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چکيده
تغییر در توازن دفاع – تهاجم (امنیت – قدرت) تأثیر قابل مالحظهای بر بروز جنگ و بینظمی در نظام ب ینالمل ل
دارد ،زمانی که تهاجم برتری دارد ،رفتارها نیز تهاجمی میشوند (قدرت) و زمانی که دفاع برتری م ی یاب د ،دول ته ا
کمتر در مورد مقاصد رقبا نگران میباشند (امنیت) .جمهوری اسالمی با افزایش درآمد ناشی از قیمت نفت و همچن ین
آزاد شدن قسمتی از منابع مالی بلوکهشده بعد از برجام ،درصدد افزایش توان نظامی و موش یی خ ود برآم د (ته اجم-
قدرت) ،همچنین برای تأمین امنیت در محیط پرآشوب و ناامن منطقه با طرح کمربند امنیتی برای خود (دف اع -امنی ت،
تهاجم -قدرت) جهت نیل به اهداف و راهبرد خود گام برمیدارد .پژوهش فوق با روش کیفی– تفسیری و با رویی رد
توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال خواهد بود که فشارهای ایاالت متح ده بع د از ی ازدهم س تتامبر  0221م
(بین المللگرایی تهاجمی) در سه بازه زمانی مختلف (جرج بوش پسر ،باراک اوباما ،دونالد ترام

) سیاس ت خ ارجی

ایران را چگونه متأثر از خود ساخته است؟ به نظر میرسد که فشارهای آمرییا بعد از یازدهم ستتامبر تاکنون یینواخت
نبوده و سیاست خارجی ایران را به سمت یک نوع راهبرد تهاجم – تدافع سوق داده اس ت؛ یعن ی ه ر موق ع فش ار از
طرف هژمون افزایش یافته ،ایران رئالیسم تدافعی اتخاذ نموده (دفاع – امنیت ،یعنی محدود نمودن کمربند امنیتی خ ود،
دوره بوش و تا حدودی ترام

) .ولی هر موقع فشار از طرف هژمون کاهش یافته ،ایران رئالیسم تهاجمی اتخاذ نموده

(تهاجم – قدرت ،یعنی گسترده نمودن کمربند امنیتی خود ،دوره اوباما و کاهش فشار نظام بینالملل و برجام).
کليدواژهها:

بینالمللگرایی تهاجمی ،سیاست خارجی ای ران ،رئالیس م ت دافعی و ته اجمی ،ط رح معم ای
امنیتی ،تهاجم– دفاع.

 .1پژوهش فوق برگرفته از رساله دکتری نگارنده میباشد.
 .0دانشجو دکتری علوم سیاسی(گرایش مسائل ایران)،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،کرمانشاه ،ایران
 .3استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،واحد کرمانشاه ،دانش گاه آزاد اس المی  ،کرمانش اه ،ای ران (نویس نده
مسئول) ایمیلsaeedynezhad48@gmail.com :
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 .1مقدمه
رهیافت سیاست خارجی برای فهم سیاس ت جه ان ،پ یش ف ر

ه ای م رتبط ب ا

بازیگر ییتارچه و خردمن د را ب ه چ الش میکشد .اخ تالف نظ ر در درون دول ت ه ا و
اینیه چگونه این اختالفات مدیریت میشود ،میتواند توض یح ده د ک ه چ را دول ت ه ا
در بس یاری از مواق ع ب ه ش یل بهین ه اق دام نمیکنند و از محدودیت ه ای ب ین الملل ی
تأثیر میپذیرند (لی رای و کابو.) 052 :1310 ،
پ س از دوره اول ریاس ت جمه وری ب وش در هزاره جدید ،وی حرکتی را ب ه س مت
ایجاد انقالب در سیاست خارجی آمرییا پایهگذاری کرد .ای ن حرک ت انق الب در اه داف
خارجی آمرییا نبود ،بلیه بیشتر انقالبی در چگ ونگی حصول به این اهداف ب ود .دکت رین
بوش ضمن تأکید بر تحول سیاست خارجی ایاالت متحده ب ر آن ب ود که اقدام پیشدستانه
و یکجانبه ضرورت یافته و در دوره پ س از  11ستتامبر برتری نظامی آمرییا تردیدناپ ذیر
است .فردای  11ستتامبر دو تحول بسیار عمده اتفاق افتاد که در آغاز ه زاره س وم م یالدی
باعث تغییر چهره روابط بینالملل شد.
اولین تحول ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد بود .پس از یک دهه خ وشبین ی
نسبی به گس ترش ارزشه ای لیب رال -دموکراس ی در جه ان ،وق وع حادث ه م ذکور ای ن
خوش بینی را نقش بر آب کرد .از طرف دیگر هدف قرار گرفتن آمرییا فرصتی را برای این
کشور به وج ود آورد ت ا توزی ع ق درت در ح ال گ ذار ده ه  1112م یالدی را ب هس وی
یکجانبه گرایی سوق دهد .از این رو سیاست خارجی آمرییا همزمان با سیاست دف اعی آن
در خدمت این امر قرار گرفتند (کریمی و ترکاشوند.)121 :1311 ،
گرچه ایران در سیاست خارجی خود چون دیگر کشورها رفتار میکند ولی در بس یاری
از رفتارها و سیاستها متمایز می نماید ،چون بر عقالنیت و منط

رفت اری متف اوتی ابتن ا

یافته است .درنتیجه در تحصیل سیاست خارجی ایران هر دو وجه ملی و اسالمی آن را باید
مدنظر قرار داد (.) Rakal, 2007: 186
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 .2بيان مسئله
هنگامی که یک دولت تنها ب ه دالی ل دف اعی ب رای اف زایش امنی ت خ ود اق دامات
ته اجمی را در پ یش میگیرد ،ای ن مسئله بهصورت خودبهخود امنیت دولتهای دیگ ر را
کاهش می دهد .تأثیر یازده ستتامبر معطوف به راهبرد جهانی آمرییا بود و منطقه غرب آس یا
نقطه کانون و ثقل راهبرد آن کشور تلقی شد .تعار
غرب ،نه تعار

میان ایران با نظام ب ینالمل ل از نگ اه

بر سر منابع راهبردی بلیه ریشه در تعارضات می ان دو جه انبین ی و دو

هستیشناسی متعار

دارد .با توج ه ب ه چه ارچوب ارائ هش ده ،ش ناخت و ادراک ک امال

متفاوت و منحصربهفرد کارگزاران جمهوری اسالمی از روابط بینالملل و سیاس ت جه انی
همواره زمینهساز تقابل و درنهایت عدم تفاهم با نظم بینالمللی موجود و غرب بوده اس ت.
اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی و روییرد ایدئولوژیک این کشور ب ر بنی ان ی ک
غایت گرایی معنامحور قرار گرفته که رسالت پاکسازی جهان از شر مادیگرایی مدرن را بر
عه ده دارد .ب ا عنای ت ب ر م وارد موص وف ب ه دنب ال ای ن مس ئله هس تیم ک ه ت أثیرات
بینالمللگرایی تهاجمی ایاالت متحده بعد از یازدهم ستتامبر  0221م در منطقه غ رب آس یا
را در عرصه روابط بین الملل و ساختار امنیتی این سیستم بر سیاست خارجی ای ران بع د از
این حادثه مورد کنیاش و بررسی قرار دهیم (فشارهای ایاالت متحده در منطقه چه ت أثیری
بر روی سیاست خارجی ایران گذاشته است ) .درواقع میخواهیم ای ن مس ئله را تحلی ل و
بررسی نماییم که آیا سیاست خارجی ایران در برهه زمانی م ورد بح ث نگارن ده ،مت أثر از
فشارهایی بوده که از نظام بینالملل بر وی وارد شده (فشارهای ایاالت متحده ) ی ا راهب رد
مستقل از خود را در منطقه به اجرا گزارده است.
 .3نوع پژوهش
پژوهش فوق با روش کیفی– تفسیری و استنباط اطالع ات از طری

اس ناد موج ود ب ا

روییرد توصیفی– تحلیلی و گردآوری اطالعات و دادهها نیز به طری فیشبرداری از من ابع
موجود و در دسترس (کتب ،مقاالت و فصلنامههای علمی – پژوهشی و علم ی تخصص ی،
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سایت های معتبر و )...داخلی و خارجی به انجام رسیده اس ت .اهمی ت و ض رورت انج ام
پژوهش نیز کنش راهبردی جمهوری اسالمی بعد از یازدهم ستتامبر در برابر بینالمللگرایی
و تغییر راهبرد هژمون برتر در نظام بینالملل همیشه برای پژوهشگران و تص میمگیرن دگان
سیاست خارجی جذابیت داش ته اس ت .ه دف از ای ن پ ژوهش بررس ی راهب رد سیاس ت
خارجی ایران در مقابل بینالمللگرایی تهاجمی آمرییا در منطقه است.
 .4ادبيات پژوهش (پيشينه تحقيقاتي و مطالعاتي موضوع مورد بحث)
در ارتباط با موضوع مورد نظر نگارنده ،بهص ورت مس تقیم منبع ی یاف ت نش د .در ادام ه
مطلب چند اثر را که با عنوان موضوع سنخیت بیشتری دارند ،به اختصار بررسی مینماییم:
 جیمز لی رای و ژولیه کابو در کتاب «سیاست جهانی» که آقای ان ق درت احم دیان و فره اددانشنیا آن را ترجمه نموده ،تالش کردهاند تا متن ی متم ایز و منحص ربهف رد را ت دوین کنن د ک ه
ض من تعم

در الیهه ای پیچی ده ،چندبع دی و دره متنی ده سیاس ت جه انی ،ب ه قال به ا و

چهارچوبهای متن وع تئوری ک روابط بینالملل نیز توج ه کنن د .هرچند این اثر ب هط ور کل ی در
مورد تمامی مسائل جهانی بحث مینماید ،اما نحوه نگاه به مسئله با موضوع م ورد بح ث متف اوت
خواهد بود ،نگارنده میخواهد که تأثیر فشار بر روی سیاست خارجی ایران را تحلیل نماید.
 جان مرشایمر در کتاب «ت راژدی سیاس ت ق درته ای ب زر » ک ه دکت ر غالمعل یچگنیزاده ترجمه نموده اند ،عقیده دارد ک ه ادع ای رخ ت بربس تن جن گ و رقاب ت می ان
کشورها و قدرتهای بزر
جاودان میان قدرت های بزر

در عرصه نظام بینالمل ل س رایی ب یش نیس ت و نوی د ص لح
در نطفه خفه شده است .درواقع حقیقت غمانگیز این اس ت

که سیاست بینالملل همواره سودایی خطرناک و بیرح م ب وده اس ت و ب ه احتم ال زی اد
این چنین نیز باقی خواهد ماند .هرچند این اثر بیشتر ب ر روی نظری ه رئالیس م ب هخص و
رئالیسم تهاجمی تمرکز نموده است ،اما نگارنده عالوه بر رئالیسم تهاجمی ،رئالیسم تدافعی
را برای چهارچوب نظری خود بیشتر مورد توجه قرار داده است .نگارنده میخواه د ط رح
معمای امنیتی بر روی سیاست خارجی ایران را واکاوی نماید.
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 خانم زهرا ب اقری و آقای ان حس ین دهش یار ،س ید محم د طباطب ایی و محم د یوس فیجویباری در مقال ه «تغیی ر و ت داوم در سیاس ت خاورمیان های آمریی ا از س ال  0221-0212م»
معتقدند که روییرد ترام

در سیاس ت خ ارجی از واق عگرای ی فاص له زی ادی دارد و از بع د

سیاست خارجی ،ملیگرا است .دیدگاههای ترام

نش ان م یده د ک ه وی در مقایس ه ب ا دو

رئیسجمهور گذشته آمرییا ،یعنی جرج دبلیوبوش و باراک اوباما روییرد متفاوتی را در عرص ه
بینالمللی مطرح میکند .هرچند نویس ندگانی ازجمل ه آه ویی ( ،)1311حس نپ ور و موس وی
( ،)1311فالحنژاد ( ،)1312کریمی ف رد ( ،)1312توت ونچی ( )1312و پرت و ( )1312در حیط ه
موضوع مورد بحث نگارنده نوشته شدهاند ،اما نویسنده سعی نموده که با نگ اهی ب دیع ب ه ای ن
موضوع بتردازد.
 .5چهارچوب مفهومي و مبنای نظری پژوهش
نظریهها ب ه بی ان واس یز ش ناخت را در یک همنهاد 1ترکیب م یکنن د و جه ان را ب ا
ایجاد ارتباط میان پدیدههایی که نامرتبط و ب یمعن ا هس تند ،ب رای م ا معن ادار م یکنن د.
ب رخالف آنچ ه م ا در وهله نخست تص ور م ی کن یم ،معن ای واقعی ت ،ام ری مبتن ی ب ر
واقعی ت 0نیست ،بلیه آن نیز مسئلهای نظری است .والتز معتقد است که در نظری هپ ردازی
روابط بینالملل به فرضیههای ذهن ی اولی ه نیازمن دیم ت ا م ا را در جم عآوری اطالع ات
مناسب یاری دهند ) .(waltz,1979: 28-30
 .5-9رئالیسم نئوکالسیک
رئالیسم تهاجمي و تدافعي (طرح معماا امنیتاي  :ب ه دلی ل س طحینگ ری نظری ه
رئالیسم سنتی و تأکید بر عوامل داخلی در تحلیل سیاست خارجی و همچن ین مح دودیت
نظریه نئورئالیسم که مبتنی بر تحلیل ساختاری و کالن در روابط بینالملل که در آن عوام ل
1. synthesis
2. factual
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داخلی مثل نوع رهبری و ساختار دولت را نادیده میگرفت ،نظریه رئالیسم نئوکالس یک ب ه
وجود آمد که سعی داش ت ب ین س اختار  -ک ارگزار و س طح خ رد و ک الن ،پل ی ایج اد
کند(دهقانی فیروزآبادی .)021 :1311 ،نئوکالسیکها ضمن تأکی د ب ر محوری ت ق درت ،معتقدن د
گزینههای سیاست خارجی توسط رهبران سیاسی واقعی خل شده و دقیقا ب ه هم ین دلی ل
برداشت آنها از قدرت نسبی از اهمیت فراوانی برخوردار است و درنتیجه منابع فیزیی ی و
کمی قدرت بهتنهایی دخیل نیستند (برزگر و تابع افشار.)12 :1315 ،
نظریه پردازان ،رئالیسم نئوکالسیک را به دو بخش تهاجمی و تدافعی تقسیم نم ودهان د.
اص طالح رئالیس م ته اجمی و رئالیس م ت دافعی را اول ین ب ار ج ک اس نایدر در کت اب
«افسانه های امتراتوری :سیاست داخلی و جاهطلبی بینالمللی» به کار برد .تالی افرو در مقال ه
خود با عنوان «امنیت طلبی در شرایط آنارشی» از تلفی نظری هه ای نئورئالیس م و رئالیس م
نئوکالسیک از ییسو با نظریه های رئالیسم ت دافعی و ته اجمی از دیگ ر س و نظری هه ای
مختلف رئالیستی را دستهبندی مینماید )  .(snayder,1991: 11-12گیدئون رز در مقاله خ ود
با عنوان «رئالیسم نئوکالسیک و نظریه ه ای سیاس ت خ ارجی درب اره رئالیس م ت دافعی و
تهاجمی» میگوید که نظام بینالملل از دولتهای عقالنی و منفردی که میل به امنی ت آن ان
را دارای انگیزه نموده ،تشییل شده است).(Rose, 1998: 149
الف .رئالیسم تهاجمي :از مهمترین نظریهپردازان رئالیسم تهاجمی م یت وان ب ه فری د
زکریا و جان مرشایمر اشاره کرد .این نوع که از انشعابات گ رایش سیاس ت ق درت ،یعن ی
رئالیسم سیاسی است ،نقطه آغاز مباحث گفتمانی خود را بر گ رایشه ای ته اجمی ،نی ات
تجدیدنظرطلبانه قدرتها ،بهویژه قدرتهای بزر

در سطح نظام بینالملل ق رار داده و ب ا

تأکید بر شرایط آنارشی در محیط بینالملل معتقد هستند که آنارشی ،رقابت دائم ی ق درت
بین قدرتهای بزر

را شاهد خواهد بود .از دید آنان آنارشی دارای وضعیت هابزی اس ت

که امنیت در آن بسیار کمیاب است .دولتهای ثروتمند به ایج اد ارت شه ای ب زر

روی

می آورند ،خود را درگیر مسائل خارج از مرزها میکنند و به دنبال افزایش نفوذ ب ینالملل ی
هستند

) 3

 .(zakaria,1998:مرش ایمر توانمن دیه ای دول ته ا را ب ه پنه ان (اقتص ادی و
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جمعیت) و واقعی (نظامی ) تقسیم مینماید .او معتقد اس ت ک ه ق درت نظ امی در هنگ ام
تجزیهوتحلیل سیاستهای جهانی ،مهمترین عامل است ) .(Snaeder, 2002: 151فرید ذکری ا
نیز معتقد اس ت ک ه دولت ها در شرایطی که به شیلی فزاینده ثروتمند میشوند ،ب ه ایج اد
ارتشهای بزر

مبادرت میورزند ،خ ود را درگیر مسائل خارج از مرزهایشان م یکنن د و

به دنبال افزایش نف وذ بینالملل ی خ ود میروند (مشیرزاده.) 132 :1311 ،
ب .رئالیسم تدافعي :از مهمترین نظریهپردازان این نظری ه م یت وان ج ک اس نایدر و
استفان والت را نام برد .فر

اندیشمندان رئالیسم تدافعی بر این است که آنارشی بینالملل

اغلب خ وش خ یم اس ت ،یعن ی امنی ت چن دان نای اب نیس ت و ف راوان اس ت ،درنتیج ه
دولتهایی که آن را درمییابند ،رفتاری تهاجمی نخواهن د داش ت و تنه ا در ش رایطی ک ه
احساس کنند تهدیدی علیه آنها وجود دارد ،نسبت به آن واکنش نشان میدهند .تدافعیه ا
به رابطه میان آنارشی و ملزومات نظام بینالملل از یکسو و رفتار دولتها از س وی دیگ ر،
توجه دارند ،تنها در شرایطی که از جانب کشورهای دیگر احس اس تهدی د کنن د ،از خ ود
واکنش نشان م یدهن د و واک نش ه ای آن ان اغل ب در س طح موازن ه و بازداش تن کش ور
تهدیدکننده است

)190

 .(waltz, 1979:استفان والت ب رخالف نظری ه موازن ه ق درت کن ت

والتر ،نظریه موازنه تهدید را مطرح مینماید که سعی در اص الح و اف زایش ک ارایی نظری ه
موازنه قدرت دارد .از نگاه والت نظریه موازنه قدرت ب هخ وبی نم یتوان د رفت ار تش ییل
اتحادها را بر اساس سابقه تاریخیشان توصیف کن د ،همچن ین موازن ه ق درت نم یتوان د
توضیح دهد که چرا موازنهها اغلب ناتوان از تیوین هستند .با توجه به کاس تیه ای نظری ه
موازنه قدرت ،استفان والت مدعی است که نظریه موازنه تهدید م یتوان د تبی ین بهت ری را
ارائه دهد ) .(walt,1987: 147-15
رئالیسم تهاجمی در دوگانه قدرت -امنیت ،برتری را به قدرت میده د و آن را ه دف
اصلی دولتها برمی شمارد .در ح الی ک ه رئالیس م ت دافعی در دوگان ه ق درت – امنی ت،
اولوی ت را ب ه امنیت می دهد و مطاب گفته والتز ،امنیت را باالترین هدف م یدان د .ذک ر
ای ن جمل ه کلی دی میرش ایمر ک ه دولتها باید بهط ور م داوم نگ ران حف ب بق ای خ ود
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میباشند زیرا رقبای بالقوه ممین است سعی کنن د آنها را در هر زم ان ح ذف کنن د ،نش ان از
اهمیت موضوع بق ا در نگرش رئالیستهای تهاجمی دارد .رئالیستهای تهاجمی معتقدن د ک ه
تنه ا دولتهای قدرتمن د م یتوانن د بق ای خ ود را تن مین کنن

د) (Taliaferro, 2000/1: 140

.

مرشایمر به تبعیت از والتز ،قدرت را نه با نتایج که با توانمندیهای مادی براب ر میگیرد .به
نظر مرشایمر نتایج یک پیشگویی ضعیف موازنه قدرت میباش ند ،چ ون گ اهی اوق ات
ممی

ن اس ت دول ته ای ض عیف ،مخالف ان ق ویت ر خ ود را شیس ت

دهن

 .(Mearsheimer,2001:با عنایت به تمامی این توضیحات میتوان استنباط نمود که

د)57

رئالیستهای تهاجمی ،هدف دولتها را افزایش بیشتر و بیشتر قدرت م یدانن د ت ا دول ت
موقعیتی هژمونیک در نظام بینالملل پیدا کند .در مقابل رئالیسته ای ت دافعی دلمش غولی
دولتها را ن ه ب ه ح داکثر رس انیدن ق درت ،بلی ه حف ب موقعی ت آنه ا در نظ ام
بینالملل می دانند ،بنابراین دستیابی به امنیت ،ب االترین ه دف دولتها است؛ ام ا در اینج ا
یک سؤال مهم به ذهن متبادر می گردد :ه دف دول ت  Aاز ب زر
بر

نم ودن ارتش و ساز و

نظامی خود چیست؟ آیا میخواهد قدرت بیشتری را کسب نماید یا میخواهد امنی ت

خود را تنمین نماید؟ این سؤال یک دوراهی را در ذهن ایجاد مینماید که به آن معم ای
امنیتی گفته می شود .معمای امنیتی یک مفهوم مرکزی در تقریبا تمامی نظریهه ای رئالیس تی
اس ت (.)Snyder,2002: 155
ج .طرح معما امنیتي :اصطالح معمای امنیت ی اول ین ب ار توس ط ج ان هرت ز 1در
مقالهای ب ا عن وان «بینالمللگرای ان آرمانگرا و معمای امنیت ی» مط رح گردی د .او در آن
مقال ه معم ای امنیت ی را اینچنین تعری ف مینماید :گروهها یا افراد تحریک میش وند ک ه
بهمنظور در امان ماندن از تأثیر قدرت دیگران ،میزان بیش تر و بیش تری از ق درت را کس ب
نمایند .این موضوع بهنوبه خود ،دیگران را ناامنتر میسازد و آنان را وادار میسازد تا ب رای
بدترین ها محیا شوند .جرویس 0معنای معمای امنیتی را اینگونه تشریح مینمای د :اف زایش

1. Jan Hertz
2. Jerwees

مقاله پژوهشی :بینالمللگرایی تهاجمی ایاالتمتحده و طرح معمای امنیتی جمهوری اسالمی برای052 / ...

امنیت یک دولت ،کاهش امنیت س ایرین را در پ ی دارد .ی ا ب ه عب ارت دیگ ر بس یاری از
ابزارهایی ک ه دولتها بهمنظور افزایش امنیت خود از آن استفاده مینمایند ،میتواند امنی ت
س ایر دولتها ،حت ی امنی ت قدرتهای امنی تطل ب را ک اهش ده د .در معم ای امنیت ی
ب ازیگران ،حف ب وض ع موج ود را ب ه هزین ه ه ا و خط رات ناش ی از دنب ال نم ودن
توسعهطلبی ترجیح میدهند (اجیلی و رضایی .)12 :1312 ،هرتز معتقد است ک ه معم ای امنی ت،
اندیشهای ساختاری است که در آن دولتها با اقدامات فردی (خودی اری) س عی م یکنن د
نیازهای امنیتی خود را برطرف کنند ،صرف نظ ر از اینی ه چن ین اق داماتی احتم اال س بب
افزایش ناامنی دیگران می شود .چنانچه این شک و تردید دوجانبه باشد ،احتمال ایجاد ی ک
چرخه عمل و عیس العمل وجود خواهد داشت و منجر به انتقال نگرانیهای هر دو ط رف
به سطوح باالتر خواهد شد و بنابراین باعث ایجاد ناامنی بیش تر م یش ود .هرت ز در هم ین
خصو

می گوید :گروهها یا افراد ،نگران امنیت خود در برابر م ورد حمل ه ق رار گ رفتن،

مقهور شدن ،تحت سلطه درآمدن یا نابود شدن توسط دیگر گروهها یا افراد هستند .آنان در
تالش برای دست یافتن به امنیت در برابر این نوع حمالت ،ترغی ب م یگردن د ک ه ب رای
درامان ماندن از تأثیر قدرت دیگران ،به قدرت بیشتر و بیشتری دست یابند .این بهنوبه خود
دیگران را بیشتر نگران امنیت خود میکند و آنها را وامیدارد خود را برای ب دترین حال ت
آماده کنند .از آنجا که هیچکس نمیتواند در چنین جهان متشیل از بازیگران رقیب ب هط ور
کامل احساس امنیت نماید ،رقابت برای ق درت ب ه وج ود م یآی د و دور باط ل امنی ت و
انباشت قدرت ادامه مییابد (رستمی و ت ارا .) 111 :1312 ،ییی از نظریات رئالیسم تدافعی از نوع
نئوکالسیک آن که میتواند یک دید تئوریک ب رای پاس خ ب ه سؤال نی ات دول ت ای ران از
سیاست خارجی خود در منطقه ،به ما ارائه دهد ،نظریه طرح معمای امنیتی (موازنه ته اجم-
دفاع ) است .موازنه تهاجم -دفاع مدعی است که سهولت نسبی حمل ه ی ا دف اع ،اغل ب
نق ش مهم ی در ایجاد بیثباتی و جنگ در سیاست بینالمللی ایفا م یکن د .نظری ه موازن ه
تهاجم -دفاع استدالل مینماید که منازعات بینالمللی و جنگ زمانی محتملتر هس تند ک ه
عملیاتهای نظامی -تهاجمی نسبت ب ه عملیاته ای ت دافعی مزی ت داش ته باش ند و
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احتم ال همیاری و صلح نیز زمانی که دفاع دارای مزیت است ،بیشتر است .مط اب ای ن
نظری ه ،س هولت نسبی حمله و دفاع (توازن تهاجم -دفاع) در اصل از طری دول ت غال ب
در زمین ه ف ناوری در زمان معین تعیین می گردد .زمانی ک ه تغیی رات فناوران ه در موازن ه
ته اجم -دف اع بهسوی ته اجم تغییر جهت میدهن د ،مهاجم ان احتم ال بیش تری ب رای
کس ب پی روزی س ریع و ق اطع دارن د .ای ن چشمانداز از جن گ س ریع و ق اطع ،معم ای
امنیتی در میان دولتها را تش دید مینماید ،موج ب تشدید رقابتهای تسلیحاتی میگ ردد
و جنگهای توس عهطلبان ه ،پیشگیرانه و پ یشدس تانه را محتملتر میسازد .در بح ث از
موازنه تهاجم -دفاع اغلب بر فناوری نظامی تمرکز میشود ،در حالی ک ه فن اوری نظ امی
تنه ا بخشی از موضوع است .عوامل نظامی شامل فناوری نظامی ،دکترین ،موقعیت و نح وه
استقرار نیروهای نظامی است .مهمترین متغیری که میتوان در عوام ل سیاس ی و اجتم اعی
داخلی به آن اش اره نم ود ،می زان محبوبی ت نظ ام سیاس ی اس ت ک ه موج ب م یگ ردد
حیومت در مواردی نظیر ترغیب م ردم ب ه مقاوم ت چریی ی موف ت ر عم ل نمای د .س ه
متغیر مهم عوامل دیتلماتیک ،سیستم امنیت جمعی و اتحادهای دف اعی و موازن ه رفت ار از
طری دولتهای بیطرف میباشند (اجیلی و رضایی .)125-121 :1312 ،اس تفن وال ت نی ز معتق د
است که علت اصلی نگرانیهای امنیتی کشورها ،تهدید است .تهدید نی ز عب ارت اس ت از:
ترکیبی از نزدیی ی جغرافی ایی ،ق درت ته اجمی دول ت ،توانمن دیه ای نظ امی و نی ات
تجاوزکارانه آنها .از این رو ،همه دولتها علیه تهدیدات دس ت ب ه ت وازن م یزنن د و در
شرایط تهدید دو روییرد موازنه و دنبالهروی را دنب ال م یکنن د؛ بن ابراین آنچ ه ک ه ح ائز
اهمیت اس ت ،ن ه ص رف می زان ق درت کش ورها بلی ه برداش ت آنه ا از می زان تهدی د
است(رستمی و تارا.)111 :1312 ،
 .6بينالملل گرایي تهاجمي ایاالت متحده آمریکا بعد از یازدهم سپتامبر 2001
در تاریخ سیاست خارجی آمرییا بهطور کلی دوگانههای مفهومی سنتی ،یعنی انزواطلبی
در برابر بینالمللگرایی ،واق عگرای ی در براب ر آرم انگرای ی و ی کجانب هگرای ی در براب ر
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چندجانبهگرایی بر سیاست بین الملل این کشور در قبال جهان خارج سایه افین دهان د .ای ن
رهیافتها بهرغم ارائه تعریفهای متفاوت از منافع ملی و ارزشهای آمرییایی و اثرپ ذیری
از اولویت ها و دستور کارهای متمایز در تحلیل نهایی ،میمل یی دیگر ب ودهان د .مف اهیمی
مانند آمرییامحوری ،استثناگرایی ،اسطوره گرایی ،سرنوشت محتوم و رسالت تمدنیگستری،
عناص ر مح وری گفتم ان ح اکم ب ر ت اریخ سیاس ت خ ارجی ای االت متح ده را تش ییل
دادهاند(باقری و دیگران.)113 :1312 ،
ادغام ابزار در اهداف در دوران گذار ،بحران مسئولیتپذیری و بحران هوی ت ،س بب
گردید تا مطاب نظر کاندولیزا رایس ، 1ایاالت متحده تعریف منافع ملی خود را در غی اب
قدرت تهدیدکننده شوروی ،بسیار دشوار ببیند .حتی تعار

ایدئولوژیک پیشین ب ه م تن

جامعه آمرییا کشیده شد و توان بسیج دولت تا ح د زی ادی ک اهش یاف ت؛ ام ا اس تفاده
مناسب دو لت بوش از شرایط فراهمآمده ناشی از  11ستتامبر باعث شد تا دولت ض عیف
وی به مقتدرترین دولت پس از روزولت تبدیل شود.
درواقع روش ها و ابزارهایی که در سده های گذشته برای حیات بخش ی و م دیریت
صحنه جهانی به کار می رفت؛ مانند توازن قوا ،بازدارندگی ،سد نفوذ و ...دیگر قابلی ت
و کارآمدی نداشتند .پل ولفویتز 0که نقشی اساسی در طراحی راهبرد ته اجمی آمریی ا
داشته است ،بیان می دارد :راهبرد اساسی آمرییایی بایستی بر پایه جل وگیری از هه ور
هر کشور رقیب باشد...برای همیشه.
بعد از  11ستتامبر ،مطاب نظر برخی از استراتژیست های تفوقگرا ،ا ز آنجا ک ه تنه ا
سوپاپ اطمینان حفب ثبات در جهان ،برت ری و هژم ونی ای االت متح ده اس ت( ،الزم
است) این کشور به گونه ای تهاجمی راهبرد را که تک قطبی بودن جهان را تداوم بخشد،
پیگیری کند (متقی و دیگران.)10-15 :1311 ،

1. Candoleza Raeis
2. Poll wollfowetz
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 .7سياست خارجي آمریکا در دوران جرج دبليو بوش ( ،) 2000 -2002اعماا
راهبرد یکجانبهگرایي (حمله پيشگيرانه – پيشدستانه) در خاورمياناه و ششاار بار
اهداف راهبردی جمهوری اسالمي ایران
پس از حادثه یازدهم ستتامبر ،دولت نومحافظهکار آمرییا به رهبری جرج دبلیو بوش ،با
حمله نظامی یکجانبه و تمامعیار به افغانستان و عراق ،بار دیگر سیاست استیالطلبی مطل
آمرییا را زنده کرد .بوش ،با اعالم یک جانبه (جنگ علیه تروریسم) و با نامیدن ایران ،عراق
و کره شمالی به عنوان محور شرارت ،عمال این سه کشور را اهداف حمل ه مس تقیم نظ امی
آمرییا معرفی کرد .اشغال سریع عراق و تعیین حیمران نظ امی ب رای ای ن کش ور ،تحقی ر
بزرگی برای تمام جهان عرب و ضربهای به بنیان اتحادهای آمرییا در منطقه بود و استیالی
کامل نظامی آمرییا بر خاورمیانه را به قیمت بیاعتماد ساختن کشورهای عرب خلیجف ارس
به آمرییا تثبیت کرد (آهویی.)55 :1311 ،
بوش در پناه فنای ف راهمآم ده موف

ش د ،الاف ) در ذهنی ت ش هروندان ،نهاده ای

بین المللی و کشورهای خارجی ،تروریسم را بهط ور موفقی ت آمی زی ج ایگزین کمونیس م
نموده و به این ترتیب توانایی سمبلیک و نفوذ دولت خود را افزایش دهد .ب) مش روعیت
حنور نیروهای آمرییایی در مناط حساس دنیا را فراهم آورد .ج) پایگاههای جدید را در
خاورمیان ه ،آس یای مرک زی ،افغانس تان و قفق از تأس یس نمای د .د) ب ا بزرگنم ایی خط ر
کشورهایی چون افغانستان ،عراق ،ایران ،کره شمالی و ...دوباره ادبیات میتب واقعگرایی از
قبیل خشونت ،اشغال سرزمینی ،خرید تسلیحاتی و پیمانهای دوجانب ه را احی ا ک رده و از
این محل ،شرایط فروش اسلحه و حنور در منطقه را تا سالهای آتی فراهم سازد .درواق ع
سیاست خارجی آمرییا در دوران بوش کامال ته اجمی و گس ترده اس ت و در ای ن زمین ه
خاورمیانه اولین قربانی این سیاست تهاجمی گردید .بر اساس این راهبرد ،سیاس ت امنی ت
ملی دولت بوش بر محور استفاده مس تقیم از نی روی نظ امی و ق درت سیاس ی ،ب ا ه دف
گسترش دموکراسی در من اط راهب ردی ش یل گرفت ه اس ت (متق ی و دیگ ران.)15-02 :1311 ،
درواقع یکجانبه گرایی ،اتیا به منابع خود در تعقیب اهداف سیاست خارجی است .به ای ن
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معنی که پس از ستتامبر  0221م ایاالت متحده با وقوف به میزان قدرتی که نسبت ب ه س ایر
بازیگران دارد ،اقدام ب ه ی کجانب ه گرای ی نم ود .در ای ن مقط ع زم انی ،باوره ا و اص ول
نومحافظه کاران ،توجه آن ها را به منطقه خاورمیانه جلب نموده ب ود .اگ ر بخ واهیم اص ول
نومحافظهکاری را بهصورت موردی نام ببریم ،عبارتاند از :اعتقاد راسخ به هژمونی آمرییا،
جهانگرایی و نهادینه کردن ارزشهای آمرییایی ،قدرت الزم ه تحمی ل دموکراس ی اس ت،
بیاعتنایی به اصول و قراردادهای بینالمللی ،درهمتنیدگی افیار و اهداف نومحافظهکاران با
صهیونیست ها ،تأکید بر دشمن خ ارجی و پیون د عمی

م ذهب ب ا ق درت سیاس ی

(آذری

نجفآبادی.)211-212 :1312 ،
 .7-9سیاست خارجي اياالت متحده در دوران بوش در مورد نقش ايران و راهبارد
اين کشور در منطقه
بسیاری از استراتژیستهای آمرییایی بر این اعتقادند که س اختار سیاس ی ای ران یی ی از
پیچیدهترین ،شرقیترین ،جاافتادهترین و مبهمترین نظامهای سیاسی خاورمیانه است .آن ان ب ر
این امر تأکید دارند که اهداف آمرییا در قبال ایران نیز باید چنین ویژگ یه ایی داش ته باش د.
هدف دولت بوش ،محدودسازی ایران و کاهش نق ش امنیت ی آن در ح وزه خاورمیان ه ب وده
است .اگرچه ایران و آمرییا تا حدودی روییردهایی مشترک در مقابل ه ب ا طالب ان و القاع ده
داشتند ،جورج بوش درصدد برآمد مخاطرات و محدودیتهای بیشتری را متوجه ای ران کن د.
بر اساس چنین روییردی ،در ژانویه  0220م ،ایران در فهرست کش ورهای (مح ور ش رارت)
قرار گرفت .بر اساس چنین ادراکی ،نگ رش آمریی ا ب ه ای ران ،انق الب اس المی ،جمه وری
اسالمی و رهبران سیاسی آن کامال بدبینانه است .آمرییاییه ا هرگون ه هوی تی ابی ای ران را
تالشی برای تغییر موازنه قدرت منطقهای و چالشگری در ح وزه ب ینالملل ی م یدانن د .ای ن
ادراک ،نتایج و مخاطرات پرتنش و مشیلآفرینی را در رواب ط ای ران و آمریی ا داش ته اس ت.
آمرییاییها بههیچوجه به نیازهای امنیتی ایران توجهی نداشته و آن را واکنشی خصمانه تلق ی
کردند .اگرچه موج ضد ایرانی در کابینه بوش ،قدرت سیاسی و مطبوعاتی باالیی داش ت ،ام ا
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نیروهای تعادلگرا در ساختار سیاسی و امنیتی آمرییا مانع از انجام اق دامات ته اجمی دول ت
بوش علیه ایران شد(متقی.) 11- 02 :1311،
 .2سياست خاارجي آمریکاا در دوران بااراو اوباماا ( 2002-2016م) ،اعماا
راهبرد چندجانبه گرایي (برتری هوشمندانه) در خاورمياناه و ششاار بار اهاداف
راهبردی جمهوری اسالمي ایران
جمهوریخواهان با حمله های گسترده به دولت اوبام ا ،تأکید دارند ک ه ای ن دول ت ب ا
تحقی ر ق درت آمریی ا در جه ان ،در عم ل زمینههای جسارت بیش تر دیگ ر ق درته ای
ب زر

و کوچ ک و ب ه دنب ال آن تش دید مح یط امنیت ی ب ینالمل ل را ف راهم ک رده

است(جمشیدی .) 1 :1315 ،از شاخصههای روییرد نوین اوباما میتوان به سه مورد اشاره ک رد:
نخست ارائه دیدگاههای مسالمتآمیز در بح ث دموکراس یخ واهی ،ت رویج دموکراس ی و
حقوق بشر است .وی برخالف بوش ،کاربرد زور را برای تحق چنین اهدافی رد م یکن د.
دومین نیته مورد توجه دولت اوباما ،بحث اعتمادسازی بود .این امر در جهت بهبود وجه ه
آمرییا نزد مسلمانان صورت می گرف ت و اوج آن را در س خنرانی اوبام ا در ق اهره ش اهد
بودیم که گفتمان متعادلتری را اتخاذ نمود .سومین مسئله نیز اهمیت بیشتر قائ ل ش دن ب ه
کش میش فلس طین و رژی م صهیونیس تی در سیاس ت خاورمیان های آمریی ا اس ت .وی
فعالسازی مذاکرات صلح را بهعنوان ییی از اولویتهای اصلی خویش در خاورمیانه دنبال
نمود (فالحنژاد .)11 :1312 ،انقالب های عربی موسوم ب ه بی داری عرب ی ب ه دومین وی س قوط
متحدین غرب در شمال آفریق ا و روی ک ار آم دن اس الم گرای ان انجامی د .ای ن وض عیت
می توانست بار دیگر موازنه قدرت را به سود ایران تغییر دهد .در عین حال مذاکرات ای ران
و  1+5با پذیرش ح غنیسازی اورانیوم در خاک ایران ،لغو کلی ه قطعنام هه ای تحریم ی
شورای امنیت علیه ایران و خروج از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد ،با موفقیت به پای ان
رسید .اوباما مدعی بود که از طری تحریمها و ستس م ذاکرات و تواف

هس تهای ،ت وازن

قدرت را در مقابل ایران ایجاد کرده است .از نظر متحدان منطق های آمریی ا ام ا آمریی ا در
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دوران اوباما مشروعیت ایران را به رسمیت شناخته و از ط رف دیگ ر ب ا انفع ال در بح ران
سوریه ،عمال دست ایران را برای قدرت نمایی در منطقه باز گذاشته بود .درنتیج ه ،ب هزع م
این کشورها ،قدرت تهدیدکنندگی ایران پس از تواف هس تهای و در س ایه بح ران س وریه
افزایش یافت .در ماههای منجر به خاتمه دولت اوباما ،به نظر میرسید هم واش نگتن و ه م
متحدین سنتی آن از رفتار طرف مقابل خود خسته و سرخورده شدهاند (آهویی.)51 :1311 ،
 .2-9سیاست خارجي اياالت متحاده در دوران اوباماا در ماورد نقاش جمهاور
اسالمي و راهبرد اين کشور در منطقه
سیاست خارجی آمرییا در دوران اوباما در قبال ایران تحت تأثیر مجموع ه مؤلف هه ای
گوناگونی به س

مت تغیی ر حرک ت ک رد .در وهل ه اول ،اوبام ا ب ا پ ذیرش ش یس ت

روییردهای گذش ته آمرییا در قبال ایران ،پیش نهاد مذاکره بدون پیششرط را مط رح ک رد.
او برخالف سلف خود ،جرج بوش پسر ،از سیاست تهدی د و تح ریم فاص
هدف خود را جلوگیری از هسته ای ش دن ایران و ممانع ت از مس

له گرف ت و

ابقه تس لیحاتی در

خاورمیانه و تنمین امنیت رژیم صهیونیستی قرار داد و برای دستیابی به ای ن ه دف ،ح
غنیسازی ب رای ای ران را ب ه رس میت ش ناخت .جامع ه ب ینالملل ی س
تحریم ها و تهدیدهای بوش پس

ر دیگ ر حاض

رخورده از

ر نب ود در مقاب ل ای ران ص فآرای ی

کند(توتونچی و دیگران .)21 :1312 ،وقتی نوبت به رابطه آمرییا -ایران میرس د ،س ه دلی ل مه م
برای انتخاب ایران وجود دارد .نخست اینیه ایران ذینفع اصلی جن گ ع راق و افغانس تان
بود ،زیرا می توانست پس از سرنگونی طالبان در افغانستان و صدام حس ین در ع راق ،ج و
سیاسی تأثیرگذار خود را توسعه دهد .دلیل دوم برای انتخ اب ای ران ای ن اس ت ک ه ای ران
قدرت منطقهای مهمی است که میتواند سیاستهای منطق های را مش خ

ک رده ی ا آن را

شیل دهد .دلیل سوم به قرارداد بحث برانگیز آمرییا و ایران ارتب اط دارد ک ه در  11ژوالی
 0215م امنا شد (برجام) و پس از آنیه کنگ ره آمریی ا در  12س تتامبر  0215م نتوانس ت
این موافقتنامه را بلوکه کند ،الزماالجرا شد .رئیسجمهور اوباما این موافقتنامه را ش انس
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تاریخی برای داشتن دنیایی ام نت ر و ایم نت ر خوان د و ح ال آنی ه نخس توزی ر رژی م
صهیونیستی ،بنجامین نتانیاهو این تواف را اشتباه ت اریخی نامی د (ب اقری و دیگ ران.)123 :1312 ،
اوباما به صراحت در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در س تتامبر 0215
م از لزوم اتحاد آمرییا با دشمنان قدیمی خود برای حف ب ص لح در جه ان و پیش گیری از
جنگ جهانی سوم سخن به میان آورد (آهویی.)10 :1311 ،
 .9سياست خارجي آمریکاا در دوران دونالاد تراما

( ،) 2017 -2021اعماا

راهبرد عملگرایي (ملي گرایاي) در خاورمياناه و ششاار بار اهاداف راهباردی
جمهوری اسالمي ایران
ورود دونالد ترام

به کاخ سفید به معنای تأکید فزونت ر و اهمی ت بیش تر مؤلف هه ای

نظامی و اقتصادی در شیل دادن به رفتارهای ب ینالملل ی آمریی ا اس ت( .دهش یار.)30 :1315 ،
ترام

پنج نقطه ضعف سیاست خارجی اوباما را ک ه ب هزع م وی موج ب اف ول ق درت و

جایگاه این کشور شده ،اینگونه برمیشمارد -1:منابع آمرییا ب یشازان دازه م ورد مص رف
قرار گرفته و اوباما با تنعیف اقتصاد کشور ،نیروه ای مس لح را تن عیف ک رده اس ت-0.
متحدان آمرییا سهم منصفانه خود را پرداخت نمیکنند .آنها بای د در هزین هه ای انس انی،
مالی و سیاسی مسئولیت تأمین امنیت ،مشارکت کنند -3.متحدان آمریی ا در اعتم اد و اتی ا
به این کشور دچار تردید شدهاند -1.رقبای ما دیگر احترامی برای ما قائ ل نیس تند و م ا را
جدی نمیگیرند -5 .آمرییا درک روشنی از اهداف سیاست خارجی خود ندارد
1-5

 .2016:ترام

) (Trump,

به بازی با حاصل جمع مثبت ب اوری ن دارد .ای ده (دنی ا برن ده ،آمریی ا

برنده) که خود را در تجارت آزاد ،سازمانهای بینالمللی و اتحادسازی نشان میداد با بازی
با حاصل جمع صفر که طی آن دنیا برنده و آمرییا بازنده است ،عو

شده اس ت .آمریی ا

در مورد رابطه با متحدانش ،یعن ی متح دان همیش گی ک ه از دموکراس یه ا ب ودهان د ه م
تجدیدنظر کرده :ایمان مشترک به ارزشهای دموکراتیک و دیدگاه مشترک نس بت ب ه نظ م
بین المللی با نظرگاه جدیدی رویارو شده که اتحادهای آمرییا را بد می داند ،زی را هزین ه و
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خطر تحمیل میکنند؛ آمرییا بهج ای اتحاده ای دائم ی ب ا دموکراس یه ا و نزدی کت رین
متحدانش ،به سیاست هایی موقت و نه دائمی در برابر آنها و هم ه کش ورهای دیگ ر نی از
دارد (پرتو.)012 :1312 ،
 .1-9سیاست خارجي اياالت متحده در دوران تراما

در ماورد نقاش جمهاور

اسالمي و راهبرد اين کشور در منطقه
بعد از تواف هستهای  5+1موسوم به برجام ،جمهوری اس المی ب ه مع دود کش ورهایی
تبدیل شد که توان صادر کردن فن اوری و محص والت هس تهای را دارن د؛ اجم اع جه انی
آمرییا ضد جمهوری اسالمی شیست و این هرفیت اجماعکنندگی آمریی ا از می ان رف ت؛
قدرت معنایی ایران یکبار دیگر در سطح بین المللی مطرح شد ،مشخ

ش د ک ه انق الب

اسالمی ،حرفی جدید برای جهان دارد .اثبات شد که مناقشات از طری مذاکره ،قابلیت حل
شدن دارد و الزم نیست بهجای مذاکره و گفتوگو از زور استفاده کرد
سیرت .)53 :1312 ،ترام

(حسن خ انی و محم دی

و حلقه ای از افراد پیرامون او ،برجام را برای آمرییا توافقی زیانب ار

می دانستند .به ب اور آن ان ،ب ا برج ام ،ای ران از منگن ه فش ار راهب ردی خ ارج ش ده و ب ه
توسعه طلبی در همه جای خاورمیانه دست زده است (تهاجم – قدرت) .ترام

با خروج از

برجام ،هم با میراث اوباما تسویهحساب کرد و هم کوشید ایران را به تنگن ا بیافین د
علیآبادی و دیگران.)11 :1312 ،

(قاس می
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واقعیتهای سیاست گذاری راهب ردی بی انگر آن اس ت ک ه تغیی ر در رجس ای جمه ور
آمرییا ،تأثیر چندانی بر روندهای سیاست خارجی ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه بهج ا
نمیگذارد.

به نظر میرسد حادثه  11ستتامبر  0221م ،سرانجام پس از یک دهه فق دان چه ارچوب
منسجم جایگزین برای راهبرد سد نفوذ شوروی ،سبب شد که راهبرد جهانی آمرییا تح ت
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عنوان مبارزه با تروریسم مدون گردد و مبنای تئوریک و عملیات سیاس ته ای آمریی ا در
گستره جهانی قرار گرفت .این راهبرد که بهشدت نظامیمحور و ته اجمی ب ود ،تجل یگ ر
حاکمیت معنایی و عملیاتی نومحافظهکاران در گستره سیاست خارجی آمرییا گشت.

 .10استراتژی راهبردی جمهوری اساالمي (رارم معماای امنيتاي) در مقابال
ششارهای وارده ایاالت متحده ،در سایه باينالملالگرایاي تهااجمي در منطقاه
خاورميانه از سپتامبر  2001م (شهریور  )1320تاکنون
تغییر در توازن دفاع – تهاجم (امنیت – قدرت) تأثیر قابل مالحظهای بر ب روز جن گ و
بینظمی در نظام بینالملل دارد ،عواملی که سهولت عملیاتهای تهاجمی را اف زایش داده و
یا هزینه چنین عملیاتهایی را نسبت به عملیاتهای دفاعی کاهش میدهد ،س بب اف زایش
احتمال جنگ و بحران خواهند شد .در اصل ماهیت آنارشی نظام بینالملل س بب م یش ود
که دولت ها تنها به نی ات و مقاص د رقب ای ب القوه اطمین ان ننماین د و بیش تر مقاص د را از
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توانایی ها استنتاج کنند .زمانی که ته اجم برت ری دارد ،رفتاره ا نی ز ته اجمی خواه د ش د
(قدرت) و زمانی که دفاع برتری یابد ،دولت کمتر در مورد مقاص د رقب ا نگ ران م یباش د
(امنیت) .بر این اساس ،صرف تواناییها و نحوه توزیع آن نمیتواند جدیت معم ای امنیت ی
را در نظام بینالملل نشان دهد ،پی بردن به این موضوع مس تلزم توج ه ب ه معادل ه دف اع -
تهاجم خواهد بود و در این میان فناوری نظامی و نوع دفاعی تهاجمی آن ازجمله مهمت رین
متغیرها محسوب میشود (خسروی باب ان اری .)15 :1311 ،در سیاست خارجی تدافعی ،دولته ا
خواهان دستیابی به امنیت به بهای کاهش امنیت دیگران نیستند ،راب رت ج رویس ،یی ی از
نظریهپردازان اصلی رئالیسم تدافعی میگوی د :دول ته ا م یتوانن د ب دون ک اهش امنی ت
دیگران ،امنیت خود را حفب کنند و حتی در پیش گرفتن سیاست تدافعی ،بر اتخاذ سیاست
تهاجمی آنها ترجیح یابد .حتی افزایش زیاد در امنیت دولته ا فق ط ب ه مق دار ان دکی از
امنیت سایر دولتها می کاهد و در این شرایط ،همه قدرتهای خواهان حفب وضع موجود
میتوانند از درجه باالی امنیت برخوردار شوند (حسنپور و موسوی منور.)101 :1311 ،
 .92-9طرح معما امنیتي ايران در منطقه (تهاجم -تدافع
رفتار سیاست منطقهای ایران از بدو پیروزی انقالب ،عدم انطباق ب ا س اختارهایی اس ت
که توسط قدرت بزر

خارجی تعریف شده است .با افول نقش این قدرتها پس از جنگ

سرد ،بازیگران منطقهای قدرت قابل مالحظهای یافتند که عدم انطباق ناشی از رفت ار آنه ا،
شیل خاصی به نظام امنیت منطقه ای در خاورمیانه داده است .درواق ع درون داد وارد نظ ام
سیاسی این دولتها میشود و خود ایجادکننده برونداد چ الشزا م یگ ردد

(احم دی خ وی و

دیگران .)10 :1312 ،اتحاد راهبردی ایران و کشورهای همسو در منطقه بیشتر از زاویه امنی ت و
منافع ملی ،بیشتر در جهت رفع تهدیدهای مشترک ایاالت متحده و رژیم صهیونیستی ب وده
است .این اتحاد ،ائتالفی راهبردی مبتنی بر روییردهای تدافعی واقعگرایانه است که بیش تر
تابع عوامل تدافعی در مقابل قدرتهای منطقهای و بینالمللی و موقعیت ژئوپلیتییی اس ت.
دولتهای مخالف ایران ،در سطح منطقه و بینالملل بهشدت در جهت تغییر موازنه ق وا ب ه
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ضرر ایران در منطقه تالش میکنند .ایران نی ز نم یتوان د نس بت ب ه شیس ت ی ک متح د
منطقهای خود بیتفاوت باشد .بهعنوان مثال تحوالت سوریه ب ر ژئوپلیتی ک منطق های و در
عین حال در سطح بازیگری و نقش آفرینی جمهوری اسالمی ایران در منطق ه ت أثیر زی ادی
دارد (قاسمی علیآبادی و دیگران .)11 :1312 ،ای ران عم

اس تراتژیک آمریی ا جه ت پی روزی در

خاورمیانه و اس تقرار نظ م ن وین جهانی است .رژیم صهیونیستی از منازعه آمرییا و ای ران
نفع م ی ب رد و ق درت ه ای ب زر

و بع نی از ک شورهای منطق ه ،ب االترین می زان

خ شنودی را در حف ب وض ع موجود میان ایران و آمریی ا دارا هس تند (قاس می.)131 :1312 ،
ریشه های افزایش نقش ایران در منطقه در درجه اول به ویژگیهای طبیعی ساخت ق درت،
سیاست ،موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیای فرهنگی ایران برمی گردد ک ه در ش رایط رخ دادن
تغییرات ژئوپلیتیک ناشی از بحران عراق ،امیان بروز یافتهاند .اهداف و راهبردهای سیاست
خارجی ایران بیشتر تدافعی و عمل گرایانه است و قبل از هر چی ز س عی دارد چ الشه ای
امنیتی ناشی از بروز تحوالت جدید سیاسی  -امنیتی در منطقه را از بین ببرد .این تح والت
عبارت اند از :حنور نیروهای نظامی آمرییا در مرزهای ف وری ای ران و رون د تغیی ر نظ م
منطقه به شیل نظم جدید سیاسی – امنیت ی حاص ل از ب روز تغیی رات جدی د ژئوپلیتی ک.
رئالیسم تدافعی بهطور اساسی هدایت سیاست خ ارجی کش ورها را پاس خی ب ه تهدی دات
خارجی میداند .برخالف تحلیلهای پژوهشگران و محافل دانشگاهی – اجرایی غرب ی ک ه
عنوان می کنند حنور و نفوذ ایران تهاجمی است و ضربهزنن ده ب ه من افع س ایر ب ازیگران
منطقه ای با تحلیلی که بیش از همه به م ذاق دولتم ردان صهیونیس تی و آمریی ایی خ وش
است .دیدگاههای تندرو ،افزایش نقش ایران را در منطقه به زیان منافع و امنیت ملی آمریی ا
و همپیمانان منطقهای آن میدانند که باید از راه زور و قدرت ب ا آن مقابل ه ک رد .بعن ی از
دیدگاههای افراطی تر ،حتی ایران را دشمن جنگ سرد جدید آمرییا در خاورمیان ه تعری ف
میکنند (حسنپور و موسوی منور.)101 :1311 ،
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جمعبندی پایاني
الف :تجزيه وتحلیل ،عقايد و يافتهها پژوهش :رئالیسم ته اجمی از تبی ین سیاس ت
خارجی به فهم سیاست بینالملل میرسد و رسیدن به امنیت مطل
قدرتهای بزر

را مه مت رین خواس ته

میداند که تنها از طری قدرت و دستیابی به هژمون قابل تحص یل اس ت؛

اما رئالیست های تدافعی معتقد هستند که هزینه توسعهطلبی عموم ا گ زاف اس ت و نظ ام
بینالملل اغلب اعتدال (میانهروی) را تشوی مینماید .از نگاه مرشایمر ه ر ق درت بزرگ ی
که بخواهد فرایند کسب قدرت مطل را طی نماید و به مرحله هژمون جهانی ،یعنی امنی ت
مطل برسد ،نخست باید به همراه انگیزهها و گرایشه ای تجدیدنظرطلبان ه در راهبرده ای
کالن جهانی ،توزیع قدرت جهانی را به نفع خود متحول کند .طرح معمای امنیت در روابط
بین الملل بیش از جنبههای عینی به روییردهای ذهنی میپ ردازد؛ یعن ی ادراک و برداش ت
تصمیمگیرندگان یک کشور از اقدام یا مواضع دفاعی کشور دیگر تلقی و تهدی د م یش ود.
طرح معمای امنیت حالت عمل و عیسالعمل خطی نیست ،بلیه یک مجموعهای از شرایط
بایستی تحلیل شوند .دلیل اتخاذ روییرد دفاعی یا تهاجمی ایران در ادوار مختلف ،مت أثر از
منافع ملی این کشور و تحوالت نظام بینالملل است .امروزه سیاست خارجی ایاالت متحده
با توجه به کیفیت منافع ملی و ماهی ت تهدی دهایی ک ه ب ا آنه ا روب هرو اس ت ،اش اعه و
حداکثرسازی قدرت را در پیش گرفته است .برای عمل ی س اختن ای ن ه دف ،آمریی ا ب ه
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حرکت پیشرونده خود ادامه خواهد داد و سعی میکند که به برتری چالشناپذیر در جه ان
دست یابد؛ بنابراین واقع گرایی تهاجمی که هژمونی جهانی را مطلوب مییابد ،نگ اه ح اکم
بر تصمیم گیرندگان آمرییا است و آنچه وجه تمایز این تصمیم گیرندگان با رهبران دیگر در
طول دهههای گذشته است ،مقبولیت ارزشهای لیبرال در بین آنه ا و ت الش آنه ا ب رای
استفاده از قدرت برای اشاعه این ارزشها است .ری شه اص لی تقابل می ان ای ران و آمریی ا
بعد از حوادث  11ستتامبر  0221م به تالش ی ک ب ازیگر منطق های ،یعن ی ای ران ب رای
نقش آفرینی در جه ت دس تیابی ب ه جایگ اه و شأن منطقهای خود ب همنظ ور دسترس ی ب ه
فرصتهای سیاس ی ،اقت صادی و فرهنگ ی منطق ه از ییسو و تالش یک ب ازیگر جه انی،
یعنی آمریی ا ب رای تثبی ت هژم ونی منطق های در جه ت جل وگیری از نق شآفرین ی
جمهوری اسالمی ایران به عنوان مخالف نظم م ورد نظ ر آمریی ا از ط رق گون اگون ،از
سوی دیگر است .ایران تنها کشوری است که در منطقه با هژمون جهانی ،یعن ی آمریی ا در
تناد است و همواره سعی کرده در مقابل آمرییا به موازنه ق درت و تهدی د بت ردازد .پ س
حنور ،نقش ،قدرت و نفوذ هژمون جهانی در منطقه ب ر تص میمگی ری سیاس ت خ ارجی
ایران مؤثر خواهد بود .از دیدگاه ایران ،ن اامنی در منطق ه ب ه معن ای ن اامنی ب رای ای ران و
برعیس ،ناامنی برای ایران به معنای ناامنی برای منطقه تفسیر میشود .ای ران هم واره از دو
طری برای افزایش امنیت ملی خود تالش میکند :اول ،س عی م یکن د ت ا آزادی عم ل ی ا
استقالل خود را حفب کند و احتماال افزایش دهد؛ دوم ،تالش میکند ت ا امنی ت خ ود را از
طری ایجاد و افزایش نفوذ خود بر کشورهای دیگر حف ب کن د و اف زایش ده د .ای ران در
چهارچوب سیاست خارجی واقع گرا ،برحسب میزان تهدید قدرته ای خ ارجی دارای دو
حلقه امنیتی ضروری و غیرضروری در منطقه است .الف :حلقه امنیت ی ض روری :در رابط ه
با کشورهای همجوار (عراق ،خلیجفارس ،ترکیه ،پاکستان و )...است که میزان تهدید از این
کشورها در معیار باالیی قرار دارد.
ب :حلقه امنیتی غیرضروری :کش ورهایی ک ه ب ا ای ران فاص له دارن د (س وریه ،لبن ان،
فلسطین) اما در خاورمیانه قرار دارند .ایران در راستای پیشبرد روییرد واقعگرای ی ت دافعی
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خود باید تا حد امیان از تخریب داشتههای راهبردی خود در منطق ه جل وگیری کن د و در
پی عدم تغییر وضعیت در توازن قبلی بین آنها باشد.
ب :نگارنده مباحث مورد بحث در پژوهش فوق را اينطور جمعبند ماينمايناد:
ساختار نظام بین الملل بعد از حادثه یازدهم ستتامبر تحت ت أثیر ق درت هژمونی ک جه انی
(آمرییا) بوده است .به دلیل ماهیت نظام بینالملل حتی دولته ای ص لحطل ب نی ز ،نی از
دارن د ت ا برای دفاع از خود ادای تهاجمی بودن را دربیاورند .آنچه که درنتیجه ای ن مس ئله
روی میدهد ،معمای امنیتی است .در طرح معم ای امنی ت ،مجموع های از ش رایط تحلی ل
شدند که به اتخاذ راهبرد های مورد بحث در سه دوره مختلف منجر گردی د .ط رح معم ای
امنیتی در روابط بینالملل بیش از جنبههای عینی به روییردهای ذهن ی م یپ ردازد ک ه در
پژوهش به عوامل و خصوصیات آن اشاره شد .همچنین دلیل اتخاذ روییرد ته اجمی و ی ا
تدافعی ایران در بازههای زمانی مورد بحث ،فقط روییرد و سیاست و فشار آمریی ا نیس ت
بلیه تابع ش رایط و تح والت منطق ه ازجمل ه تح ول من افع امنی ت مل ی ای ران در ح وزه
کشورهای منطقه نیز است .البته با توجه به طرح معم ای امنیت ی و فش ار آمریی ا ب ر نظ ام
بین الملل ،تحوالت در سیستم نی ز در س ایه ای ن ق درت و هژم ون برت ر اتف اق م یافت د.
جمهوری اسالمی با اف زایش درآم د نفت ی ناش ی از قیم ت نف ت و همچن ین من ابع م الی
بلوکه شده بعد از برجام ،درصدد اف زایش ت وان نظ امی و موش یی خ ود برآم د (ته اجم-
قدرت) .ایران برای تأمین امنیت خود در محیط پرآشوب و ناامن خاورمیانه با طرح کمربن د
امنیتی برای خود (دفاع -امنیت ،تهاجم -قدرت) درصدد برآمده تا هر موق ع فرص ت مهی ا
بوده ،کمربن د امنیت ی خ ود را گس ترده نم وده و مرزه ای امنیت ی خ ود را ورای مرزه ای
جغرافیایی قلمداد نماید (تهاجم -قدرت ،رئالیسم تهاجمی ) البته این راهبرد نیز ب رای ب اال
بردن امنیت خود و نگاه به هدف دورنمای خود ،یعنی هژمون منطقهای بودن است؛ ام ا ه ر
موقع فشار از طرف هژمون و نظام بینالملل افزایش یافته ،جمهوری اسالمی نیز ب ا مح دود
نمودن کمربند امنیتی خود (دفاع – امنیت ،رئالیسم تدافعی ) درصدد حفب امنی ت مرزه ای
خود و حفب ثبات منطقه ،بیش از پیش گام نه اده اس ت .تغیی ر در ت وازن دف اع – ته اجم
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(امنیت – قدرت) ،تأثیر قابل مالحظهای بر بروز جنگ و بینظمی در نظام ب ینالمل ل دارد،
عواملی که سهولت عملیات های تهاجمی را افزایش داده و یا هزینه چنین عملی اته ایی را
نسبت به عملیاتهای دفاعی کاهش میدهند ،سبب افزایش احتمال جنگ و بحران خواهن د
شد .در اصل ماهیت آنارشی و خودیاری نظام بینالملل سبب میشود که دولته ا تنه ا ب ه
نیات و مقاصد رقبای بالقوه اطمینان ننمایند و بیشتر مقاصد را از تواناییه ا اس تنتاج کنن د.
زمانی که تهاجم برتری دارد ،رفتارها نیز تهاجمی خواهد شد (ق درت) و زم انی ک ه دف اع
برتری یابد ،دولت کمتر در مورد مقاصد رقبا نگران میباش د (امنی ت)؛ بن ابراین تعارض ات
ناشی از ترس کمتر خواهد بود .با اضافه نمودن عوامل تأثیرگذار ب ر موفقی ت ی ا شیس ت
راهبردهای تهاجمی ،از دید نظریه های موجود در زمینه جن گ و ص لح ،م یت وان توان ایی
تبیین و پیشبینی احتمال بروز جنگ و خشونت در نظام بینالمل ل را اف زایش داد .فن اوری
نظامی نیز ییی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر معادله دفاع – تهاجم به شمار میآید.
ج :احتماالت آينده:
 ادامه وضعیت فعلی ،تحریم و مقاومت مدتزمانی و هزینههای آن برای طرفین قاب لارزیابی نیست؛ اما به هر حال در هر مقطعی میتواند به احتمالهای بعدی منتقل شود.
 باز شدن دربهای مذاکره و شروع نسبتا طوالنی حلوفصل اختالفات م ابین ای ران وآمرییا در دوره فعلی و یا در دوره آتی ریاست جمهوری در آمرییا.
 احتمال تسلط بیشتر تندروها در دولت فعلی آمرییا و خطر وقوع تنشهای نظامی. وقوع جنگ منطقهای بین ایران و کشورهای عربی خل یجف ارس و ی ا ای ران و رژی مصهیونیستی ،حزباهلل و رژیم صهیونیستی که میتوان د جن گه ایی فرسایش ی و م دتدار
باشد.
د :پیشنهادات  :ایران برای تأمین امنیت خود در محیط پرآشوب و ناامن منطقه ،با ط رح
کمربند امنیتی برای خود (دفاع – امنیت ،تهاجم – ق درت) درص دد برآم ده ت ا ه ر موق ع
فرصت مهیا بوده ،کمربند امنیتی خود را گس ترده نم وده و مرزه ای امنیت ی خ ود را ورای
مرزهای جغرافیایی قلمداد نماید (تهاجم -قدرت ،رئالیسم تهاجمی ) البته ای ن راهب رد نی ز
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برای باال بردن امنیت خود و نگاه به هدف دورنمای خ ود ،یعن ی هژم ون منطق های ب ودن
است؛ اما هر موقع فشار از طرف هژمون و نظام بینالملل افزایش یافته ،جمه وری اس المی
نیز با محدود نمودن کمربند امنیتی خود (دفاع – امنیت ،رئالیسم ت دافعی ) ،درص دد حف ب
امنیت مرزهای خود و حفب ثبات منطقه بیش از پیش گام نهاده اس ت؛ بن ابراین ه ر وق ت
هژمون برتر در منطقه ،رئالیسم تهاجمی پیشه کرده ،ایران با مح دود ک ردن کمربن د امنیت ی
خود (دفاع -امنیت ) در پی حفب جایگاه و منافع خود ،بیشتر متمرکز بر مرزهای جغرافیایی
شده ولی هر وقت نظام بینالملل ایران را در مناقشات منطقه به کمک طلبیده و دس ت ای ن
کشور را باز گذاشته ،ایران برای رسیدن به امنیت بیشتر و تبدیل شدن به تنها ق درت ب القوه
منطقه ای (پیشی گرفتن از عربس تان رقی ب خ ود ) دس ت رویی رد رئالیس م ته اجمی زده
(تهاجم  -قدرت) است .با این حال پیشنهاد میشود که جمهوری اسالمی برای تبدیل شدن
به هژمون منطقهای دست به راهبرد موازی زده و از هر دو طرح معمایی خود (دفاع ،امنی ت
– تهاجم ،قدرت) استفاده نموده و عالوه بر این باید نظام بینالملل و ب هخص و

فن ای

حاکم بر منطقه غرب آسیا را نیز مورد توجه جدی قرار دهد .عالوه بر ای ن چ ون سیاس ت
خارجی هر کشور برآیندی از سیاست داخلی آن است ،جمه وری اس المی نی ز ع الوه ب ر
توجه صرف به مسئله فوق ،به سیاست داخلی خود نیز توجه نم وده ت ا بهت ر بتوان د مس یر
تبدیل شدن به هژمون منطقهای را طی نموده و بتواند خود را در نظام بینالمللی موج ود در
منطقه هنم نماید.
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