

آمده و اين حوزه بيشتر در قالب محدوديت سياست خارجي ايران        شمار مي  سياست خارجي ايران به    در

مطرح شده است و از جمله عواملي بوده كه ايران مهمترين تهديدات اسـتراتژيك عليـه بقـا و تماميـت                    

1357وقـايع بعـد از انقـالب اسـالمي ايـران در      . سرزميني خود را از اين ناحيه احـساس كـرده اسـت    

اي كه وقايع اخير ايـران در مـورد موضـوع           گونه به ،نيز همچنان ادامه روند گذشته بوده است      ) .م1979(

بنـابراين از ايـن جهـت    . سـازد اي نيز يادمان تاريخي ايرانيان از اروپا را دوباره به ذهن متبـادر مـي         هسته

د كه در صورت عدم توجـه    باشهمچنان به عنوان حوزه استراتژيك در سياست خارجي ايران مطرح مي          

.شودبه آن تهديدات مختلفي عليه كشور فعال مي

گيـري ايـن   شكل. دهدحوزه استراتژيك آمريكا، پنجمين حوزه استراتژيك ايران را شكل مي  

:حوزه به دو دليل مهم است

اياالت متحده آمريكا، به عنوان مهمترين چالشگر سياست خارجي ايران و حضور آن در اين حوزه       .1
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).Adam 2006,: 81-100(و درگيري آن در سياست داخلي ايران بويژه از جنگ جهاني دوم به بعد 

استفاده از سيستم تابعه آمريكاي التين و جنبشهاي ضد آمريكايي آن در جهـت توسـعه                .2

.محيط ديپلماسي ايران بويژه در جهت مقابله با اياالت متحده آمريكا

آيـد كـه البتـه در بـسياري از      ژيك ايران به حساب مـي     سرانجام آفريقا ششمين حوزه استرات    

مواقع با نگرش ژئوكالچري و ژئواكونوميكي ايران هماهنگي داشته و عمالً فضاي ديپلماسـي و               

.دهدفعاليتهاي اقتصادي ايران را گسترش مي

ايران. ا.شبكه استراتژيك ج

ر ارتباط شديد قرار گرفتـه و بـه         ايران به دليل الزامات ژئوپلتيكي با واحدهاي بيرون از منطقه د          

كند كه از ويژگيهاي متفاوت و متمايز سياسي، اقتصادي         اي عمل مي  همين سبب در درون شبكه    

اي قـرار   و فرهنگي برخوردار است و در نتيجه در معرض تهديدات و همچنين فرصتهاي شبكه             

:توان به صورت زير نشان دادشماي كلي شبكه مذكور را مي. گرفته است

شبكه استراتژيك ايران: 3 شماره شكل
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تهديدات استراتژيك

محيط استراتژيك ايران در خود تهديدات مختلفي را عليه اين كشور نمايـان سـاخته اسـت كـه            

:بندي كردتوان آنها را به صورت زير دستهمي

:دهد كه خود ابعاد زير را تشكيل مي تهديدات استراتژيك سيستمي-1

 تهديدات ساختاري ناشي از گرايش هژمونيك سيـستم بـه رهبـري آمريكـا بـه عنـوان                   -

اي مشاهده كرد؛توان در موضوع هستهمهمترين دشمن استراتژيك كه نمونه آن را مي

زجملـه  هاي فرهنگـي ا فراينـد شدن اقتصادي و  جهانيفرايندي سيستم از جمله  فرايندتهديدات  

.موضوع برخورد تمدني مورد نظر غرب در قالب تز برخورد تمدنهاي هاتينگتون

:اي از جمله تهديدات استراتژيك منطقه-2

ــه - ــه و گــر منطقــه تهديــدات ناشــي از حــضور قــدرتهاي مداخل ــويژه در خاورميان اي ب

؛فارسخليج

رائيل؛اي خاورميانه از جمله اس تهديدات ناشي از برخي قدرتهاي منطقه-

.اي از سوي قدرتهاي بزرگ و موثر منطقههاي منطقهيابي تهديدات ناشي از نقش-

: تهديدات استراتژيك ملي از جمله-3

مذهبي و وجود ساختهاي مـشابه در محـيط      ،   تهديدات ناشي از ساخت جمعيتي ، قومي       -

.گيردد دستكاري قرارتواند از طريق ساير قدرتها موراي كه در برخي مواقع ميپيراموني منطقه

كارگزاران تهديد

به مانند بخش اعظم تاريخ چند صد ساله ايران ، در صحنه سياست خارجي، خود را بـا قـدرت      

ايـن قـدرت از     . آيـد شـمار مـي   بينند كه كارگزار تهديدات متعددي بـه      ميبزرگ ديگري درگير    

 و چرخه تعارضي بين دو       و با پيروزي انقالب اسالمي كشوري جزء آمريكا نبوده است          .م1979

كـشور شـكل گرفـته است كـه اِدراكـات طرفيـن نقـش اصـلي را در تـشديـد و يــا تـــداوم        

ايرانيـان بـر ايـن باورنـد كـه آمريكـا خواهـان        ). Monshipour 2004: 568(آن بر عـــهده دارد  

ان، سياسـت مهـار    مجازاتهاي اقتصادي آمريكا عليه اير    . باشدسازي نظام سياسي آنها مي    سرنگون

، 1996دوجانبه كلينتون براي انزواي سياسي و اقتصادي ايران، پيمان مجازات ايران و ليبي در    

ـ  –اي ايـران    گيري عليه موضوع هسته   طرح ايران به عنوان محور شرارت، موضع       يي هـا ه نمون
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 شيطاني قرار دادن ايران در محور شرارت و. دهداست كه ادراك ايراني را از آمريكا شكل مي    

از سـوي  . شك ايرانيان را در مورد انگيزه آمريكا براي تغيير رژيم در ايران تقويت كرده است        

يها بر اين باورند كه ايران يكي از موانع اصلي تحقـق اهـداف آنهـا در حـوزه                   يديگر آمريكا 

ـ ... مخالفت بـا اسـرائيل، حمايـت از حـزب ا       . آيدشمار مي اي بويژه خاورميانه به   منطقه ان، لبن

داننـد  را دليل اين باور مي    .... اي آمريكا و    همكاري با سوريه، مخالفت با طرحهاي خاورميانه      

)Monshipour, 2004: 588; sariolghalam, 2003: 369-382.(

 بازدارندگي در روابط ايران و آمريكا       فرايندطور كلي از ديدگاه آمريكايي مدل پيوندي در         به

دربـــاره ســـاخــت تـــئوريـــك مــــدل    : (ار زير نشــــان داد   تــوان در نمـــود  را مــي 

).(Pogursky,2004: 344: شودرجــوع

������� 	
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انتظار آنان بر اين است كه مجازاتها و برداشتي كه ايـران از ايـن مجازاتهـا خواهـد داشـت،               

اما حداقل بعد از انقالب اسـالمي آمريكـا بـا نتـايج        . دهداتخاذ رفتارهاي تهاجمي را كاهش مي     

اعمال مجازاتها سبب شده است كـه تـصور ايرانيـان از آمريكـا بـه                . ده است رو بو ه  بعكس رو 

بـه  . گيري ذهنـي و ايـستارهاي موجـود تقويـت شـود           عنوان يك تهديد تقويت گشته و سمت      

شواهد تجربي موجود در روابـط ايـن دو كـشور از            . شودعبارتي عدم ادراك طرفين تقويت مي     

.اي ايران گوياي چنين واقعيتي است موضوع هستهجمله اتهامات وارده به طرفين در عراق يا

طرفهاي بازدارندگي

اصوالً سياست بازدارندگي ايران به منظور حمايت از استراتژي امنيت ملي اين كشور تنـوعي از                

در مرحله نخست ايران خواهان بازدارندگي آمريكا از اقدام به جنـگ            . گيردواحدها را در بر مي    

.باشداندازي توازن ژئوپليتيكي در درون منطقه به ضرر او مي محدود و بر–تمام عيار 

باشـد  در اين ميان مركز ثقل بازدارندگي آن ، جلوگيري از حمالت مستقيم بـه ايـران مـي        
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درصورتي كه اياالت متحده آمريكا در اقدام خود عليه ايران موفق شود، اين به معناي نابودي               

ـ         ، خاورميانـه ،    خلـيج فـارس   ن كـشور در منطقـه       رژيم موجود و يا حداقل منزوي ساختن اي

، خلـيج فـارس  حضور مـستقيم آمريكـا در   . باشدكلي حوزه تمدني اسالم ميطوراوراسيا و به  

.عراق، افغانستان بر شدت نياز ايرانيها به ايجاد سيستم بازدارندگي افزوده است

ان بـر آن اسـت كـه        تصور اير . باشدمياسرائيل دومين واحد در سيستم بازدارندگي ايران        

اي بودن اسرائيل و اينكه     هسته. باشداسرائيل پايگاه آمريكا در حمالت احتمالي عليه ايران مي        

 بر شدت نيـاز ايـران     ،تنها كشور منطقه خاورميانه است كه به چنين سالحي مجهز شده است           

.براي مقابله با آن و ايجاد سيستم بازدارندگي معطوف به آن افزوده است

چنين . اي اياالت متحده آمريكاست   گونه از واحدهاي هدف ايران، متحدين منطقه      سومين  

 اما معهذا امنيت آنها وابسته به سيستم       ،واحدهايي ممكن است متحد رسمي اين كشور نباشند       

در ايـن ميـان برخـي از واحـدهاي مـذكور داراي اختالفـات               . امنيتي به رهبـري آمريكاسـت     

البته تـرس و    . باشندميفات سرزميني، ايدئولوژيكي و سياسي      متعددي با ايران از جمله اختال     

واهمه اين واحدها در برابر قدرتهاي بزرگ منطقه از جمله ايران در گرايش آنـان بـه سـمت                   

باشد كه در مواقع ضروري ممكن اسـت مـورد اسـتفاده قـدرتهاي بـزرگ       نمي تأثيرآمريكا بي 

 كشورهاي مذكور را بـه عنـوان يكـي از نقـاط         مجموعه اين عوامل  . اي قرار گيرد  برون منطقه 

,Riad(كند ميهدف سيستم بازدارندگي ايران مطرح  2004.(

يهاي ايجاد بازدارندگييتوانا

اي و  ايران در تفكر بازدارندگي خود بيـشتر بـر موقعيـت اسـتراتژيك خـود در سيـستم منطقـه                   

از طريق باالبردن هزينه دشـمن و  سازي حمالت احتمالي گيري از آن در خنثي المللي و بهره  بين

از ديـدگاه ايـران مهمتـرين تواناييهـاي         . كندهمچنين تحميل فشارهاي سيستمي بر آن تأكيد مي       

:مذكور عبارتند از

كند؛ موقعيت ژئوپلتيكي و توپولوژي آن كه معموالً اشغال كشور را مشكل مي-1

زمين اصلي توليد انرژي جهان؛ و درياي عمان به عنوان سرخليج فارس سواحل طوالني با -2

 موقعيت عبوري تنگه هرمز و كنترل ايران بر آن؛-3

 موقعيت نظامي برتر در منطقه؛-4
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 ساختار متنوع نيروهاي نظامي آن بويژه توان بسيج جمعيت در زمان ضرورت؛-5

كارگيري نيروهاي شبه نظامي در صورت ضرورت؛ه  امكان ب-6

منطقه؛سازي ايران در  توان شبكه-7

.المللي ژئوپليتيكي و ژئوكالچري و ژئواكونوميكي سيستم بينهاه توان اختالل در شبك-8

در طراحي سيستم بازدارندگي از ميـان توانائيهـاي مـذكور دو نـوع توانـايي زيـر از درجـه                     

:اهميت زيادي برخوردار است

سازي؛توان شبكه-1

. ي موجودهاهتوان اختالل در شبك-2

سـازي بـا واحـدهاي درگيـر        زي مستلزم پيوند خرده سيـستمهاي موجـود، ائـتالف         ساشبكه

)sariolghalam, 2002: 58 (سازي داراي ابعاد سياسي، اين پيوند و ائتالف. باشنددر اين شبكه مي

ايـران از منظـر موقعيـت ژئـوپلتيكي، تــوان     . ژئـوپليتيكي اسـت   و امنيتـي، اقتـصادي، فرهنگـي   

خلـيج   از جمله ايفاي نقش پيوندي بين آسياي مركـزي و قفقـاز،              ،شتسازي را خواهد دا   شبكه

ي امنيتي، اقتـصادي و  هاهاما در ايجاد و شبك    . باشد و آسياي جنوب غربي از آن جمله مي        فارس

فرهنگي با موانع متعددي روبروسـت و مهمتـرين موانـع مـذكور، تكثـر در بنيادهـاي شـناختي          

سازي در محيط پيرامون خود و محدوديتهاي        ملت – دولت فرايندسياست خارجي، عدم تكامل     

اي و اقتصادي و همچنين تكثر مذهبي و ژئوكالچري اسالمي و مداخالت قدرتهاي برون منطقـه           

.سازي ايران استمقابله آن با شبكه

ي موجود به منظور تحميـل خـسارت غيـر قابـل            هاهدومين نوع توان، توان اختالل در شبك      

كارگيري اين نوع توان از سوي ايـران بـا سـهولت بـسيار              ه  اشد كه البته ب   بتحمل بر دشمنان مي   

توانـد در صـورت ضـرورت       موقعيت جغرافيايي و فرهنگي ايران مـي      . پذير است بيشتري انجام 

يـشتر بـر ايـن نـوع        بچنين تواني را در اختيار آن قرار دهد و ايران در سيستم بازدارندگي خود               

. توان تأكيد خواهد داشت

ه سياسي و نظامي بازدارندگيگستر

:شودالمللي هر كشور بر اساس معيارهاي زير مشخص ميگستره سياست خارجي و اقدام بين

اهداف آن متوجه چه مناطق و واحدهايي است؟.1
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چه كشورهايي از اين اهداف متضرر خواهند شد؟ و به عبارتي با اهداف چه واحدهايي               .2

تالقي خواهد داشت؟

سازي در چه واحد يا گستره جغرافيايي است؟ پايگاهواحد مذكور خواهان.3

چه واحدهايي از اين اقدامات حمايت خواهند كرد؟ .4

به عبارتي اقدام   متحدين واحدهاي درگير در حوزه سياست خارجي اين كشور كدامند؟         .5

شود ؟المللي سبب مياين كشور چه نوع اتحاد و ائتالفهايي را در سيستم بين

بـه تبـع   .  مذكور گستره سياست خارجي كشور را مشخص خواهد ساخت گانهسئواالت پنج 

از سوي ديگـر ايـن كـشور بـه          . كندآن بخشي از گستره سيستم بازدارندگي واحد را ترسيم مي         

ي سيـستم،  هـا همنظور تقويت بازدارندگي با توجه به پيوندهاي موضوعي و مكـاني بـين گـستر          

مـل يـا افـزايش هزينـه حريـف گـستره و             ممكن است به منظور تحميل خسارت غيرقابـل تح        

.ي نويني را وارد سيستم بازدارندگي خود كندهاهشبك

.توان تشخيص دادبا توجه به موارد فوق گستره سياسي و نظامي بازدارندگي ايران را مي

ايران بر اساس قدرت، منافع ملـي و اهـداف خـود را در دو گـستره ژئـوپلتيكي مهـم         .1

ياي مركزي و قفقاز تعريف كرده و خواهان دسـتيابي بـه             خاورميانه و آس   خليج فارس 

ساله ايـران گويـاي ايـن واقعيـت     انداز بيستبرنامه چشم . اي است نقش رهبري منطقه  

دليل قرارگرفتن در شـبكه ژئوكـالچري و تمـدني اسـالمي، ايـران      ه  است و همچنين ب   

.خواهان تقويت موقعيت مركزي خود در تمدن مذكور است

ذكور با اهداف هژمونيك ايـاالت متحـده آمريكـا، روسـيه در منطقـه           تعريف اهداف م  .2

، مـصر و عربـستان در شـبكه        خلـيج فـارس   آسياي مركزي، قفقاز، عراق، عربستان در       

اي است  كه بقا آنها در توازن منطقهخليج فارسژئوكالچري اسالم، كشورهاي كوچك     

در ) پذير اسـت طقه آسيباسرائيل در خاورميانه كه شديداً نسبت به ساختار قدرت من   (

.گيردتالقي قرار مي

سـازي در برخـي از كـشورها    ايران براي تحقق اهداف سياست خارجي نياز به پايگـاه  .3

كانديداي چنين اقدامي معموالً كـشورهايي خواهنـد بـود كـه از منظـر      . خواهد داشت 

كه در بافت مذهبي شباهت بيشتري به ايران داشته و با كشورهاي اسالمي خواهند بود  
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.اندخطوط گسل تمدني غرب و  اسالم قرار گرفته

امروزه با توجه به سيستم هژمونيك به رهبري آمريكا، اتحاد و ائتالفهـايي مـستحكمي      .4

سـازي سيـستمي    به عبارتي پتانسيل اتحـاد    . گيردبا واحد ناراضي از سيستم شكل نمي      

ها ممكن است از سـوي      اما برخي حمايت  . عليه هژمون بسيار پايين و ناچيز خواهد بود       

در مورد ايـران    . قدرتهاي بزرگ رقيب هژمون از واحدهاي ناراضي وجود داشته باشد         

 امـا   ،توان انتظار داشت   چين مي  واينگونه از اتحادهاي سست بنيان را از سوي روسيه          

هرحـال بـه ايـن دليـل چـين و روسـيه در حـوزه                به. باشددر نهايت چندان مؤثر نمي    

.گيرند عليه برخي تهديدات قرار ميبازدارندگي ايران

الملل به منظـور    تواند از پيوندهاي موضوعي و مكاني سياست بين       از سوي ديگر ايران مي    

اي به آن خواهد اتفاقاً موقعيت ژئوپلتيكي آن نيز چنين اجازه. مند شودايجاد  بازدارندگي بهره

 ايـن   ،ي تابعه به دليل توليد انرژي      با ساير سيستمها   خليج فارس ارتباط بين سيستم تابعه     . داد

سازد كه از اين پيونـد در جهـت تقويـت سيـستم بازدارنـدگي               فرصتها را براي ايران مهيا مي     

.استفاده كند

آسياي مركزي و قفقـاز نيـز بـه         ،  پاكستان،  ايران از موقعيت مذكور براي وارد ساختن هند       

 تالش براي صدور گاز به هند و        .درون سيستم بازدارندگي خود و تقويت آن بهره برده است         

در مجموع به دليـل موقعيـت       .  جنوب در اين راستاست    –پاكستان و همچنين كريدور شمال      

 و جايگاه ايران در آن، زمينه براي گسترش بخشيدن بـه سيـستم بازدارنـدگي و                 خليج فارس 

واقعيـت  باشـد و ايـران از ايـن         وارد ساختن بازيگران مختلف به منظور تقويت آن فراهم مي         

. آگاهي كامل دارد

استراتژيهاي بازدارندگي 

:ايران در تدارك مدل بازدارندگي چهار سناريوي زير را در اختيار دارد

استراتژي تهاجمي؛.1

استراتژي تدافعي؛.2

سازي؛اطمينان.3

.سازش.4
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:رو شده بدر اين ميان ايران با چهار پرسش رو

جمي را بايد در دستور كار قرار داد؟آيا در برابر تهديدات سيستمي استراتژيهاي تها-

تواند در مدل بازدارندگي آن داشته باشد؟استراتژيهاي دفاعي در بازدارندگي چه جايگاهي مي-

تواند به رفع تهديدات و يا جلـوگيري از بـروز تهديـدات عليـه آن               سازي مي آيا اطمينان -

كمك كند؟

اشته باشد؟تواند دسازش در استراتژي بازدارندگي چه جايگاهي مي-

توانـد در مـدل     در ميان استراتژيهاي مـذكور دو اسـتراتژي تهـاجمي و سـازش عمـالً نمـي                

المللي علت موضوع در محدوديتهاي سيستم بين     . بازدارندگي ايران از جايگاهي برخوردار باشد     

:استراتژي تهاجمي به چند دليل به كنار نهاده شده است. و سيستم داخلي آن قرار دارد

ن داخلي براي در طراحي اين استراتژي از جمله محدوديتهاي اقتصادي؛ عدم توا.1

المللي از جمله وجود سيـستم هژمونيـك و حـضور           محدوديتهاي ساختاري سيستم بين   .2

پايدار آن در منطقه؛

عدم امكان دستيابي به حدي از برتري كه مستلزم چنين استراتژي است؛.3

اقـشه تأكيـد دارد، در دسـتور كـار          استراتژي سازش نيـز كـه بـر رفـع علـت اصـلي من              

كـشيدن و رهـا سـاختن        چرا كه اين استراتژي به معناي دست       ،استراتژيك ايران قرار ندارد   

اهدافي است كه از ماهيت انقالب اسالمي ايران ناشي شده است و بسياري از اين اهـداف                 

ي آن بـه    سـاز  سمبليك برخوردار شده است كـه رهـا        نيز در جامعه داخلي ايران از ويژگي      

.معناي شكست سياسي است

در همين راستا ايران دو گزينه در حوزه اسـتراتژيك در پـيش روي خواهـد داشـت كـه                    

سازي در قالـب    گزينه اطمينان . سازي و گزينه استراتژيهاي دفاعي    عبارتند از گزينه اطمينان   

ستيابي ساله خاتمي قرار گرفت و هدف آن دزدايي در دستور كار دولت هشتسياست تنش

به نقاط مشترك در سياست خـارجي و ايجـاد اطمينـان در كـشورهاي موجـود در حـوزه                     

 بود كه ايران تهديدي عليـه آنهـا محـسوب           خليج فارس استراتژيك آن از جمله كشورهاي      

المللي و جهاني نيـز تـز مـذكور در قالـب تـز گفتگـوي                در حوزه سيستم بين   . نخواهد شد 

.شدتمدنها پيگيري مي
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زدايـي بـويژه بـا غـرب نتـايج        از سياست تنش   به دست آمده  توجه به اينكه نتايج     اما با   

چندان مثبتي را در پي نداشت و در ايران تصور بر آن شد كه غرب سياست مذكور ايران را 

( اند ي مختلف افزايش يافتههاه به همين سبب فشارهاي آن به گون       ،داندناشي از ضعف مي   

 بنـابراين ايـران بـه       .)اي آنها مشاهده كـرد      ن در ديپلماسي هسته   تواي آن را مي   هاهكه نمون 

سمت تقويت استراتژيهاي دفـاعي بازدارنـدگي متمايـل شـده و در دسـتور كـار سياسـت                   

:مهمترين اصول اين استراتژي عبارتند از. خارجي خود قرار داده است

گيري از نيروهاي متعارف نظامي و افزايش توان دفاعي؛بهره-

نظامي؛يدن به ساختار نيروهاي نظامي از جمله تأكيد بر نيروهاي شبهتنوع بخش-

ي دفاع در عمق در صورت اشغال احتمالي؛ هاهطراحي برنام-

مقاومت غير نظامي و كشوري براي جلوگيري از استفاده از توان اجتماعي توسط دشمن؛-

بسيج؛نظامي در قالب نيروهاي مقاومت نهادينه كردن دفاع غير نظامي و شبه-

گيري شده به سوي دشمن از طريق باال بـردن هزينـه            تأكيد بر استراتژيهاي دفاعي سمت    -

حمله دشمن از طريق اختالل و خرابكاري در چيزي بـا ارزش بـراي دشـمن از جملـه                   

؛خليج فارسموضوع نفت منطقه 

 قفقـاز   ،، آسياي مركزي  خليج فارس سازي جغرافيايي در منطقه از طريق پيوند بين         شبكه-

پذيريها؛اي در جهت كاهش آسيبگيري از فشارهاي شبكهغربي آسيا و بهرهو جنوب

تأكيد بر نيروهاي متحرك در ساخت نظامي خود؛-

مدرنيزه كردن نيروهاي نظامي بويژه تسليحات نظامي هوايي مانند ساخت موشكهايي با برد طوالني؛-

اي بـزرگ ماننـد چـين و        كاهش توان مانور عملياتي دشمن از طريق وارد كردن كشوره         -

.روسيه در درون حوزه منافع مشترك

ايران.ا.ي ژئوپليتيكي جهاهلفؤبازدارندگي و تغيير م

سـاز تغييـر در   از سوي ديگر متغيرهاي مـؤثر در طراحـي مـدل بازدارنـدگي ايـران، سـبب             

تهديـدات اسـتراتژيك عليـه ايـن كـشور از ناحيـه             . ي ژئوپليتيكي آن شـده اسـت      هاهلفؤم

كه هركدام در حوزه اسـتراتژيك خاصـي از سيـستم           گيرندي متنوعي سرچشمه مي   واحدها

 سيـستم   بـه ايـن سـبب الزامـاً       . يي قرار دارنـد   هاهالملل يا در اليه خاصي از چنين حوز       بين
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. يي جستجو كندهاهبازدارندگي بايد نقطه يا نقاط  هدف خود را در چنين الي

دارنـده يـا در اعتبـار بخـشيدن بـه سيـستم              باز از سوي ديگر ايران در تشخيص تواناييهاي      

ي شـمالي   هـا هاز جمله شبك  : ي مختلف و نويني روبروست    هاهبازدارندگي خود نيز با شبك    

يـا  ... گيـري شـانگهاي و      آسياي مركزي و قفقاز و شبكه در حال شـكل         - مانند درياي خزر  

ر مدل بازدارنـدگي    اين كشور نيز د   . ي ژئواكونوميكي نوين  هاهشبكه تمدني اسالمي و شبك    

بـه ايـن ترتيـب    . گيري از آنها در قالـب شـبكه واحـد اسـتراتژيك دارد        خود سعي در بهره   

برداري يا محدودسازي آنها  محدوديتها، تهديدات نوين و اقدام استراتژيك در بهره      ،فرصتها

ايران كه تا حـدود زيـادي بـر حـوزه       . ا.ي سنتي مورد نظر ج    هاهاز طريق بازدارندگي، مولف   

 و مجموعه امنيتي نوين را     هاه تغيير داده و حركت به سمت  مؤلف        ، متمركز بود  خليج فارس 

.در سياست خارجي  سبب شده است

گيرينتيجه

:توان به صورت زير نشان دادطور كلي ويژگيهاي سيستم بازدارندگي در ايران را ميبه

باشد؛ميالملل  سيستم بينايران به دليل ويژگي ماهوي و ابزاري خود درگير در چرخه. 1

الملـل متـصور   مهمترين تهديدات استراتژيك عليه ايران از ناحيه ساختار سيـستم بـين       . 2

يافته از چنين ساختارهايي است؛اي بيشتر شكلاست و تهديدات ملي، محلي و منطقه

مهمترين كارگزاران تهديد عليه ايـران از ناحيـه واحـدهاي بـزرگ درگيـر در چرخـه                  . 3

باشد؛هاني قدرت ميج

باشد؛ميمدل بازدارندگي ايران معطوف به قدرتهاي بزرگ . 4

باشد؛ميبازي بازدارندگي ايران بازي نابرابري . 5

، خاورميانـه از اهميـت اسـتراتژيك        خليج فارس محيط گستره بازدارندگي ايران مانند      . 6

دهد؛برخوردار بوده و توان اقدام آن را افزايش ميبسياري

 و باشـد محيط بازدارندگي ايران بـا وجـود اهميـت اسـتراتژيك، بـسيار شـكننده مـي                . 7

تواند توان اقـدامي و بازدارنـدگي ايـران را افـزايش            عنوان كمربند آشوب مي   خاورميانه به 

دهد؛

پذيري عليه دشمن را افـزايش      سازي و همچنين ايجاد آسيب    موقعيت ايران توان شبكه   . 8
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دهد؛مي

توانـد بـه عنـوان اسـتراتژي بازدارنـدگي      ي موجود مي  هاهازي و اختالل در شبك    سشبكه. 9

مطرح شود؛

توان بسيج داخلي، عاملي جهت محدود كردن مانور دشمن در نظر گرفته شده است؛. 10

با توجه به موقعيت جغرافيايي و سياسي، دفاع معطوف به داخل از جايگـاه مهمـي در                 . 11

ار است؛بازدارندگي ايران برخورد

گيري از رقابتهاي استراتژيك قدرتهاي بزرگ در دستور كار بازدارندگي ايران قرار          بهره. 12

.دارد

الملـل داشـته و در           اما استفاده از اين ابزار بستگي مستقيمي به نوع ساختار سيستم بين           

.حال حاضر شديداً استفاده از چنين ابزاري محدود است
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