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 رئالیسم تدافعی و تهاجمی 
)چارچوبی تئوریک براي تحلیل وقایع و رخدادهاي حوزه خلیج فارس(  

 12/10/1396: رشیپذ خیتار                                                 10/02/1396: افتیدرتاریخ 
 :چکیده

هـا   این نظریه» قدرت تبیینی«الملل را  ي روابط بین»گرا اثبات«هاي  یکی از پارامترهاي اصلی در بررسی نظریه
قـدرت  «داراي نمایـد، آن نظریـه   » تبیـین «تري از رویـدادها را   اي بتواند طیف وسیع چه نظریه دانند. چنان می

هـاي روابـط    یـک از نظریـه   کـدام «باشد. این پژوهش درپی پاسخ به این سوال اصلی کـه   باالتري می» تبیینی
منظـور بـا    بدین» فارس را تبیین نماید؟ نظامی منطقه خلیج-توانند وقایع و رخدادهاي امنیتی الملل بهتر می بین
اي از ایـن   هاي مختلف رئالیسم ضـمن بررسـی پـاره    ظریهبندي ن در دسته» تالیافرو«بندي  گیري از تقسیم بهره
اسـتفان وان اورا، تومـاس   » دفـاع -موازنه تهـاجم «والت، » موازنه تهدید«والتز، » موازنه قدرت«ها نظیر  نظریه

» هاي بزرگ سیاست قدرت«چارلز گلیسر و حایم کافمن و » دفاع-موازنه تهاجم«کریستنسن و جک اسنایدر؛ 
انگاشـته و  » رئالیسـم تـدافعی و تهـاجمی   «تر با عنوان  ها را در یک چارچوب وسیع نظریهجان میرشایمر این 

معمـاي  «توان موضـوع   ها را می نماید که مخرج مشترك تمامی این نظریه گیري می گونه نتیجه براساس آن این
نیتی شکل گرفته دانست و بسیاري از وقایع و رویدادهاي منطقه خلیج فارس را ناشی از دو معماي ام» امنیتی

در سطح منطقه یکی براي جمهوري اسالمی و دیگري براي کشورهاي عربـی منطقـه دانسـت کـه بـا ارائـه       
باشـد کـه    اي عام می توان بر این معماهاي امنیتی غلبه نمود. بنابراین هدف مقاله ارائه نظریه هایی می شاخص

هـا و   باشد و کنش ربط می کامالً تصنعی و بی کشورهاي غربی و عربی منطقه» ایران هراسی«بتواند نشان دهد 
باید براساس رئالیسم تدافعی کـه مطـابق آن هـدف اصـلی کشـورها افـزایش        اقدامات جمهوري اسالمی می

دنبـال افـزایش    باشد تحلیل گردد و نه براساس رئالیسم تهاجمی که مطابق آن کشـورها بـه   نسبی می» امنیت«
هاي نظامی جمهوري اسالمی تدافعی بوده و تنها افـزایش   گیري ن جهتباشند. بنابرای نسبی خود می» قدرت«
 خود نیست.    » قدرت«دنبال افزایش  نماید و جمهوري اسالمی هرگز به را دنبال می» امنیت«

 165-198، صفحات 1397بهار ، 27هشتم، شماره پژوهشی امنیت ملی، سال  –فصلنامه علمی 
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 مقدمه
شـناخته   3»خردگرایـان «یـا   2»جریـان اصـلی  «الملل که با عنوان  ي روابط بین1»گرا اثبات«ي ها نظریه
تأییـدگري/  «هـا   گیرند که یکـی از آن  کار می شوند، معیارهاي مختلفی براي انتخاب یک نظریه به می

ی معنی وسعت دامنه رویـدادهاي مختلـف و انـواع رویـدادهای     تأییدگري/ دامنه به«باشد.  می 4»دامنه
را بـا  » تأییـدگري/ دامنـه  « ).181:1388،(چرنـوف  »وان از قوانین نظریه اسـتنباط کـرد  ت است که می

تري از رویدادها  اي بتواند طیف وسیع چه نظریه عبارت دیگر چنان دانند. به معادل می» قدرت تبیینی«
 باشد. باالتري می 5»قدرت تبیینی«نماید، آن نظریه داراي » تبیین«را 

باشد. ایـن موضـوع    الملل نیز همین موضوع می روابط بین» گراي اثبات«هاي متفکران  غهیکی از دغد
گرایان این بـوده کـه    ویژه نوواقع یکی از آرزوهاي دیرین خردگرایان و به«تا بدانجا اهمیت دارد که 

 اي قـوي  هـاي اصـلی آن بـه انـدازه     الملل تدوین کنند که مفروضه اي عام در مورد روابط بین نظریه
هاي تاریخی خاص یـا   نظر از دوران الملل را، صرف باشند که بتوانند خصوصیات بنیادین روابط بین

 ).292:1391،(رویـس اسـمیت  » هـا، تبیـین کنـد    صوصیات داخلـی دولـت  هاي موجود در خ تفاوت
 هاي خود رویدادهاي مختلف را تبیین نماید.  سان یک نظریه باید بتواند با استفاده از مفروضه بدین

الملـل بهتـر    هـاي روابـط بـین    یـک از نظریـه   کـدام «این پژوهش در پاسخ به این پرسش اصلی که  
این فرضـیه را ارائـه   » فارس را تبیین نماید؟ نظامی منطقه خلیج-توانند وقایع و رخدادهاي امنیتی می
یسـم  هاي رئالیسم تهاجمی و تدافعی کـه در دو دسـته اصـلی نئورئالیسـم و رئال     تئوري«دهد که  می

  .»توانند وقایع و رویدادهاي منطقه را تبیین نمایند اند، بهتر می بندي شده نئوکالسیک طبقه
ها که بـا ویژگـی    الذکر، بهترین نظریه هاي فوق در این پژوهش پس از معرفی زوایاي مختلف نظریه

-موازنـه تهـاجم  «والـت،  » موازنه تهدید«والتز، » موازنه قدرت«هاي  اند را نظریه بندي شده باال دسته
استفان وان اورا، توماس کریستنسن و جک اسنایدر؛ چارلز گلیسـر و حـایم کـافمن و نهایتـاً     » دفاع

 شمارد.   جان میرشایمر برمی» هاي بزرگ سیاست قدرت«
دانند تا دولت مـوقعیتی   ها را افزایش بیشتر و بیشتر قدرت می هدف دولت» هاي تهاجمی رئالیست«

هـا را نـه    دلمشـغولی دولـت  » هاي تدافعی رئالیست«الملل پیدا کند. در مقابل  هژمونیک در نظام بین

                                                           
1 Positivist 
2. Main Stream 
3. Rationalist 
4. Corroboration/range 
5 Explainatory Power 
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یـابی   دانند، بنابراین دسـت  الملل می ها در نظام بین حداکثر رسانیدن قدرت، بلکه حفظ موقعیت آن به

گـردد:   جا یک سوال مهم بر ذهن متبـادر مـی   باشد. اما در این ها می باالترین هدف دولت» امنیت«به 
خواهـد قـدرت    از بزرگ نمودن ارتش و ساز و برگ نظامی خود چیست؟ آیا مـی  Aدولت هدف «

این سـوال یـک دوراهـی را در    » خواهد امنیت خود را تضمین نماید؟ بیشتري را کسب نماید یا می
 شود. گفته می 1»معماي امنیتی«نماید، که به آن  ذهن ایجاد می

جمهوري اسالمی حضور نظامی ایاالت «رد؟ اول) دو معماي امنیتی در منطقه خلیج فارس وجود دا
هـاي   متحده در منطقه در قالب نیروهاي سنتکام، ناوگان پنجم دریـایی مسـتقر در بحـرین و پایگـاه    

همـراه حضـور نظـامی در کشـور همسـایه       فارس به نظامی ایاالت متحده در کشورهاي منطقه خلیج
تهـاجمی ایـاالت متحـده و اقـدامی در راسـتاي      ایران یعنی افغانستان را ناشی از رویکـرد رئالیسـم   

توانند براي  جا که مطابق اصل خودیاري کشورها نمی داند و از آن افزایش قدرت نسبی آن کشور می
منظور تضمین امنیـت خـود نـاگزیر از     هاي دیگر باشند، به حفظ بقاي خود متکی به دولت یا دولت

همـین موضـوع منجـر بـه     » تمـالی باشـند  افزایش قدرت نسبی خـود بـراي مقابلـه بـا حمـالت اح     
آیا هدف ایران از افزایش قـدرت  «گردد که  گیري معماي امنیتی دوم براي کشورهاي منطقه می شکل

چینـی بـراي حملـه بـه      اي نمـودي از آن اسـت  مقدمـه    نسبی خود که پیگیري مجدانه برنامه هسته
  .»ور؟کشورهاي همسایه است یا اقدامی در راستاي تضمین امنیت آن کش

 هـم پیوسـته   کـارگیري راهبـرد امنیـت بـه     به«معماي امنیتی اول منجر گردیده تا ایران اقداماتی نظیر 
» فارس و امنیت خلیج فارس مساوي است با امنیت ایران] [امنیت ایران مساوي است با امنیت خلیج

نظیـر سـوریه و   هـایی   بـا دولـت   ).128:1388،(برزگر »پیگیري سیاست مبتنی بر اتحاد و ائتالف«و 
ا... لبنان را در دستورکار خود قرار دهد و معماي امنیتی دوم موجـب گردیـده    هایی نظیر حزب گروه

فارس ضمن افزایش توانمندي نظامی خود از طریق اقـداماتی نظیـر    تا کشورهاي عرب منطقه خلیج
جمعـی نظیـر    هاي امنیت خریدهاي تسلیحاتی سنگین عمدتاً از کشورهاي غربی، دعوت از سازمان
گـر،   عنوان برترین موازنه ناتو براي حضور در منطقه و حمایت از حضور دولت هژمون در منطقه به

 فارس را در دستورکار خود قرار دهند.  متوازن نمودن قدرت در سطح منطقه خلیج
 
 

                                                           
1 Security Dilemma 
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 شناسی تحقیق و پیشینه مبانی نظري

 رئالیسم تدافعی و تهاجمی
در کتــاب  3»جــک اســنایدر«را اولــین بــار  2»رئالیســم تــدافعی«و  1»رئالیســم تهــاجمی«اصــطالح 

 .(Snyder,1991:11-12)کار برد  به 4»المللی امپراتوري: سیاست داخلی و جاه طلبی بین يها افسانه«

و » نئورئالیسم«هاي  از تلفیق نظریه» طلبی در شرایط آنارشی امنیت«در مقاله خود با عنوان » تالیافرو«
از دگرسـو  » رئالیسـم تهـاجمی  «و » رئالیسم تـدافعی «هاي  سو با نظریه از یک» کرئالیسم نئوکالسی«

را » نئورئالیسـم «هـاي   نماید. او در مقالـه خـود نظریـه    بندي می دسته یستی راهاي مختلف رئال نظریه
، »هـاي بـزرگ   احتمال جنـگ قـدرت  « نظیر 5»المللی نتایج بین«دنبال تبیین  هایی که به نظریهعنوان  به
، را »رئالیسـم نئوکالسـیک  «هـاي   هسـتند، و نظریـه   »المللـی  احتمال همکاري بین«یا » اتحادها دوام«
استقرار نیروي دکترین « ، نظیر»ها خارجی دولتسیاست رفتار «دنبال تبیین  هایی که به نظریهعنوان  به

 دنبـال نمـودن دیپلماسـی تخاصـمی یـا     «، »سیاست اقتصـادي خـارجی  «، »اولویت اتحاد«، 6»نظامی
 نماید. هستند، تعریف می 7»تطابقی

ي دیـل  9»(دیفرانسیل)هاي پویا تفاضل«ي کنت والتز،  8»موازنه قوا«هاي  بندي، نظریه مطابق این دسته
رابرت جرویس، چـارلز گلیسـر و بنیـامین میلـر در      11»هاي بزرگ همکاري قدرت«و  10دیل کوپلند
 12»(گذار) قدرت تحول«هاي  دارند. نظریههاي رئالیسم تدافعی از نوع نئورئالیستی قرار  شمار نظریه

موازنـه  «رابـرت گیلپـین،    14»نظریـه هژمونیـک جنـگ   «، 13یاچـک کیـوگلر  اي.اف.کی ارگانسکی و 
هـاي   در قالـب نظریـه   18جـان میرشـایمر   17»هـاي بـزرگ   سیاست قـدرت «و  16راندل چولر 15»منافع

                                                           
1. Offensive(or Aggressive) Realism 
2. Defensive Realism 
3. Jack Snyder 
4. Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition 
5. international outcomes 
6. military doctrine force posture 
7. the pursuit of accommodative or belligerent diplomacy 
8. Balance-of-power 
9. Dynamic differentials 
10. Dale Copeland 
11. Great power cooperation 
12. Power transition 
13. Jacek Kugler 
14. Hegemonic theory of war 
15. Balance-of-interests 
16. Randall Schweller 
17. great power politics 
18. John Mearsheimer 
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اسـتفان والـت،    1»موازنـه تهدیـد  «ي هـا  گردند. نظریه بندي می تهاجمی از نوع نئورئالیستی آن دسته

، توماس کریستنسـن  5استفان وان اورا 4»دفاع-حمله موازنه]«[و  3توماس کریستنسن 2»بسیج داخلی«
هـاي رئالیسـم تـدافعی از     در زمره نظریـه  6کریستنسن و جک اسنایدر؛ چارلز گلیسر و حایم کافمن

اهـداف  «فریـد زکریـا،    7»محـور رئالیسم دولـت  «هاي  گیرند و نهایتاً نظریه نوع نئوکالسیک قرار می
هـاي   در شمار نظریـه  11ویلیام ولفرث 10»نظریه هژمونیک سیاست خارجی«و  9اریک البس 8»جنگ

 .(Taliaferro,2000:135)گردند  بندي می رئالیسم تهاجمی از نوع نئوکالسیک دسته

 هاي نئو رئالیسم و رئالیسم نئوکالسیک بندي نظریه طبقه .1 جدول

 م معاصربندي رئالیس دسته
 مفروضات درباره آنارشی 

 نئورئالیسم
دنبال تبیین  هایی که به نظریه

 -المللی هستند نتایج بین
احتمال جنگ «عنوان مثال  به

دوام «، »هاي بزرگ قدرت
احتمال همکاري «یا » اتحادها

 »المللی بین
 
 
 
 
 
 

 رئالیسم تدافعی
هایی براي  الملل مشوق نظام بین

شرایطی خاص هم تحت  طلبی آن توسعه
 نماید. ارائه می
 

 نظریه موازنه قدرت (کنت والتز)
(دیفرانسیل)هاي پویا (دیل  نظریه تفاضل

 کوپلند)
هاي بزرگ  هاي همکاري قدرت نظریه

(رابرت جرویس، چارلز گلیسر و بنیامین 
 میلر)
 

 رئالیسم تهاجمی
هایی  الملل همواره مشوق نظام بین

 نماید. طلبی ارائه می براي توسعه
 

نظریه هژمونیک جنگ(رابرت 
 گیلپین)

نظریه تحول(گذار) قدرت 
(اي.اف.کی ارگانسکی و یاچک 

 کیوگلر)
 نظریه موازنه منافع (راندل چولر)

هاي بزرگ  نظریه سیاست قدرت
 (جان میرشایمر)

                                                           
1. Balance-of-threat 
2. Domestic mobilization 
3. Thomas Christensen 
4. Offense-defense 
5. Stephen Van Evera 
6. Charles Glaser and Chaim Kaufmann 
7. State-centered realism 
8. war aims 
9. Eric Labs 
10. Hegemonic theory of foreign policy 
11. William Wohlforth 
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 م معاصربندي رئالیس دسته

 رئالیسم نئوکالسیک
دنبال تبیین  هایی که به نظریه

خارجی [سیاست]رفتار «
ن عنوا به -باشند می» ها دولت
استقرار نیروي دکترین «مثال 

، »اولویت اتحاد«، »نظامی
، »سیاست اقتصادي خارجی«

دنبال نمودن دیپلماسی «
 »تخاصمی یا تطابقی

 
 نظریه موازنه تهدید (استفان والت)

 نظریه بسیج داخلی (توماس کریستنسن)
 دفاع-هاي [موازنه] تهاجم نظریه

(استفان وان اورا، توماس کریستنسن و 
یدر، چارلز گلیسر و حایم جک اسنا

 کافمن)

 
 رئالیسم دولت محور(فرید زکریا)
 نظریه اهداف جنگ(اریک البس)
نظریه هژمونیک سیاست خارجی 

 (ویلیام ولفرث)
 

(Taliaferro,2000: 135) 
اکثر براي سلطه بر جهـان  دنبال صیانت از خود هستند و حد ها حداقل به والتز معتقد است که دولت

  .(waltz,1979, p. 118) کوشند می
دربـاره  » هاي سیاسـت خـارجی   رئالیسم نئوکالسیک و نظریه«در مقاله خود با عنوان  1»گیدئون رز«

الملـل   نمایند که نظام بـین  هر دو تئوري از این فرض آغاز می«گوید:  رئالیسم تهاجمی و تدافعی می
(داراي انگیـزه) نمـوده،    منـد  یـزه آنـان را انگ  3»میل به امنیت«که  2»هاي عقالنی و منفردي دولت«از 

  .(Rose,1998, p. 149)» تشکیل شده است
 4»بـاالترین هـدف  «در [شـرایط] آنارشـی، امنیـت    «گویـد:   عنوان یک رئالیست تـدافعی مـی   والتز به

دنبال اهـداف دیگـر    توانند آسوده خاطر به ها می باشد. تنها زمانی که بقا تضمین شده باشد دولت می
حداکثر رسانیدن قدرت نیست بلکـه   ها به نفعت و قدرت باشند. اولین نگرانی دولت، م5نظیر آرامش

 .(waltz,1979, p. 126)» باشد الملل] می ها در نظام [بین حفظ موقعیت آن

عنوان یکی از متفکران کلیدي رئالیسم تهاجمی دیـدگاهی بـرخالف دیـدگاه     در مقابل میرشایمر، به
الملـل]   مـون در نظـام [بـین   ف نهایی یک دولت تبدیل شدن به هژهد«است: والتز دارد. وي معتقد 

  .(Mearsheimer,2001, p. 21)» باشد می

                                                           
1. Gideon Rose 
2. unitary, rational states 
3. desire for security 
4. the highest  end 
5. tranquillity 
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دهـد و   امنیت برتري را به قدرت مـی -توان گفت که رئالیسم تهاجمی در دوگانه قدرت بنابراین می

ویـت را بـه   شمارد. در حالی که رئالیسم تدافعی در این دوگانـه اول  ها برمی را هدف اصلی دولت آن
 داند.  دهد و مطابق گفته والتز امنیت را باالترین هدف می امنیت می
هـاي تهـاجمی بـر     آید. آیـا تأکیـد بـیش از حـد رئالیسـت      جا یک سوال بسیار مهم پیش می در این

باشـد بـدان معناسـت کـه      که هدف نهایی یک دولت کسب قدرت بیشتر و بیشتر می و این» قدرت«
پاسخ منفی اسـت. ذکـر ایـن جملـه کلیـدي میرشـایمر کـه         تفاوتند؟ بی» بقا«آنان نسبت به موضوع 

نـد  طور مداوم نگران حفظ بقاي خود باشند زیرا رقباي بالقوه ممکن است سعی کن ها باید به دولت«
در » بقـا «نشان از اهمیت موضوع  .»(Taliaferro, 2000/1, p. 140)ها را در هر زمان حذف کنند  آن

هـاي قدرتمنـد    هاي تهاجمی معتقدند کـه تنهـا دولـت    تهاجمی دارد. رئالیست هاي نگرش رئالیست
 توانند بقاي خود را تضمین کنند.  می

گیـرد.   برابـر مـی   2»هاي مادي توانمندي«که با  1»نتایج«میرشایمر به تبعیت از والتز، قدرت را با نه با 
چـون گـاهی اوقـات ممکـن      باشند می 3»پیشگوي ضعیف موازنه قدرت«نظر مرشایمر نتایج یک  به

 .(Mearsheimer,2001, p. 57) کست دهنـد خود را ش 4»تر مخالفان قوي«هاي ضعیف،  است دولت
(نظـامی) تقسـیم    6»واقعی«(اقتصادي و جمعیت) و  5»پنهان«ها را به  هاي دولت  میرشایمر توانمندي

تـرین   اي جهانی، مهمه نماید. او معتقد است که قدرت نظامی در هنگام تجزیه و تحلیل سیاست می
  .(Ibid, p. 56) باشد عامل می

هـا جهـت کسـب قـدرت      است که حد نهایی تـالش دولـت   آید آن جا پیش می اما سوالی که در این
عنوان یک رئالیسـت   عنوان یک رئالیست تهاجمی و والتز به جا نیز بین میرشایمر به کجاست؟ در این

جستجو براي کسب قدرت و امنیـت  «دعاي میرشایمر که تدافعی اختالف دیدگاه وجود دارد.  این ا
گویـد ایـن امـر     کـه والتـز مـی    سـازد. در حـالی   اسـت، وي را از والتـز جـدا مـی     7»سیري ناپـذیر «

  (Snyder,2002, p. 151).   »هایی دارد محدودیت
ر هـا د  هاي نئوکالسیک تهاجمی معتقد اسـت کـه دولـت    عنوان یکی از رئالیست نیز به» فرید ذکریا«
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ورزنـد، خـود    هاي بزرگ مبادرت می شوند به ایجاد ارتش مند می شکلی فزاینده ثروت شرایطی که به

رونـد.   المللـی خـود مـی    دنبال افزایش نفـوذ بـین   کنند و به را درگیر مسائل خارج از مرزهایشان می
 ).130:1388،(مشیرزاده

 ردازیم. پ می» رئالیسم تدافعی«پس از ذکر این توضیحات به معرفی نظریه 
الملـل   باشـد و نظـام بـین    طلبی عموماً گزاف می هاي تدافعی معتقد هستند که هزینه توسعه رئالیست

هم تحت شـرایط خـاص،    ندرت آن الملل به نماید. نظام بین روي) را تشویق می معموالً اعتدال (میانه
 .(lobell,2010, p.6659)نماید  طلبی را تشویق می توسعه

اسـت، امنیـت    1»خطرتر) تر(بی خیم خوش«المللی اغلب  گیرد که آنارشی بین فروض میرئالیسم تدافعی م«
تواننـد ایـن    هـاي معمـولی مـی    است که دولـت » فراوان و وافر«که [یک کاالي] کمیاب باشد،  بیشتر از آن

اي هـ  هاي تدافعی، دولت [موضوع] را بفهمند یا در طول زمان از طریق تجربه بیاموزند. در جهان رئالیست
توانند اغلب آرامش را ایجاد نمایند و خود را تنها براي پاسـخگویی   باشند می دنبال امنیت می عقالنی که به

ها به این تهدیـدات از طریـق ایجـاد موازنـه      به تهدیدات خارجی که نادر است، به تحرك وادارند. دولت
گردد و نیـاز بـه [ورود بـه]     ان میدهند که مانع [تهاجم] تهدیدگر موقع می علیه تهدیدات خارجی پاسخ به

   (Rose,1998, pp. 149-150). »سازد یک درگیري واقعی را برطرف می
عنـوان یـک    خـود را بـه  » موازنـه تهدیـد  «عنوان شاگرد والتز نظریه  به» استفان والت« 1987در سال 

 تأکید نمود.  3»روي هدنبال«و  2»موازنه«اصالح عمده در نظریه والتز مطرح نمود. او در ابتدا بر مفاهیم 
 نمود. 
هـاي سیاسـی سلسـله     اسـت کـه در نظـم    وجـود دارد آن » روي دنباله«اي که در رابطه با مفهوم  نکته

روي از نامزد اصلی یا پیروز جدید روي آورند، زیرا شکست  مراتبی، کنشگران تمایل دارند به دنباله
تـر را بگیرنـد و از ایـن     نب طرف قـوي کوشند جا می» روها دنباله«اندازد.  خطر نمی ها را به امنیت آن

الملـل   طریق، سودهاي خود را افزایش دهند(یا از ضررهاي خود بکاهند). اما در آنارشی نظـام بـین  
سـاز خواهـد بـود.     روي با تقویت طرفی که ممکن است بعدها بـه شـما حملـه کنـد، فاجعـه      دنباله
   ).59:1391،(دانلی
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 هاي تدافعی معتقدند که:  رئالیست
هـا   تواند دولـت  است که می 1»خودزنی«یابی به [جایگاه] هژمونی نوعی  منظور دست ها به تالش )1«

بـراي [تجربـه]   » متجـاوز «و تمایـل   2»رفتارهـاي ضـدموازنه  «تر و کمتر ایمن سازد، زیرا  را ضعیف
 نماید.  را تحریک می 3رودررویی با مقاومت[مدافع]

طلبـی معمـوالً از منـافع آن بیشـتر      هاي توسعه کند. هزینه اي] پرداخت می ندرت [هزینه ) استیال به2
هـاي سـطح     آسـیب «طلبی اغلب توسط نیروهاي غیرسیستمیک یا داخلـی و   است و درنتیجه توسعه

 گردد. تبیین می 4»واحد
 باشد و دفاع بیش از تهاجم [مزیت دارد.]     نفع مدافع می اغلب به 5»دفاع-موازنه نظامی تهاجم) «3
طلبی و دنبال نمودن[سیاست  آموزد که توسعه ها می به دولت 7»از تاریخ  درس«و  6»پذیري جامعه) «4

هـا را [بـه اتخـاذ     لـت نمودن[سیاست تبدیل شدن به] هژمونی اغلب گمـراه کننـده هسـتند زیـرا دو    
-lobell,2010, pp. 6658)» نمایـد  ترغیب مـی  8»روانه رفتارهاي دنباله«جاي  موازنه بهرفتارهاي] ضد

6659). 
هـا   هدف دولت» هاي تهاجمی رئالیست«توان استنباط نمود که  به تمامی این توضیحات می با عنایت

الملل پیدا کند. در  دانند تا دولت موقعیتی هژمونیک در نظام بین را افزایش بیشتر و بیشتر قدرت می
حـداکثر رسـانیدن قـدرت، بلکـه حفـظ       ها را نـه بـه   دلمشغولی دولت» هاي تدافعی رئالیست«مقابل 

هـا   بـاالترین هـدف دولـت   » امنیت«یابی به  دانند، بنابراین دست الملل می ها در نظام بین وقعیت آنم
از بـزرگ نمـودن    Aهـدف دولـت   «گـردد:   جا یک سوال مهم بر ذهن متبادر می باشد. اما در این می

 خواهد خواهد قدرت بیشتري را کسب نماید یا می ارتش و ساز و برگ نظامی خود چیست؟ آیا می
معمـاي  «نماید، که به آن  این سوال یک دوراهی را در ذهن ایجاد می» امنیت خود را تضمین نماید؟

ت ي رئالیستی اسـ ها نظریه یتمام مفهوم مرکزي در تقریباًیک » معماي امنیتی«شود.  گفته می» امنیتی
(Snyder,2002, p.155). 

                                                           
1. self-defeating 
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گرایـان   الملـل  بـین «اي بـا عنـوان    لـه در مقا» جـان هرتـز  «امنیتی اولین بار توسط » معماي«اصطالح 

چنـین تعریـف    را ایـن » معمـاي امنیتـی  «مطـرح گردیـد. او در آن مقالـه    » گرا و معماي امنیتی آرمان
منظور در امان ماندن از تأثیر قدرت دیگران، میزان  شوند که به ها یا افراد تحریک می گروه«نماید:  می

سـازد و   تر می نوبه خود، دیگران را ناامن ین موضوع بهنمایند. ا بیشتر و بیشتري از  قدرت را کسب 
 (herz,1950, p. 157). » محیا شوند 1»ها بدترین«سازد تا براي  آنان را وادار می

افزایش امنیت یک دولت، کاهش امنیت «نماید:  گونه تشریح می جرویس معناي معماي امنیتی را این
هـا   بسیاري از ابزارهایی کـه دولـت  «تعبیر دیگر:  یا به (jervis,1978, p. 186)» سایرین را درپی دارد

هـا، حتـی امنیـت     تواند امنیت سـایر دولـت   نمایند می منظور افزایش امنیت خود از آن استفاده می به
 .(lobell,2010, p. 6660) »طلب را کاهش دهد هاي امنیت قدرت

ات ناشـی از دنبـال نمـودن    هـا و خظـر   در معماي امنیتی بـازیگران حفـظ وضـع موجـود را بـه هزینـه      «
ندرت چنین سـاده هسـتند. ابهامـاتی در درك مفهـوم اصـلی       دهند. لکن مسائل به طلبی ترجیح می توسعه

هـا) و یـا    چیسـت؟ (فـرد، رژیـم، دولـت یـا ارزش      2»موضوع امنیـت «که  امنیت وجود دارد. از جمله این
هـا   یند... از نظر ما معموالً اسـتفاده از آن ها احساس امن بودن نما چیزي موردنیاز است تا افراد و دولت چه

، 6پـذیر  ، ریسـک 5محـور  ، فرصـت 4طلـب  (تهاجمی، توسـعه  3»ها منابع رفتار آن«ها و  براي توصیف دولت
 .(jervis,2001, p. 39) »باشد ) غامض می7گریز طرفدار وضع موجود، امنیت طلب و ریسک

ها کـه در مواضـع    توان به ادعاهاي دولت اً میاما براي حل این معماي امنیتی چه باید کرد؟ آیا صرف
گردد، استناد نمود یا ابزاري دیگر براي سنجش ایـن مسـأله کـه     رسمی دیپلماتیک آنان منعکس می

نیت آنان از اقداماتشان افزایش قدرت است یا افزایش امنیت، مورد نیاز است؟ جهش بـاالي تـوان   
هاي با سوخت جامد براي حمله  ساخت موشک یابی این کشور به تکنولوژي موشکی ایران و دست

تـوان بـه ادعاهـاي     به کشورهاي همسایه است یا براي افزایش قابلیت دفاعی ایـن کشـور؟ آیـا مـی    
منظور تقویت توان دفـاعی ایـران    ها را به سخنگوي وزارت امورخارجه ایران که ساخت این موشک

 داند، استناد نمود؟ می
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تواند یک دید تئوریک بـراي پاسـخ بـه سـوال      از نوع نئوکالسیک آن که مییکی از نظریات رئالیسم تدافعی 

 باشد. می  1»دفاع-نظریه موازنه تهاجم«به ما ارائه دهد، » نیات دولت ایران از افزایش توان موشکی چیست؟«
نقـش مهمـی در   اغلـب  ، »دفـاع  یاسهولت نسبی حمله «مدعی است که دفاع -موازنه تهاجمنظریه «

 .(Lieber,2000, p. 71)» کند می ایفاالمللی  تی و جنگ در سیاست بینثبا ایجاد بی
بینانـه سیاسـت    دفاع (یا نظریه معمـاي امنیتـی) یـک نظریـه کـامالً خـوش      -نظریه [موازنه] تهاجم«

هاي بـزرگ   که دفاع بر تهاجم مزیت دارد، جنگ کند زمانی باشد. این نظریه استدالل می الملل می بین
توانند گـاهی اوقـات    هاي تسلیحاتی و جنگ می ند. عالوه بر این، احتمال رقابتتوانند ملغی شو می

از طریق کنترل تسلیحاتی با دقت طراحی شده کاهش یابند. در طـول دو دهـه گذشـته ایـن نظریـه      
الملـل و تحلیلگـران سیاسـت خـارجی ایفـا       طور فزاینده نقش مهمی در میان محققان روابط بـین  به

 .(Glaser and Kaufmann,1998, p. 44)  »نموده است
تر هستند  المللی و جنگ زمانی محتمل نماید که منازعات بین دفاع استدالل می-نظریه موازنه تهاجم«

هـاي تـدافعی مزیـت داشـته باشـند و احتمـال        هاي نظامی تهاجمی نسبت بـه عملیـات   که عملیات
شد. مطـابق ایـن نظریـه سـهولت     با که دفاع داراي مزیت است، بیشتر می همکاري و صلح نیز زمانی

در  2»آوري دولـت غالـب [در زمینـه] فـن    «دفاع) اصوالً از طریق -نسبی حمله و دفاع (توازن تهاجم
سـوي تهـاجم    دفـاع بـه  -در موازنـه تهـاجم   3»تغییرات فناورانه«که  گردد. زمانی زمان معین تعیین می

سـریع و قـاطع دارنـد. ایـن     دهند، مهاجمان احتمال بیشـتري بـراي کسـب پیـروزي      تغییرجهت می
نمایـد، موجـب    هـا را تشـدید مـی    انداز از جنگ سریع و قاطع، معماي امنیتی در میان دولـت  چشم

را  4»دسـتانه  طلبانـه، پیشـگیرانه و پـیش    هاي توسـعه  جنگ«گردد و  هاي تسلیحاتی می تشدید رقابت
 .(Lieber,2000, p. 71)» سازند تر می محتمل

عنوان مثـال   به -محوري را در تحقیقات اخیر درباره رئالیسم ساختاري دفاع نقش-متغیرهاي حمله«
کنند. برخالف نسخه رئالیسم ساختاري کنت والتز که بر  ایفا می 5رئالیسم تدافعی و رئالیسم مشروط

منظـور انجـام    ها بـه  هاي دولت بر قدرت یا توزیع منابع تمرکز دارد، این نسخه از رئالیسم بر قابلیت
ها به معرفی یک متغیر نیاز دارنـد کـه    ظامی ضروري تمرکز دارد. درنتیجه این نظریههاي ن مأموریت

                                                           
1. Offense-Defense Balance 
2. the prevailing state of technology 
3. technological change 
4. wars of expansion, prevention, and preemption 
5. contingent realism 



                               1397 بهار، هفتم، شماره بیست و هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال  176
-قابلیت یک دولت در تبدیل قدرت به توانمندي نظامی را منعکس سازد. این متغیر موازنه تهـاجم 

 (Glaser and Kaufmann,1998, p. 49).    » باشد دفاع می
ــه/دفاع در درجــه اول برحســب   ــه حمل هــاي  ویژگــی«، 1»اســتیال(فتح) ســرزمینیســهولت «موازن

انگیـزه [بـراي وارد نمـودن]    «و  3»منظور غلبه بـر دفـاع   منابع مورد نیاز براي حمله به«، 2»تسلیحات
 (Levy,1984, p.223). گردد تعریف می 4»ضربه اول

عوامـل نظـامی، عوامـل    (فتح) از طریـق   پذیري استیال امکان«یکی دیگر از محققان معتقد است که 
در بحـث از   اجتماعی داخلی و ماهیت دیپلماسی شکل گرفتـه اسـت.  سیاسی و رافیایی، عوامل جغ

کـه تکنولـوژي نظـامی تنهـا      شود در حالی دفاع اغلب بر تکنولوژي نظامی تمرکز می-موازنه تهاجم
  (Van Evera,1998, p. 16). »باشد بخشی از موضوع می

باشـد.   قعیت و نحوه استقرار نیروهاي نظامی مـی عوامل نظامی شامل تکنولوژي نظامی، دکترین، مو
هـا،   هـا، دریاچـه   توان مواردي نظیر منطبق شدن مرزهـاي ملـی بـا اقیـانوس     عوامل جغرافیایی را می

اثر و یا دیگـر موانـع طبیعـی؛ ایجـاد موانـع       هاي بی هاي انبوه، بیابان ها، رودهاي گسترده، جنگل کوه
نظیر کشـورهاي   5»مناطق حائل گسترده«مرزها؛ وجود  مصنوعی(ساخته شده توسط انسان) در طول

  ثالث یا مناطق غیرنظامی که موجب جدا شدن دشمنان شود؛ کوهستانی یا جنگلـی بـودن سـرزمین   
در برابـر مهاجمـان شـود؛     6»مقاومت چریکی«ملی؛ باال بودن جمعیت روستایی که موجب سهولت 

خودکفایی در تأمین آب، انرژي، غذا و مواد اولیه ؛ 7»سازي اقتصادي خفه«پذیر نبودن در برابر  آسیب
تـرین   اولیه مهم؛ و قطع نشدن مسیرهاي تجاري از طریق محاصره دریایی یـا زمینـی دانسـت. مهـم    

بدان اشـاره نمـود میـزان محبوبیـت نظـام       اجتماعی داخلیسیاسی و عوامل توان در  متغیري که می
ر ترغیب مـردم بـه مقاومـت چریکـی     گردد حکومت در مواردي نظی باشد که موجب می سیاسی می

و » اتحادهاي دفـاعی «، »سیستم امنیت جمعی«تر عمل نماید. سه متغیر مهم عوامل دیپلماتیک  موفق
 .(Ibid, pp. 16-21) باشند می 8»طرف هاي بی موازنه رفتار از طریق دولت«
 

                                                           
1. the ease of territorial conquest 
2. the characteristics of armaments 
3. the resources needed by the offense in order to overcome the defense 
4. the incentive to strike first 
5. wide buffer regions 
6. guerrilla resistance 
7. economic strangulation 
8. balancing behavior by neutral states 
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 هاي رئالیسم تدافعی و تهاجمی مخرج مشترك نظریه» معماي امنیتی«
منظـور اسـتفاده از تـوان     هاي مختلـف بـه   هاي نظریه و ذکر مشخصه» تالیافرو«بندي  تقسیماستناد به 

نمایـد.   ها در تبیین رویدادهاي منطقه خلیج فارس در نگاه اول مقداري نامفهوم می تبیینی این نظریه
هسـتی  «باشـد کـه منجـر بـه      هـا مـی   این نظریـه  1»فرانظري«ذکر کلمه مقداري ناشی از تشابه ابعاد 

آیـا  «عبارت دیگـر   ها گردیده است. به مشابه این نظریه» روش شناسی«و » معرفت شناسی«، »شناسی
سوي تبیـین   تواند ما را به می -اگرچه داراي ابعاد فرانظري یکسان باشند-ذکر چندین نظریه مختلف

کـه هریـک از نظریـات مختلـف      در حـالی «و » فارس رهنمون سازد؟ دقیق رویدادهاي منطقه خلیج
هـا از   هـاي ایـن نظریـه    تـوان در تبیـین   نماینـد، آیـا مـی    هاي تحلیلی خود تأکید مـی  ریکی از جنبهب

 »فارس نقطه یا نقاط اشتراکی یافت؟ رویدادهاي منطقه خلیج
باشد. به  ها می می این نظریهمخرج مشترك تما» معماي امنیتی«پاسخ مثبت است. به نظر نگارندگان 

ت ي رئالیسـتی اسـ  هـا  نظریـه  یتمـام  مفهـوم مرکـزي در تقریبـاً   ک معماي امنیتـی یـ  « اسنایدر قول
(Snyder,2002, p.155)«.  

منظور غلبه بـر آن دسـت    هاي منطقه به فارس دو معماي امنیتی وجود دارد که دولت در منطقه خلیج
 زنند. می» موازنه سازي«به 

وهاي سـنتکام، ناوگـان   جمهوري اسالمی حضور نظامی ایاالت متحده در منطقه در قالب نیر«اول)  
فـارس،   هاي نظامی ایاالت متحده در کشورهاي منطقه خلـیج  پنجم دریایی مستقر در بحرین، پایگاه

همراه حضور نظامی در کشـور همسـایه    فارس و اسرائیل به ناوهاي هواپیمابر اعزامی به منطقه خلیج
تحـده و اقـدامی در راسـتاي    ایران یعنی افغانستان را ناشی از رویکـرد رئالیسـم تهـاجمی ایـاالت م    

توانند براي  جا که مطابق اصل خودیاري کشورها نمی داند و از آن افزایش قدرت نسبی آن کشور می
منظور تضمین امنیـت خـود نـاگزیر از     هاي دیگر باشند، به حفظ بقاي خود متکی به دولت یا دولت

ین موضـوع منجـر بـه    همـ » افزایش قدرت نسبی خـود بـراي مقابلـه بـا حمـالت احتمـالی باشـند       
آیا هدف ایران از افزایش قـدرت  «گردد که  گیري معماي امنیتی دوم براي کشورهاي منطقه می شکل

چینـی بـراي حملـه بـه      اي نمـودي از آن اسـت  مقدمـه    نسبی خود که پیگیري مجدانه برنامه هسته
 » کشورهاي همسایه است یا اقدامی در راستاي تضمین امنیت آن کشور؟

                                                           
1. Metatheorical  
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 هـم پیوسـته   کـارگیري راهبـرد امنیـت بـه     به«یتی اول منجر گردیده تا ایران اقداماتی نظیر معماي امن

» فارس و امنیت خلیج فارس مساوي است با امنیت ایران] [امنیت ایران مساوي است با امنیت خلیج
هـایی نظیـر سـوریه و     بـا دولـت   )128:1388،(برزگـر  »پیگیري سیاست مبتنی بر اتحاد و ائتالف«و 

ا... لبنان را در دستورکار خود قرار دهد و معماي امنیتی دوم موجـب گردیـده    هایی نظیر حزب گروه
فارس ضمن افزایش توانمندي نظامی خود از طریق اقـداماتی نظیـر    تا کشورهاي عرب منطقه خلیج

هاي امنیت جمعـی نظیـر    خریدهاي تسلیحاتی سنگین عمدتاً از کشورهاي غربی، دعوت از سازمان
گـر،   عنوان برترین موازنه راي حضور در منطقه و حمایت از حضور دولت هژمون در منطقه بهناتو ب

 فارس را در دستورکار خود قرار دهند. متوازن نمودن قدرت در سطح منطقه خلیج

 فارس سه شاخص  براي غلبه بر معماهاي امنیتی منطقه خلیج
هـایی جهـت    رفـت شـاخص  » لـه/دفاع نظریه موازنـه حم «گونه که شرح آن در هنگام توضیح  همان

، »هـاي تسـلیحات   ویژگـی «تشخیص نیت تهاجمی یا تدافعی یک دولت وجود دارد. سـه شـاخص   
عوامل نظامی شامل تکنولـوژي نظـامی، دکتـرین،    «و » انگیزه و قابلیت براي وارد نمودن ضربه اول«

نیت تهـاجمی یـا   ها جهت تشخیص  ترین شاخص از مهم» موقعیت و نحوه استقرار نیروهاي نظامی
 باشند.   ها می تدافعی دولت

 در مورد معماي امنیتی اول باید گفت که:
 حضور دارد: » شامات«و » فارس حوزه خلیج«الف) ایاالت متحده در پنج قالب مختلف در منطقه 

 )»Centcom( سنتکام«) در قالب 1-الف
و تجهیز کشورهاي جنـوبی   در دوره ریگان نیروهاي واکنش سریع در منطقه مستقر شدند و تقویت

دنبـال آن فرمانـدهی    بـه  ).115:1389،فـام   (یـزدان  فارس در دستورکار دولت وي قرار گرفـت  خلیج
فرمانـدهی جنگـی ایـاالت     9کـه یکـی از    تأسیس شد 1983در اول ژانویه  1مرکزي ایاالت متحده

ي جهـان، بـین   فرماندهی مرکـزي ایـاالت متحـده منطقـه مرکـز     باشد.  متحده در سرتاسر جهان می
، شامل افغانستان، ایران، پاکستان، عربستان سعودي، عمـان، بحـرین،   فرماندهی اروپا و اقیانوس آرام

قطر، کویت، امارات متحده عربی، یمن، عراق، اردن، سوریه، لبنان، مصر و کشورهاي تازه تأسـیس  
واقع شده اسـت   نستان)(ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکم اتحاد جماهیر شوروي

گــاه ایــن  بنــابر نوشــته وب .(United States Central Command, n.d. a) دهــد را پوشــش مــی
                                                           

1. United States Central Command (CENTCOM) 
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ات کننـده ایـران در منطقـه    ثبـ  هـاي بـی   فرماندهی، یکی از وظایف این فرماندهی، مقابله با فعالیـت 

 .(United States Central Command, n.d. b) باشد می
 هاي دریایی ) در قالب ناوگان2-الف

 باشد. منطقه عملیاتی ناوگان پـنجم دریـایی، خاورمیانـه    ایاالت متحده داراي پنج ناوگان دریایی می
(دریاي سرخ، دریاي عربی و خلیج فارس) و شمال اقیانوس هنـد بـوده و قرارگـاه آن شـهر منامـه      

ربسـتان و عمـان   باشد که نیروي دریایی آمریکا عالوه برآن داراي دفـاتري در کویـت، ع   بحرین می
هاي شناور آمریکـا   باشد و از بندر جبل علی دبی جهت امور پشتیبانی و استراحت کارکنان یگان می

انـدهی ایـن   ، فرم»فرماندهی مرکزي نیـروي دریـایی  « نماید. از زمان جنگ خلیج فارس، استفاده می
بـاألخص   )یانـه خاورمغـرب آسـیا (  منطقـه   ).328:1387،(رمضانی تکلیمـی  ناوگان را برعهده دارد

بینـی   چنان اهمیت استراتژیکی در نزد مقامات آمریکایی برخوردار است کـه پـیش   فارس از آن خلیج
هاي دریایی در مواقع لزوم در اختیار ناوگان پنجم مستقر در بحرین  اند امکانات تمامی ناوگان نموده

 قرار گیرند.  
 فارس هاي نظامی در منطقه خلیج ) در قالب پایگاه3-الف

هـاي هـوایی در اختیـار     خود، پایگاه 2016در ارزیابی سال  1»المللی مطالعات راهبردي موسسه بین«
هـاي موجـود در آن را    همـراه جنگنـده   در منطقه غرب آسیا (خاورمیانـه) بـه   2اي نیروهاي فرامنطقه

 نماید: گونه ذکر می این

 فارس هاي نظامی در منطقه خلیج . پایگاه2جدول 
 ها نوع و تعداد جنگنده اي نام قدرت فرامنطقه ستقرار پایگاه هواییکشور محل ا ردیف

1 
 ترکیه
 

 ایاالت متحده
 (پایگاه اینجرلیک)

 F-15C Eagleفروند  6
 A-10C Thunderbolt IIفروند  12

 AC-130Uفروند  1
 MQ-1B Predatorپهپاد 

2 
 اردن

 (پایگاه موفق السلطی)

 F-16V Fighting Falconفروند  6 ایاالت متحده

 فرانسه
 Mirage 2000Dفروند  3
 Mirage 2000Nفروند  3

                                                           
1. International Institute for Strategic Studies (IISS) 
2. Extra-Regional 
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 ها نوع و تعداد جنگنده اي نام قدرت فرامنطقه ستقرار پایگاه هواییکشور محل ا ردیف

 F-16AM Fighting Falconفروند  4 هلند

3 
 قطر

 )العدید پایگاه(
 ایاالت متحده

 RC-135V/W Rivet Jointفروند  4
 B-1B Lancerفروند  6

 RC-135W Rivet Jointفروند  1 بریتانیا

4 
 حده عربیامارات مت

 

 ایاالت متحده
 (پایگاه الظفره)

 F-22A Raptorفروند  6
 F-15E Strike Eagleفروند  12

 U-2 Sفروند  1
 RQ-4B Global Hawkپهپاد 

 فرانسه
 (پایگاه الظفره)

 Rafaleفروند  6
 Atlantique 2 MPفروند  1

 استرالیا
 (پایگاه منهاد)

 F/A-18A Hornetفروند  6

 کویت 5

 متحدهایاالت 
 (پایگاه احمد الجابر)

 A-10C Thunderbolt IIفروند  12
 

 ایاالت متحده
 (پایگاه علی السالم)

 MQ-1B Predatorپهپاد 
 MQ-9A Reaperپهپاد 

 بریتانیا
 (پایگاه علی السالم)

 MQ-9A Reaperپهپاد 

 ایتالیا
 (پایگاه احمد الجابر)

 Tornado IDSفروند  4
 MQ-1B Predatorپهپاد 

 کانادا
(پایگاه احمد الجابر) 

 (در حال خروج)

 CF-18A Hornetفروند  6
 CP-140A Auroraفروند  2

6 
 هوایی نیرويقبرس (پایگاه 
 )اکروتیري سلطنتی

 بریتانیا
 Tornado GR4فروند  8

 Sentinel R1فروند  1

7 
 سوریه

 (پایگاه االسد)
 روسیه

 Su-24Mفروند  12
 Su-30SMفروند  4

 Su-34 Fullbackفروند  4
 Su-25SM Frogfootفروند  10

 Su-25UBM Frogfootفروند  2
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 ها نوع و تعداد جنگنده اي نام قدرت فرامنطقه ستقرار پایگاه هواییکشور محل ا ردیف

 IL-20M ELINTفروند  1

 Mi-24P Hindفروند بالگرد  12
 Mi-8AMTSh Hipفروند بالگرد  6

              (The International Institution for Strategic Studies, 2016, p.312) 

 ناوهاي هواپیمابر )4-الف
هاوك، اینترپرایز، جان اف. کندي، نیمیتـز،   هاي کیتی ناو هواپیمابر در کالس 12ت متحده داراي ایاال

آیزنهاور، کارل وینسون، تئودور روزولت، آبراهام لینکلن، جـورج واشـنگتن، جـان سـی. اسـتینس،      
س فروند)، از کـال  1( هاوك باشد که از این بین از کالس کیتی هري اس.ترومن و رونالد ریگان می

فرونـد) در حـال    9( فروند) و از کالس نیمیتـز  1( فروند)، از کالس جان اف. کندي 1( اینتر پرایز
 سـت در آینـده نزدیـک بازنشسـته شـوند     ند که برخـی از آنـان قـرار ا   هست حاضر در حال خدمت

 گردند. پیکر در مواقع لزوم به منطقه اعزام می این ناوهاي غول ).307:1387،(رمضانی تکلیمی
 ) اسرائیل5-الف

خوانـد. حمایـت ویـژه     در منطقه مـی  »استکبار نگهبان سگ«رهبر معظم انقالب اسالمی اسرائیل را 
اسـرائیل بـراي آمریکـا از     ،در منطقه خاورمیانهکس پوشیده نیست.  ایاالت متحده از اسرائیل بر هیچ

توسـط آمریکـا    شناسایی اسرائیل .)150 :1382(حاجی یوسفی،  اهمیت استراتژیک برخوردار است
) شاهدي 1327اردیبهشت  25(1948 می  14دقیقه پس از اعالم تشکیل آن در نیمه شب  11هم  آن

بر این مدعاست. بدیهی است که امنیت این متحد استراتژیک ایاالت متحده که بسیاري از روسـاي  
را، نـاامنی آمریکـا    اند وناامنی آن را به امنیت خود گره زده مردان آمریکایی امنیت آن جمهور و دولت

در مقابل اسرائیل نیز همـواره در   مداران آمریکایی بسیار حساس خواهد بود. دانند، براي سیاست می
راستاي منافع ایاالت متحده عمل نموده است. در مقابل اسرائیل نیز همواره در راستاي منافع ایاالت 

اط اسـت  هـا در ارتبـ   ي آن»بقا«ا ها در موضوعاتی که ب متحده عمل نموده است. اگرچه صهیونیست
لکن کمتر موردي سـراغ   )،147:1389آبادي و رضایی،  (توسلی رکن بسیار محتاط و حساس هستند

هاي سیاست خارجی خود اقدامی برخالف منافع ایاالت متحـده انجـام    رود که اسرائیل در کنش می
 داده باشد.    
هـا و   هواپیمـابر تسـلیحاتی نظیـر جنگنـده     هاي ایـاالت متحـده در منطقـه و ناوهـاي     ب) در پایگاه

؛ »تاماهــاوك«هــاي کــروز  ؛ موشــک»F-22«و  »A-10« ،»F-15« ،»F-16« ،»F-18«هــاي  افکــن بمــب
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ــب ــونده    بم ــدایت ش ــاي ه ، »GBU-15« ،»GBU-24(E/B)« ،»GBU-29« ،»GBU-30(JDAM)«ه

»GBU-31« ،»GBU-32« ،»GBU-36 « و»GBU-37 «.وجود دارد 
هاي ایاالت متحده در کشورهاي منطقـه قـرار دارنـد نظیـر      هایی که در پایگاه دهج) بسیاري از جنگن

»F-15 « و»F-16« باشند.    را می 1»ضربه اول«، قابلیت انجام حمالت موسوم به 
دکتـرین  «، »دکتـرین کـارتر  «د) جمهوري اسالمی از زمان تشکیل خـود موضـوع اصـلی یـا فرعـی      

بوده  »استراتژي خاورمیانه بزرگ بوش« و »ردوجانبه کلینتوناستراتژي مها«، »دکترین بوش«، »ریگان
جمهوري اسالمی روي میز تمامی روساي جمهور ایـاالت متحـده   » Regime Change«است. گزینه 

 تا به امروز قرار داشته است.
) جمهوري اسالمی حمله نظامی ایاالت متحده به ایـران در مـاجراي طـبس در سـحرگاه پـنجم      ـه

 1359تیرماه  18)، حمایت ایاالت متحده از کودتاي نوژه که در 1980آوریل  24( 1359اردیبهشت 
) خثی گردید، حمایت تسلیحاتی و اطالعاتی از ارتش صـدام حسـین و درگیـري    1980جوالي  8(

محدود نظامی ایاالت متحده با نیروهاي ایرانی در زمـان جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه ایـران را در       
 حافظه خود دارد.

)، 1987سـپتامبر   21( 1366شـهریور   30در  »ایران اجر«کشتی دو فروند بالگرد آمریکایی به  حمله
غرق نمودن سه قایق متعلق به سپاه پاسداران انقالب اسالمی و شهید نمـودن دو نیـروي ایرانـی در    

 30در  سـکوي نفتـی رشـادت   » R7«و »R4«هـاي   جایگـاه )، انهدام 1987اکتبر  8( 1366مهرماه  16
 17( 1367فروردین  29در  »سلمان«و » نصر«سکوهاي نفتی )، انهدام 1987اکتبر  22( 1366 اهمهرم

نفـر   290بـا   A-300از نـوع ایربـاس    هواپیمـاي مسـافربري ایرانـی   ) و ساقط نمـودن  1988آوریل 
تیرمـاه   12در » یـو اس اس. وینسـنس  «شـلیک شـده از نـاو    » 2-استاندارد«سرنشین توسط موشک 

هایی از تهاجم محدود نظـامی ایـاالت متحـده     نمونه ).97:1376،(درودیان )1988 جوالي 2( 1367
 باشند.  به ایران می

گونـه حـل نمـوده کـه      اول را ایـن » معماي امنیتـی «جمهوري اسالمی با عنایت به جمیع این موارد 
ظ بقاي براي حف» خودیاري«جا که مطابق اصل  باشد و از آن ایاالت متحده درصدد نابودي ایران می

خود تنها باید بر افزایش توان نظامی خود متکی باشد، بـدین منظـور و باتوجـه بـه نقـاط قـوت و       
ضعف توان نظامی ایاالت متحـده نسـبت بـه سـاخت یـا خریـد تجهیـزات نظـامی تـدافعی نظیـر           

                                                           
1. First Strike 
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، »هـاي ضدکشـتی کـروز و بالسـتیک     موشـک «، »هاي بالستیک بـا سـوخت جامـد و مـایع     موشک«
 و ... اقدام نمود.» ي کوچک تندروها یققا«، »زیردریایی«

تالش براي تسخیر مسجد هاي ابتدایی پیروزي انقالب اسالمی: نظیر  رخدادهاي سالسوي دیگر از 
دانسـت   را اقـدامی الهـام گرفتـه از انقـالب اسـالمی ایـران مـی        بزرگ مکه، که دولت عربسـتان آن 

تظـاهرات   )؛30:1373،(اخوان کـاظمی  انهاي مناطق شیعه نشین عربست ناآرامی )،99:1381،(اسدیان
، ترور طارق عزیز، معاون نخست وزیـر عـراق و ... همـه از سـوي     1980شیعیان بحرین در آوریل 
فارس مستقیم یا غیرمستقیم به ایـران نسـبت داده شـدند کـه ایـران جهـت        کشورهاي حاشیه خلیج

 .دهد خود، این اقدامات را انجام می اي منطقه »قدرت«افزایش 

پیگیري  ش ایران جهت افزایش توان نظامی از طریق ساخت یا خرید تجهیزات نظامی پیشرفته وتال
 اي از سوي ایران آمیز هسته برنامه صلح

هـدف  «گونه حل نموده کـه   فارس ایجاد و این دوم را براي کشورهاي حاشیه خلیج» معماي امنیتی«
تی نظیـر حمایـت از ادامـه حضـور دولـت      و به اقداما» باشد اي خود می ایران افزایش قدرت منطقه

هاي  ساز در قالب اعطاي مجوز ایجاد پایگاه عنوان برترین موازنه (ایاالت متحده) به هژمون در منطقه
نظامی؛ افزایش توانمندي نظامی از طریق خریدهاي تسلیحاتی سنگین عمدتاً از کشـورهاي غربـی؛   

ابتکـار همکـاري   «ضـور در منطقـه در قالـب    هاي امنیت جمعی نظیر ناتو براي ح دعوت از سازمان
(دفتر مطالعات سیاسـی و   و بااولویت مبارزه با تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی» استانبول

فارس را در دستورکار خـود قـرار    متوازن نمودن قدرت در سطح منطقه خلیج )80:1386،المللی بین
 دهند. 

هـاي توسـعه    تـاکنون سیاسـت   1747درشاه افشـار در  ایران از زمان مرگ نا«این در حالی است که 
مثل بـرف   طول انجامیده، ارضی نداشته است بلکه برعکس، در این مدت که حدود دو قرن و نیم به

 ).14:1385،(جعفري ولدانی »از هر طرف آب شده است

نظـامی  ، بودجه »SIPRI«یا » استکهلم صلح تحقیقات المللی بین موسسه«مطابق آمارهاي مرکز معتبر 
) در جایگـاه  GDPایران برحسب رقم در جایگاه ششم، بر حسب درصـد از تولیـد ناخـالص ملـی(    

یازدهم کشورهاي غرب آسیا (خاورمیانه) و جایگاه جهانی ایران در فهرست واردکنندگان سالح در 
دهـد   بوده اسـت کـه نشـان مـی     78در رتبه  2013-2014و در سال  83در رتبه  2014-2015سال 

هـا   ظامی ایران حتی از بسیاري از کشورهاي کوچک حاشیه خلـیج فـارس کـه وسـعت آن    مخارج ن
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 باشد. اندازه یک پنجم وسعت ایران نیست، کمتر می به

 آسیا . بودجه نظامی کشورهاي غرب3جدول 

 2016 2015 2014 2013 نام کشور ردیف
 1430 1401 1475 1385 بحرین 1
 5477 5362 5085 4662 مصر 2
 10265 9969 9901 9984 ایران 3
 13121 12873 9516 8070 عراق 4
 16101 17512 18106 17110 اسرائیل 5
 1616 1613 1550 1486 اردن 6
 ؟؟؟ ؟؟؟ 5942 5844 کویت 7
 9883 9843 10951 11807 عمان 8
 2239 2236 2270 1972 لبنان 9
 87176 85354 80762 68810 عربستان سعودي 10
 15275 17669 17770 17626 ترکیه 11
 ؟؟؟ ؟؟؟ 22755 24114 امارات متحده عربی 12
 ؟؟؟ ؟؟؟ 1715 1783 یمن 13

                                 (SIPRI, n.d. b ,p.21) 
الزم به ذکر است که ارقام مندرج در جدول فوق برحسب میلیون دالر و بـه قیمـت ثابـت دالر در    

سهم بودجه نظامی کشورهاي غرب آسیا (خاورمیانـه) از تولیـد    باشد. در جدول زیر می 2014سال 
 ) برحسب درصد ذکر گردیده است:  GDP( ناخالص ملی

 . سهم بودجه نظامی کشورهاي غرب آسیا (خاورمیانه) از تولید ناخالص ملی4جدول 

 2015 2014 2013 2012 نام کشور ردیف
 6/4 4/4 1/4 9/3 بحرین 1
 7/1 7/1 6/1 8/1 مصر 2
 5/2 3/2 3/2 8/2 ایران 3
 1/9 9/4 9/3 3/3 عراق 4
 4/5 6 8/5 7/5 اسرائیل 5
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 2015 2014 2013 2012 نام کشور ردیف

 2/4 3/4 3/4 8/4 اردن 6
 ؟؟؟ 4/3 2/3 4/3 کویت 7
 2/16 9/13 15 2/16 عمان 8
 1/4 5/4 1/4 4 لبنان 9
 7/13 7/10 9 7/7 عربستان سعودي 10
 1/2 2/2 3/2 3/2 ترکیه 11
 ؟؟؟ 7/5 1/6 1/5 امارات متحده عربی 12
 ؟؟؟ 6/4 7/4 5 یمن 13

                                   (SIPRI, n.d. a ,p.14) 
هایی غیر دولتی نظیر حزب ا... لبنان، حماس،  اتحادهاي ایران با کشورهایی نظیر سوریه و گروه -1

باشـد و نـه علیـه     طلبی اسـرائیل مـی   منظور مقابله با توسعه جنبش صابرین و ... متوجه اسرائیل و به
 کشورهاي عربی.  

 بـراي  واشـینگتن  موسسـه «باشـند. در گـزارش    عمده تجهیزات نظامی داراي ماهیت تدافعی می -2
 شرح ذیل ذکر گردیده است: هاي جمهوري اسالمی به تنوع موشک 1»خاور نزدیک سیاست

 هاي جمهوري اسالمی . تنوع موشک5جدول 
 توضیحات ختنوع سو برد (کیلومتر) نام موشک ردیف

 راکت با برد متوسط جامد 45/75 5-/  3-فجر 1
 راکت با برد بلند جامد 125/210/300 3-/2-/ 1-زلزال 2
 هاي سري زلزال شده از راکت موشک مشتق جامد 300 110 -فاتح 3

 جامد 300 فارس خلیج 4
 -موشک بالستیک ضدکشتی با هدایت الکترو اپتیکال

 110 -مشتق شده از موشک فاتح

 جامد 300 2-/1-هرمز 5
مشتق شده  -ضد کشتی 2-ضد رادار/ هرمز 1-هرمز

 110 -از موشک فاتح

 مایع 300 1-شهاب 6
بی روسیه همراه با کره  -مشتق شده از موشک اسکاد

 شمالی

 مایع 500 2-شهاب 7
سی روسیه همراه با کره  -مشتق شده از موشک اسکاد

 شمالی

                                                           
1. The Washington Institute for Near East Policy 
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 توضیحات ختنوع سو برد (کیلومتر) نام موشک ردیف

 با برد بلندتر 110 -از موشک فاتح اي نمونه جامد 500 313 -فاتح 8
 با برد بلندتر 313 -اي از موشک فاتح نمونه جامد 700 ذوالفقار 9
 2-و مشتق شده از موشک شهاب  1بدون بالک مایع 800 قیام 10
 مشتق شده از موشک نودونگ کره شمالی مایع 1000 3 -شهاب 11
 3-مشتق شده از موشک شهاب  مایع 1600 قدر 12
 مشتق شده از موشک قدر مایع 1700 ادعم 13

 جامد +2000 2 -سجیل 14
اي، تست پروازي انجام شده ولی  موشک چند مرحله

 موشک عملیاتی نیست

15 BM-25 4000 مایع 
ساخت کره شمالی طراحی شده برپایه موشک 

با قابلیت شلیک از زیردریایی، روسیه  R-27بالستیک 
 وضعیت تست پروازي موشک مشخص نیست

 توربو جت 700 یا علی 16
، 2موشک کروز هواپایه جهت حمله به اهداف زمینی

 وضعیت عملیاتی مشخص نیست

 توربو فن 2500-3000 سومار 17
 3موشک کروز زمین پایه جهت حمله به اهداف زمینی

 Kh-55برپایه موشک روسی 
(Eisenstadt, 2016, p. 4) 

هـا در سراسـر کشـور نیـز از تـالش       این سایتهاي پرتاب موشک و پراکندگی  نحوه چینش سایت
» ضـربه اول «ها در مقابل حمـالت موسـوم بـه     هاي نظامی ایران براي حفظ این سایت استراتژیست

هـاي ضدکشـتی    موشـک «العاده) نشان دارد.  (خاصه ایاالت متحده آمریکا با توان هوایی فوق دشمن
 )، نـور C-701(نمونه بومی موشـک   ثرهاي کروز ضدکشتی کو موشکایران نظیر » کروز و بالستیک

)، HY-2، رعد (نمونه بومی و توسعه یافته موشـک  HY-2)، قادر، C-802(نمونه بومی و بهینه شده 
 (با نام ناتوي اسـتروبیل)، هـارپون   SS-N-26، تندر، یاخونت)C-704(نمونه بومی موشک  نصر یک

)AGM-84 ،(FL-6 ،FL-10 2-هاي دریایی فلق و راکت »خلیج فارس«، موشک بالستیک ضدکشتی ،
هـاي کـالس    یی نظیر زیردریایی»ها زیردریایی«، )272:1390،نژاد (رضایی و تقوي 5-و فجر 3-فجر
؛ زیردریــایی »903یــونس « و» 902نــور «، »901طــارق «) از جملــه 877EKM Kilo-class( کیلــو

سـنگین   مـه ؛ زیردریـایی نی »نهنـگ «؛ زیردریـایی کوچـک کـالس   )»IS-120غـدیر( «کـالس   4کوچک

                                                           
1. Finless 
2. Air-launched land-attack cruise missile 
3. Ground-launched land-attack cruise missile 
4. Midjet 
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(نمونه  غواصی«و  »15سابحات « کالسبسیار کوچک سازگار با رطوبت   زیردریاییو » فاتح«کالس
نظیر » هاي کوچک تندرو قایق«، Chariot «((Cordesman and Wilner,2012, pp. 116-119 )بومی 

، »IIپیکـاپ  «، »(PGM-7I)پـروین «، »کیـوان «، »هنگام «، »C-14«، »(COMBATTANTE II)کمان «
، »LST« ،»SEWART« ،»MIL 40«، »110لیـان  «، »تیـر «، »I« ،»US MK III« ،»US MK IIپیکـاپ  «
»MIL 55« ،»TARLAN« ،»MK 13 « ،»MIG-G-1900« ،»کربال (MIG-S-3700)« قـائم «؛(MIG-S-

، »(MK 5)ولینگتــون«، »21ایــران هرمــز «، »24ایــران هرمــز «، »(MIG-G-0900)مــورس«، »(1800
و  II« (Federation of American Scientists(FAS),2009, p. 15) کـژدم  «، »(MK 4)ولینگتـون «
 EM-11و EM-52 ،MC-52 ،EM-55 ، EM-31روسی و  MDM-6هاي  نظیر مین» هاي دریایی مین«

 ترین تجهیزات نظامی ایران ماهیتی تدافعی دارند و نه تهاجمی. عنوان اصلی چینی به

 هاي نظامی ایران ماهیت تهاجمی ندارند.  ا و تمرینها، مانوره یک از دکترین هیچ -1

هاي نظامی ایران در بخش پدافند هوایی انجـام گرفتـه اسـت.     گذاري ترین سرمایه یکی از عمده -2
خـود،   2016در ارزیـابی سـال   » المللی مطالعات راهبردي موسسه بین«موسسه بسیار معتبر و مرجع 

 250گونـه ذکـر نمـوده اسـت:      جمهوري اسـالمی را ایـن   هاي پدافند هوایی ترکیب و تعداد سامانه
گر تایگرکت، باالي پرتاب 15گر راپیر، پرتاب 30، »(نمونه چینی سامانه کروتال)FM-80 «گر پرتاب

، »مرصاد«و بومی سازي شده » I-HAWK«هاي اورجینال شامل سامانه» MIM-23B«گر  پرتاب 150
-SAام یـک (  -تـور «گـر  پرتـاب  S-200« ،29(SA-5)«ر گپرتاب S-75 (SA-2)« ،10«گر پرتاب 45

15.«( 
 2-اسـترال «، )»FIM-92Aاسـتینگر ( «هـاي دوش پرتـاب   در این ارزیابی همچنین به وجـود سـامانه  

)9K32  یاSA-7«( ،»3-استرال )9K36  یاSA-14«( ،» ایگـال-) 9اسK338   یـاSA-24«( ،» 1-میثـاق 
)QW-1«( ،»2-میثاق )QW-2 «( و» HN-54 «هاي پدافند  ره شده است. مطابق این ارزیابی، توپاشا

متـري   میلـی  23، توپ »ZSU-23-4«متري  میلی 23عراده توپ  100هوایی جمهوري اسالمی شامل 
»ZU-23« متري  میلی 57عراده توپ  80، »اورلیکن«متري  میلی 37، توپ»ZSU-57-2« ،942   عـراده

 ZU-23-2« ،92«متـري   میلـی  23اده تـوپ  عـر  ZPU-4« ،300«و » ZPU-2«متـري   میلی 5/14توپ 
 40عـراده تـوپ    M-1939« ،50«متـري   میلـی  37، تـوپ  »گـارد  اسـکاي «متري  میلی 35عراده توپ 

متـري   میلـی  85عـراده تـوپ    300و » S-60«متـري   میلـی  57عراده تـوپ   L/70« ،200« يمتر یلیم
»M1939 «باشد می(The International Institute for Strategic Studies, 2016, pp.328-330). 
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» SA-6«هـاي  هاي فوق، وجود سـامانه  بر سامانه عالوه 1»الملل مرکز مطالعات راهبردي و بین«در گزارش 

 .  (Cordesman & Toukan, 2016, p.109) در ایران مورد تأیید قرار گرفته است» SA-22«و 
خـود بـه    2013در ارزیـابی سـال   باشد  که یک موسسه اسرائیلی می 2»موسسه مطالعات امنیت ملی«

عالوه بر موارد فـوق اشـاره شـده    » RBS-70«و )» 17-رعد (سام«هاي پدافند هوایی  وجود سامانه
ضـمناً بـه مـوارد     (The Institute for National Security Studies,2013, p.19).است 

 باشند. تنها دفاعی می ها را هم افزود. ماهیت این سامانه» 300-اس«باید سامانه قدرتمند  فوق می

ضـربه  «ترین سالح جهت انجام حمالت موسوم بـه   عنوان اصلی در مورد توان هوایی به -3
گـذاري نظـامی را در بخـش     نیز باید گفت که جمهوري اسالمی کمترین میزان سرمایه» اول

ل که در سـا » المللی مطالعات راهبردي موسسه بین«در ارزیابی هوایی خود انجام داده است. 
 شرح ذیل قید گردیده است: هاي ایران بهمنتشر گردیده تعداد جنگنده 2016

 هاي ایرانتعداد جنگندهالف) . 6جدول 
 تعداد نام جنگنده ردیف تعداد نام جنگنده ردیف

1 F-14 A 43 8 Su-25 UBK 3 
2 MiG-29 

A/U/UB 36 9 Su-24 MK 30 
3 F-7 M 24 10 Mirage F-1E 10 
4 F-4 D/E 64 11 P-3 MP 5 
5 F-5 E/F 55+ 12 6باالي  صاعقه 
6 F-5 B 20 13 6باالي  آذرخش 
7 Su-25 K 7 14 EMB-312 Tucano15 

(The International Institute for Strategic Studies, 2016, p.330) 
یکـی در سـال   » الملـل  مرکز مطالعات راهبردي و بین«همچنین در دو مقاله منتشره از سوي 

شـرح ذیـل اشـاره شـده      هاي ایرانی بـه  نیز به تعداد جنگنده 2015و دیگري در سال  2016
 است.  

                                                           
1. Center for Strategic and International Studies (CSIS) 
2.Institute for National Security Studies (INSS) 
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 هاي ایرانتعداد جنگندهب) . 7جدول 

تعداد مطابق آمار سال  نام جنگنده ردیف
2015 

تعداد مطابق آمار سال 
2016 

1 F-14 A 43 43 
2 MiG-29 A/UB 36 36 
3 F-7 M 24 24 
4 F-4 D/E 65 64 
5 F-5 B/E/F 75 75 
6 Su-25 13 10 
7 Su-24 30 30 
8 Mirage F-1E _______ 10 

(Cordesman & Toukan, 2016, p.97) 
(Cordesman & Lin, 2015, p.49) 

 30تـا   20هاي روسی نیـز بـین    رسد و جنگنده سال می 50تا  40هاي غربی به  عمر جنگنده
در تحقیـق مفصـل خـود    )» CSIS( اتژیکالمللی و اسـتر  مرکز مطالعات بین«سال عمر دارند. 

فـارس: تحلیـل [تـوان] عملیـاتی نیـروي هـوایی،        شوراي همکاري خلـیج  -ایران «باعنوان 
با تجزیه و تحلیل دقیق، برتري نیروي هوایی کشورهاي عضو شـوراي   1»پدافندي و موشکی

 Tornado«و » F-15« ،»F-16« ،»Mirage-2000«هـایی نظیـر    فارس بـا جنگنـده   همکاري خلیج

ADV « 2«نظیـر  » ضــربه اول«هـایی مـرتبط بـا     را در مأموریـتSEAD دفـاع هــوایی   (سـرکوب
 Toukan and)و ... اثبــات نمــوده اســت.  4»گشــت هــوایی«، 3»برتــري هــوایی«، )»دشــمن

Cordesman,2009, pp. 44-93) 
رهبر باشد و مقام معظم رهبري به عنوان  آمیز می اي ایران کامالً صلح ماهیت برنامه هسته

اي را  عالی جمهوري اسالمی و انقالب اسالمی فتواي ممنوعیت استفاده از تسلیحات هسته
 اند.  صادر نموده

                                                           
1.GCC - Iran: Operational Analysis of Air, SAM and TBM Forces 
2. Suppression of Enemy Air Defense   
3. Air Superiority 
4. Combat Air Patrol (CAP) 
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خود » قدرت«دنبال افزایش  گاه به دارد که هیچ بنابر این موارد، جمهوري اسالمی اعالم می

هدف  هاي نظامی ایران تنها با جهت حمله به همسایگان نبوده است و ارتقاي توانمندي
اي  هاي فرامنطقه باشد تا در موقع حمله نظامی قدرت جمهوري اسالمی می» امنیت«افزایش 

 به خاك ایران، آمادگی مقابله با تجاوزکاران را داشته باشد.  
 روش تحقیق

منظــور  رئالیســم تـدافعی و تهــاجمی بــه هــاي  ایـن تحقیــق از نــوع نظـري بــوده کــه در آن نظریـه   
شـوند. از نظـر    کار گرفته مـی  فارس به نظامی منطقه خلیج -خدادهاي امنیتیتحلیل وقایع و ر و تجزیه

آوري  تحلیلـی قـرار دارد. نحـوه جمـع    -تجزیه و تحلیل نیز این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی
هـاي   ورز یـا اندیشـکده   هاي اندیشه اي و اینترنتی (گزارش هیأت ها نیز استفاده از منابع کتابخانه داده

 باشد. درباره توان نظامی جمهوري اسالمی) میمعتبر غربی 
 تحلیلو تجزیه

 چه که ذکر گردید باید به شش نکته کلیدي توجه نمود: از مجموع آن
در سطح کشورهاي منطقه خلیج فارس دو معماي امنیتی شکل گرفته است که یکی  -1

 باشد. براي جمهوري اسالمی و دیگري براي کشورهاي عربی منطقه می

حضور ایاالت  شکل گرفته براي جمهوري اسالمی بیش از همه ناشی از» امنیتی معماي« -2
وگان پنجم دریایی مستقر در نا )2 سنتکام؛ )1آسیا در پنج قالب  متحده در منطقه غرب

هاي نظامی ایاالت متحده در  پایگاه )4 اوهاي هواپیمابر اعزامی به منطقه؛ن )3 بحرین؛
وجود دولت متحد ایاالت متحده در منطقه یعنی  )5فارس و  کشورهاي منطقه خلیج

د) و عراق (از به بع 2001همراه حضور نظامی در دو کشور افغانستان (از اکتبر  به» اسرائیل«
 باشد. اگرچه از هر دو کشور خارج شده می به بعد) 2003مارس 

فارس نیز ناشی از  گرفته براي کشورهاي عرب حاشیه خلیج شکل» معماي امنیتی« -3
هاي ابتدایی پیروزي انقالب اسالمی، تالش ایران جهت افزایش توان نظامی  رخدادهاي سال

اي از  آمیز هسته از طریق ساخت یا خرید تجهیزات نظامی پیشرفته و پیگیري برنامه صلح
 باشد. سوي ایران می



 191رئالیسم تدافعی و تهاجمی  
 توان بر این دو معماي امنیتی غلبه نمود. این سه شاخص که هایی می با ارائه شاخص -4
عوامل نظامی «و » انگیزه و قابلیت براي وارد نمودن ضربه اول«، »هاي تسلیحات ویژگی«

هستند و از » شامل تکنولوژي نظامی، دکترین، موقعیت و نحوه استقرار نیروهاي نظامی
ها جهت تشخیص نیت  ترین شاخص اند، از مهم استخراج گردیده» موازنه حمله/دفاع«نظریه 

 باشند.  ها می تتهاجمی یا تدافعی دول

با اعمال این سه شاخص بر توان نظامی جمهوري اسالمی این نکته بسیار کلیدي  -5
استخراج گردید که سوابق تاریخی؛ مقایسه بودجه نظامی جمهوري اسالمی با کشورهاي 

پنجم وسعت ایران نیست)؛ اتحاد جمهوري  منطقه (که وسعت برخی از آنان به اندازه یک
هایی غیر دولتی نظیر حزب ا... لبنان، حماس، جنبش صابرین و  ا و گروهاسالمی با کشوره

باشد؛ ماهیت تدافعی عمده تجهیزات  ... که متوجه اسرائیل (و نه کشورهاي منطقه) می
نظامی   گذاري و سرمایه هاي نظامی ایران مانورها و تمرینها،  نظامی؛ ماهیت تدافعی دکترین

شکل گرفته براي » معماي امنیتی«این مطلب هستند که  عمده در بخش پدافند هوایی موید
 باشد.  فارس بالوجه می کشورهاي عرب حاشیه خلیج

ارتقاي روزافزون توان نظامی جمهوري اسالمی براي مقابله با تهدید ایاالت متحده و  -6
 باشد. حضور نظامی این کشور در سطح منطقه می

 و پیشنهاد گیري نتیجه
هاي موشکی نهادهاي نظامی را  دم و نخبگان جمهوري اسالمی آزمایشکه اکثریت مر زمانی 

کنند، شاید این فکر به ذهن کمتر کسی متبادر گردد که هدف از  از صحنه تلویزیون تماشا می
باشد. زیرا کسی از  چینی براي حمله به کشورهاي عرب منطقه  هایی زمینه چنین آزمایش

دهند، ایران که از زمان مرگ نادر شاه  خود راه نمیمردم و نخبگان حتی این احتمال را به 
افشار به هیچ کشوري حمله نکرده امروزه و در قرن بیست و یکم قصد داشته باشد به کشور 

فارس که خبر  هاي حاشیه جنوبی خلیج دیگري حمله نماید. اما آیا مردم و نخبگان کشور
هاي خبري الجزیره و العربیه  ترین بخش هاي موشکی جمهوري اسالمی را در مهم آزمایش

ها معتقدند که توان  کنند؟ پاسخ قطعاً منفی است. اغلب آن کنند نیز چنین فکر می مشاهده می
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دنبال  باشد و جمهوري اسالمی به روز در حال گسترش می نظامی جمهوري اسالمی روزبه

 باشد. باشد و این براي کشورهاي عرب منطقه یک خطر می افزایش قدرت خود می
هایی پاسخ گفته شوند. اما براي غلبه بر  نیاز امروز منطقه است که چنین معماها و پرسش

 معماهایی از این دست چه باید کرد؟ 
، »سنتکام«از یک طرف جمهوري اسالمی به حضور نظامی ایاالت متحده در پنج قالب 

ح منطقه هاي ایاالت متحده در سط پایگاه«، »ناوگان پنجم دریایی مستقر در بحرین«
نماید و  اشاره می» اسرائیل«و » فارس ناوهاي هواپیمابر اعزامی به منطقه خلیج«، »فارس خلیج

حمله نظامی ایاالت متحده به ایران در ماجراي طبس در سحرگاه حوادث تاریخی نظیر 
 18)، حمایت ایاالت متحده از کودتاي نوژه که در 1980آوریل  24( 1359پنجم اردیبهشت 

) خثی گردید، حمایت تسلیحاتی و اطالعاتی از ارتش صدام 1980جوالي  8( 1359تیرماه 
حسین و درگیري محدود نظامی ایاالت متحده با نیروهاي ایرانی در زمان جنگ تحمیلی 

 »Regime Change«نماید که گزینه  گردد. همچنین استدالل می عراق علیه ایران را متذکر می
همواره روي میز روساي جمهور ایاالت  1979می در سال از ابتداي پیروزي انقالب اسال

خود توانمندي » امنیت«متحده قرار داشته است. بنابراین مجبور است که جهت افزایش 
اي به خاك ایران،  هاي فرامنطقه نظامی خود را ارتقا بخشد تا در موقع حمله نظامی قدرت

 آمادگی مقابله با تجاوزکاران را داشته باشد.  
هاي نظامی ایران در کنار مواردي  فارس ارتقاي قابلیت سو کشورهاي عرب منطقه خلیج از آن

» قدرت«اي از عزم ایران جهت افزایش  اي ایران را نشانه آمیز هسته نظیر پیگیري برنامه صلح
 شمارند.  و محیا شدن جهت حمله به این کشورها و بلعیدن آن ها برمی

توان بر این دو معما غلبه نمود؟  یند؟ چگونه میگو یک درست می راستی کدام اما به
هاي رئالیستی براي حل نمودن معماهایی از این دست راهکارهایی دارند. یکی از این  نظریه
هاي  ویژگی«باشد که سه شاخص  می» نظریه موازنه حمله/دفاع«هاي رئالیستی،  نظریه

عوامل نظامی شامل « و» انگیزه و قابلیت براي وارد نمودن ضربه اول«، »تسلیحات
را جهت تشخیص » تکنولوژي نظامی، دکترین، موقعیت و نحوه استقرار نیروهاي نظامی

ها را در  نماید. سه شاخصی که این پژوهش آن ها معرفی می نیت تهاجمی یا تدافعی دولت
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گونه  الذکر این گانه فوق هاي سه کار گرفت و متناظر با شاخص رابطه با جمهوري اسالمی به

هاي  ها، سامانه گیري کرد که اوالً) عمده تسلیحات جمهوري اسالمی نظیر موشک تیجهن
المللی و  مرکز مطالعات بین«پدافندي و ... ماهیت دفاعی دارند.  ثانیاً) با استناد به گزارش 

نشان داده شد که نیروي هوایی کشورهاي عضو شوراي همکاري )» CSISاستراتژیک(
عنوان  به» Tornado ADV«و » F-15« ،»F-16« ،»Mirage-2000«یی نظیر ها فارس با جنگنده خلیج
بر » ضربه اول«هایی مرتبط با  در مأموریت» ضربه اول«ترین ابزار وارد آوردن  اصلی

تا  30هایی متعلق به  جمهوري اسالمی برتري دارند و بنابراین جمهوري اسالمی با جنگنده
ها،  یک از دکترین ودن ضربه اول را ندارد و ثالثاً) هیچسال قبل، انگیزه و قابلیت وارد نم 50

می ندارند. بنابراین معماي امنیتی که حول هاي نظامی ایران ماهیت تهاج مانورها و تمرین
باشد. نکته دیگري  هاي نظامی جمهوري اسالمی شکل گرفته بالوجه می ارتقاي توانمندي

 غیبت زمان در دایی یا همان جهاد تهاجمیابت جهاد انجام امکانکه باید بدان اشاره نمود 
 حضور فقهاي امامیه باشد که اکثریت (و نه همگی) می ایشان اذن بدون و معصوم امام

و جمهوري اسالمی با  دانند می ابتدایی جهاد الزامات از را معصوم امام منصوب یا معصوم
چ کشوري حمله ننموده توجه به دیدگاه این دسته از فقهاي امامیه، نه تنها تاکنون به هی

است بلکه مقام معظم رهبري در دو مورد خاص مانع از ورود جمهوري اسالمی به دو 
و  2»طوفان صحرا« ،1»سپر صحرا«هاي  جنگ تمام عیار گردیدند. یک مورد پس از عملیات

المللی به رهبري ایاالت متحده جهت بیرون  بود که نیروهاي ائتالف بین 3»شمشیر صحرا«
انجام دادند. در این دوران رهبر معظم جمهوري  1991راق از خاك عراق در سال راندن ع

نفع هریک  گرایانه از ورود ایران به این جنگ به اسالمی با اتخاذ یک سیاست منطقی و واقع
مداران ایرانی که ضمن  از طرفین جلوگیري نمودند و وقعی به اصرار برخی از سیاست

لزوم حمایت از رژیم بعث عراق در مقابله با حمالت » ولیدخالد بن «خطاب صدام باعنوان 
دادند، ننهادند. مورد دیگر پس از یورش نیروهاي  المللی را مورد تأکید قرار می ائتالف بین

                                                           
1. Operation Desert Shield 
2. Operation Desert Storm 
3. Operation Desert Sabre 
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 1998طالبان به کنسولگري ایران در شهر مزار شریف افغانستان در تاریخ هشت آگوست 

ت اعضاي شوراي عالی امنیت ملی جهت رغم تصمیم اکثری ) بود که علی1377مرداد  17(
 نیروي نظامی هزار 100به فراخوان  حمله به خاك افغانستان و نابودي طالبان و تصمیم

بازهم مقام معظم رهبري این تصمیم را وتو نمودند و   افغانستان، با مرز در استقرار جهت
  مانع از تهاجم نظامی ایران به خاك افغانستان گردیدند. 

 :اتپیشنهاد
 فارس هاي حوزه خلیجهاي برخی از مقامات کشور گیري اگرچه برخی از اقدامات و موضع

باشد که خود این مقامات نیز  کشورهاي غربی و اسرائیل می» ایران هراسی«ناشی از 
هاي  گردد که نخبگان و شخصیت تمایل نیستند بدان دامن بزنند، لکن پیشنهاد می بی

هاي اجتماعی  هاي جمعی مخصوصاً شبکه تفاده از رسانهدانشگاهی جمهوري اسالمی با اس
هاي نظامی را منتشر نمایند تا این موضوع  هاي منطقی ایران جهت ارتقاي قابلیت استدالل

باشد براي نخبگان  خود می» قدرت«و نه » امنیت«دنبال افزایش  که جمهوري اسالمی تنها به
 و مردم کشورهاي عرب همسایه ایران روشن گردد.
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