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 چکيده
نیتتی  یث )مطالعتا  ام های )نئو(رئالیستی و حتی مکتب ولز یا ابریستتو را یک مفهوم اصلی در میان تمامی نظریه« امنیت معمای»

 راستا  نن تفستیرچ چته   باشی از اقداما  کشور)های( دیگر را تفسیر و ن« امنیت معمای»کشور چگونه که یک دانند. اینانتقادی( می

ن و اگیرنتدگ تصتمیم  باشد. مطابق نگرش محققان مکتتب امنیتتی ولتز یتا ابریستتویثچ     راهبرد و رفتاری را اتخاذ نمایدچ بسیار مهم می

ا کنند. بت را تفسیر می یتامنمعمای  بخش(عالیتدهنده و منطق تسکینمقدرگراچ منطق واسطه سه منطق پیشینی )منطقگذاران بهسیاست

به  وهش در پی پاسخچ این پژ«معمای امنیت»درباره نحوه تفسیر  پردازان مکتب ابریستویثدو تن از نظریه چارچوب قراردادن نگرش

ر دمتحده  ظامی ایاال ر نناشی از حضو« امنیتمعمای »خارجی ج.ا.ایران در قبال راهبردها و رفتارهای سیاست »اصلی که این پرسش 

یاستت ختارجی   سگیرنتدگان  گذاران و تصتمیم سیاست»دهد که این فرضیه را ارائه می« گیرند؟مناطق اطراف ایران چگونه شکل می

ناشی از حضور « امنیتمعمای »بخش جهت تفسیر تعالیدهنده و مقدرگراچ تسکینواسطه انتخاب سه منطق اسالمی ایران بهجمهوری 

مقتدرگرا  واستطه منطتق   ( بته 1انتد    خارجی را برگزیده متحده در مناطق اطراف ایرانچ نوع خاصی از راهبرد و رفتار سیاستیاال  ا

هتا پیگیتری   شوقنکشیدن از برنامه موشکی در ازای برخی مهای قدر  )ازجمله قدر  نظامی( و دست سازی و تثبیت مولفهبیشینه

دهنده تسکیناسطه منطق و( به2گردد )نظیر موضوع لیبیچ عراق و...(؛ ور  بقای نظام با تهدید مواجه میصشده استچ زیرا درغیر این

 نوردهتای نستبی  تمتحتده از دست  دلیتل نگرانتی ایتاال    عنوان یک رژیم امنیتی( دنبال شد که بههایی نظیر امضای برجام )بهسیاست

هبردهایی نظیر اتحاد بخش راتعالیواسطه منطق( به3گیر شد؛ و ترامپ زمین غلط و جویانهمنفعت محاسبا  جمهوری اسالمی ایران و

اقتصتادی و   -تیتک گران دولتی و غیردولتی در سطح منطقه )محور مقاومت(چ پیگیری افزایش سطح مناسبا  دیپلماو ائتالف با کنش

 «.کار قرار گرفته استها در دستورکیلومتری برای موشک 2000اقداما  اعتمادسازی نظیر تعیین برد 

 رانيا.ا.ج ت،یامن یمعما بخش،تعاليمنطق  دهنده، نتسکی منطق مقدرگرا،منطق  ها:کليدواژه

                                        
 Nrir2020@gmail.comالمللچ دانشگاه خوارزمی تهران )نویسنده مسئول( استادیار گروه روابط بین .1

 استادیار گروه علوم سیاسیچ دانشگاه یاسوج .2
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 :مسئله انيبمقدمه و 

فار  در قالب نیروهتای  حضور نظامی ایاال  متحده در منطقه غرب نسیا )خاورمیانه( و خلیج

هتای نظتامی در کشتورهای منطقته نتوعی      اهسنتکامچ ناوگان پنجم دریایی مستقر در بحرین و پایگت 

را در « معمتای امنیتت  »را برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد نموده است. اگر ایتن  « معمای امنیت»

کنار وقایع تاریخی نظیر واقعته طتبو و حمایتت از کودتتای نتوژه در دوران ریاستت جمهتوری        

تتی در دوران ریاستت جمهتوری    امنی -هتا و اقتداما  نظتامی   قرار دهیم و یا کتنش « جیمی کارتر»

بتارا   »چ «جتورج واکتر بتوش   »چ «ویلیام جی. کلینتون»چ «جرج هربر  واکر بوش»چ «رونالد ریگان»

هتا و  را مدنظر قرار دهتیم و یتا بته سیاستت    « جوزف نر. بایدن»و حتی « دانلد جی. ترامپ»چ «اوباما

تتارچ نفتوذچ فشتار حتداکثری و ... علیته      چ تغییر رف2چ مهار1راهبردهایی نظیر تحریم اقتصادیچ تغییر نظام

زمان اشغال دو کشور همسایه ایران یعنتی افغانستتان و   جمهوری اسالمی ایران نظری بیافکنیم و هم

عراق توسط ایاال  متحده و افزایش تصاعدی نیروهتای نمریکتایی در منطقته را در نظتر بگیتریمچ      

گیرندگان جمهوری اسالمی ایران تشتدید  گذاران و تصمیمایجاد شده برای سیاست« معمای امنیت»

 گردد.     و مضاعف می

منظور بررسی و فهتم سته راهبترد و رفتتار ختا       یک چارچوب نظری به 3روچ کاربستاز این

 باشد.   جمهوری اسالمی ایران هدف اصلی پژوهش حاضر می

 ختارجی  استت یس یراهبردهتا و رفتارهتا  »کته   اصتلی  پرسش نیپاسخ به ا یپژوهش در پ نیا

متحتده در منتاطق    اال یت ا یاز حضور نظتام  یناش «تی امنیمعما»در قبال  رانیا ی اسالمیجمهور

و  گتذاران استت یس»کته   دهتد یرا ارائته مت   هیفرضت  نیت ا «رنتد؟ گییچگونه شتکل مت   رانیاطراف ا

 مقتدرگراچ  منطتق  سته  انتختاب  واسطهبه رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس رندگانگیمیتصم

 منتاطق  در متحتده  اال یاز حضور ا یناش «تامنی یمعما» ریجهت تفس بخشتعالیدهنده و نتسکی

 منطتق  واستطه بته  (1  انتد دهیت را برگز یختارج  استیاز راهبرد و رفتار س ینوع خاص رانچای اطراف

                                        
1. Regime Change 

2. Containment 

3. Apply 
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از برنامته   دننکشی ( و دستیقدر  )ازجمله قدر  نظام هایمولفه تیو تثب سازینهیشبی مقدرگرا

 دیت نظتام بتا تهد   یبقتا  صور نیا ریدرغ رایشده استچ ز یریگپی هامشوق یرخب یدر ازا یموشک

 ریت نظ هاییاستیس دهندهنتسکی منطق واسطهبه (2و...(؛  یچ عراقبیموضوع ل ری)نظ گرددیمواجه م

از  متحتده  اال یت ا ینگرانت  لیت دلدنبتال شتد کته بته    عنتوان یتک رژیتم امنیتتی(     )بته برجام  یامضا

گیتر  زمتین و غلط ترامتپ   انهجویو محاسبا  منفعت رانیا یاسالم یهورجم ینسب نوردهایدست

و  دولتتی  گتران اتحتاد و ائتتالف بتا کتنش     ریت نظ ییراهبردها بخشمنطق تعالی واسطهبه (3و  ؛شد

 یاقتصتاد  -کیت پلماتید ا سطح مناسب شیافزا یریگیدر سطح منطقه )محور مقاومت(چ پ یردولتیغ

ه کار قترار گرفتت   ها در دستورموشک یبرا یلومتریهزار ک 2برد  نییتع رینظ یو اقداما  اعتمادساز

 «.است

حضتور   ناشتی از « معمای امنیت»که پیش از ورود به بحث ذکر دو نکته ضروری است. اول نن

ارجی خت ایاال  متحده در مناطق اطراف ایران تنها بته بخشتی از راهبردهتا و رفتارهتای سیاستت      

 رفتارهتای  هد و در این پژوهش تنها به این دسته از راهبردهتا و دجمهوری اسالمی ایران شکل می

شتود و بررستی تمتامی    های مختلف جمهوری اسالمی ایران پرداختته متی  سیاست خارجی دولت

راهبردها و رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایتران موضتوع پتژوهش حاضتر نیستت.      

 ن دولتت جمهتوری استالمی ایتران در    تر درخصو  یکپارچه فرض نمودن ارکتا نکته دوم و مهم

 شتد. اگرچته  باالمللی نن )شامل قوه مجریهچ مقننه و قضائیه( در ایتن پتژوهش متی   معنای روابط بین

ارکتان   عنوان یکتی از ناظر بر رکن حکومت به« ایرانهای جمهوری اسالمی برخی از دولت»عبار  

ر دگیتری  عمتول ستاختار تصتمیم   هتای م تنیدگی و پیچیتدگی باشدچ لکن درهمچهارگانه دولت می

 -ستو و محتدود بتودن حجتم مقتاال  علمتی      سیاست خارجی جمهوری استالمی ایتران از یتک   

هایی از این پتژوهش تفکیکتی بتین حکومتت و     پژوهشی از دگرسوچ موجب گردیده که در بخش

بته   دولت جمهوری اسالمی ایران صور  نپتذیرد و توضتیحا  الزم در متورد نن ارائته نگتردد و     

 ی پنداشت.  هایی از این مقاله یکتوان با تعمدی نظریچ این دو مفهوم را در بخشن دلیل میهمی

نتام  را بترای بتازیگری بته   « عدم قطعیت»که نوعی « معمای امنیت»بنابراین در این پژوهش این 

جمهوری اسالمی ایران ایجاد نموده و به بخشی از )و نه تمتامی( راهبردهتا و رفتارهتای سیاستت     
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گیرد و تالشی نظتری در راستتای   جمهوری اسالمی ایران شکل دادهچ محور بحث قرار می خارجی

پتذیرد. در انتهتای ایتن    صتور  متی  « معمای امنیت»گویی به این مند نمودن نحوه پاسخچارچوب

راهبترد و رفتتار سیاستت ختارجی     »کته نیتا عبتار     بخش الزم است به عنوان مقاله حاضر و این

 باشدچ پرداخته شود.  صحیح می« ن در قبال معمای امنیتجمهوری اسالمی ایرا

ان طتر  و  عنتو را بته « راهبرد سیاست ختارجی »شود که اگر در پاسخ به ذکر این نکته اکتفا می

ر در کشتو  برنامه مدون یک کشور با هدف تأمین اهداف سیاست خارجی که رفتتار و اقتداما  نن  

را « رجیرفتتار سیاستت ختا   »کنتد؛ و  جی را هدایت میالمللی و محیط خارقبال سایر بازیگران بین

ها در قبتال  گیرندگان کشتور مند ناشی از تصمیم سیاسی تصمیمها و رفتارهای هدفکنش»عنوان به

تتوان  چ متی (197  1395)دهقتانی فیروزنبتادیچ   تعریتف نمتاییم   « المللی و محیط خارجیسایر بازیگران بین

شتی از  ی جمهوری اسالمی ایران در قبال معمتای امنیتت نا  اصطال  راهبرد و رفتار سیاست خارج

 کار برد.فار  را بههای ایاال  متحده در منطقه غرب نسیا )خاورمیانه( و خلیجکنش

 

  . مباني نظری1

قتوام یافتته استت.     1«معمتای امنیتت  »پژوهش حاضر حول محتور مفهتومی کلیتدی بتا عنتوان      

 مفهتوم مرکتزی در تقریبتا    یک « معمای امنیت»ست که معتقد ا« گلن اچ. اسنایدر»رئالیست معروف 

بختش پتژوهش   تتوان مفهتوم قتوام   . بنابراین متی (155  2002چ 2)اسنایدرت ی رئالیستی اسهانظریه یتمام

شتامل دو نحلته   « تلیافرو»گونه که های )نئو(رئالیستی )ننحاضر را مفهوم مشتر  میان تمامی نظریه

 در نظر گرفت.  « معمای امنیت»چ یعنی (135  01/2000چ 3)تلیافرو گیرد(تدافعی و تهاجمی درنظر می

ر هتم نته د  و نن نام ایاال  متحدهگر ابرقدرتی بهناشی از اقداما  کنش« معمای امنیت»اگر این 

طعتا   ق« م قطعیتت عد»قاره نمریکا که هزاران مایل دورتر در منطقه غرب نسیا )خاورمیانه( باشدچ این 

 مضاعف خواهد شد.  

                                        
1. Security Dilemma 

2. Snyder 

3. Taliaferro 



105          1401 زمستانچ 46سال دوازدهمچ شماره چ امنیت ملیعلمی فصلنامه  

 

 

ربتاره  د( ابریستتویث  یا ولز مکتب) «ویلر و بوث» نگرش اما چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر

بحتث قترار    متورد « معمتای امنیتت  »بنابراین در ابتتدا مفهتوم    .باشدمی« معمای امنیت»نحوه تفسیر 

حتوه  دربتاره ن ( ابریستتویث  یتا  ولتز  مکتتب ) «ویلر و بوث»گیرد و پو از نن به توضیح نگرش می

 شود.     پرداخته می« عمای امنیتم»تفسیر 

اشتاره دارد و از ستنت رئالیستتی نظریته      1الملتل به معمای جوهری روابط بتین « معمای امنیت»

تنهتا متورد تأکیتد    « معمتای امنیتت  ». اما اهمیت (32  1992چ 2)ویلر و بوثگیرد الملل نشأ  میروابط بین

عنتوان محققتان منتقتد ستنت     چ بته «رنتیکال  جتی. ویلت   »و « کن بوث»ها نیستچ چرا که رئالیست

عنتوان  درستتی فهمیتده شتودچ بایتد بته     معمای امنیتتچ اگتر بته   »رئالیستی نیز بر این باور هستند که 

 .(137  2013چ 3)بوث و ویلر« ترین مفهوم در تمامی مطالعا  امنیتی در نظر گرفته شوداساسی

گرایتی  الملتل بتین »ای با عنوان الهدر مق« جان اچ. هرتز»اصطال  معمای امنیت اولین بار توسط 

تتاز  کته نقتش پتیش   در کتاب ختود ضتمن نن  « الن کالینز»مطر  گردید.  4«گرا و معمای امنیتنرمان

و در کتتاب   1951را کته در ستال   « باترفیلتد »پتذیردچ  را متی « معمای امنیت»در ابداع مفهوم « هرتز»

نامتد  متی  5شاره نموده استچ جد معمای امنیتت به این مفهوم ا« تاریخ و روابط انسانی»خود با عنوان 

گیرنتدگان بترای هفهمیتدن ود قتدم     ای از تصمیمناتوانی دسته»معتقد است « باترفیلد. »(3  2000چ 6)کالینز

  2013)بتوث و ویلترچ   « باشتد متی  8«ناپتذیر معمای تقلیل»چ هنوعید 7نهادن در همسیرد هرا  متقابل دیگران

142). 

                                        
1. quintessential dilemma of international relations 

2. Wheeler & Booth 

3. Booth & Wheeler 

4. Idealist Internationalism and the Security Dilemma 

5. grandfather of the security dilemma 

6. Collins 

7. to enter into the counterfear of others 

8. irreducible dilemma 
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نمایدچ ایتن مفهتوم را   اشاره می« معمای امنیت»که در نن برای اولین بار به در مقاله خود « هرتز»

کته در بستیاری    -وجود داشته باشد 1«جامعه ننارشیک»هر کجا که یک »نماید  چنین تعریف میاین

چیزی که ممکن است معمتای امنیتت     -های تاریخ در برخی از سطو  وجود داشته استاز دوره

هتا یتا افترادی کته در چنتین      نیتد. گتروه  وجتود متی  ها نامیده شودچ بته ران ننها یا رهبمردمچ گروه

ختود از طریتق در    کنند بایدچ و معموال  این چنین هم هستچ دربتاره امنیتت  زندگی می 2«ایمنظومه»

چ در معرض تسلط بودن یا در معرض نتابودی بتودن از   3معرض حمله بودنچ در معرض کنترل بودن

هتا  افراد نگران باشند. در تالش برای رسیدن به امنیت از چنین حمالتتیچ نن  ها وجانب سایر گروه

تتری از   تتر و بتیش  منظور در امان ماندن از تأثیر قتدر  دیگترانچ میتزان بتیش    شوند بهتحریک می

ستازد و ننتان را وادار   تتر متی  نوبته ختودچ دیگتران را نتاامن    نمایند. این موضوع بهقدر  را کسب 

توانتد در چنتین جهتانی هکتهد     کو نمیکه هیچجاییمحیا شوند. از نن 4«هابدترین»ای سازد تا برمی

منظتور کستبد   واره احسا  امن بودن داشته باشتدچ رقابتت هبته   پر از واحدهای رقیب هاستدچ هم

 .  (157  1950چ 6)هرتز« باشددر نن می 5«دور باطل امنیت و تجمیع قدر »قدر  را در پی دارد که 

اگر شما خود را همتراه بتا   »نماید  نهفته در دل معمای امنیت اشاره می نیز به مخمصه« دباترفیل»

اید در اتتاقی قفتل شتده تصتور     ترین دشمنی را در گذشته با او داشتهشخص دیگری که اغلب تند

خواهیتد   7نمایید و فرض نمایید که هریک از شما یک تپانچه داریدچ شما خود را در یتک مخمصته  

کته ایتن   بیاندازیدچ در حتالی  بیرون پنجره از را هادر نن هر دوی شما دوست دارید تپانچهیافت که 

                                        
1. anarchic society 

2. constellation 

3. subjected 

4. worst 

5. vicious circle of security and power accumulation 

6. Herz 

7. predicament 
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کار ذکاو  هالزمد برای پیدا کردن راهی برای انجام دادن این کار هچ یعنی خالصتی از مخمصتهد را   

 .  (40-39  2013چ 1)دانلی« سازدنابود می

 تیت امن متای مع فهتم  یبترا را  2«م قطعیتعد»یچ یعنی دیعنصر کل کی« باترفیلد»مضاف بر اینچ 

وجتود دارد.  « عتدم قطعیتت  ». بنابراین در دل معمای امنیتت نتوعی   (4  2000)کالینزچ  دسازیبرجسته م

تتری کستب نمایتد و    خاطر امنیت خود مجبور است که قدر  بیشکه یک فرد یا یک دولت بهاین

نماید کته نیتا منظتور    ها ایجاد میدولت برای دیگر افراد یا« عدم قطعیت»این افزایش قدر چ نوعی 

واسطه قتدر  افتزایش یافتته    این فرد یا این دولت از افزایش قدر چ افزایش امنیت خود است یا به

 .  (284  1399)مصلحی و رضاییچ خودچ قصد تهاجم و ایجاد ناامنی برای دیگران را دارد؟ 

ادی استت کته بتا شترایط وجتودی      ایتن دلیتل مفهتومی بنیت    معمای امنیت بته »تر تعبیر دقیقبه

تترین  تترین و خشتن  ویژه تعامال  انجتام گرفتته در بتزر    که تمامی روابط انسانی به 3قطعیتعدم

در بستتر روابتط   کنتدچ پیونتد ختورده استت...     الملل را مشتخص متی  هیعنید سیاست بین -صحنه

 زانیت ررندگانچ برنامهگیها )تصمیماست که دولت ین معنیبد قطعیتعدم وجودی طیالمللچ شرانیب

 یفعلت ی هتا زهیت انگنیا  و  نسبت به توانندینم گاههیچ( های ننخارج استیس گرانلیتحل ی ونظام

. متا  درصد مطمئن باشتند  100ها از جهت نظامی هستندچ زدن به ننصدمه قادر به که یکسان ندهیو ن

کته   هتایی مخمصته  مرکتز در را و نن دانستته  4نشتدنی حتل  یهاتیقطعاز عدم یکیرا  تیوضع نیا

 .  (138  2013)بوث و ویلرچ « گیریمچ در نظر میدمایننیم ایجادرا  تیامن معمای

افزایش امنیت یک دولتچ کاهش امنیت سایرین را »معتقد است که « جرویو»در این راستا 

که بسیاری از ابزارهایی »سازد نیز خاطر نشان می« لوبل. »(186  1978)جرویوچ « درپی دارد

هاچ تواند امنیت سایر دولتنمایند میمنظور افزایش امنیت خود از نن استفاده میها بهدولت

 . (6660  2010چ 5)لوبل« طلب را کاهش دهدهای امنیتحتی امنیت قدر 

                                        
1. Donnelly 

2. Uncertainty 

3. existential condition of uncertainty 

4. unresolvable uncertainty 

5. Lobell 
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معمای امنیت  هترا چ همکتاری و اعتمتاد در سیاستت     »در کتاب خود با عنوان « بوث و ویلر»

 دارنتد کته معمتای   نمایند و اظهار متی معمای امنیت به نکا  مهمی اشاره میدر رابطه با « المللبین

هتر ستطح   . استت  گرانیباز دیگرو  هادولت نیدر روابط ب 1سطحیدوراهبردی  مخمصه کی تیامن

 (فترض نمتود  را معتبتر   هتا توان ننیکه م 3ییهاگزاره ای) 2مرتبط فرضدصغرا کبرا هیا پیششامل دو 

 متشتکل از  هیت . ستطح اول و پا نمایدمی هانن نیبرا مجبور به انتخاب رندگان گیکه تصمیم باشدمی

 5اشتتقاقی هیتا اقتباستید   . ستطح دوم و  باشتد یم 4گرانید یهاتیو قابلیا  هاچ نزهیانگ ریتفس مایمع

   .(4  2008)بوث و ویلرچ  است 6گوییپاسخشیوه  نیترگویی ناظر بر عقالییپاسخ معمایاز متشکل 

هتاچ در  ننکته   ی استت هنگتام گیرندگان در مخمصه فراروی تصمیم چریتفس مایمع (سطح اول

( نتامطلوب در  شهینه هم ما)ا مهم و معموال  گزینجایدو  نیبا انتخاب بموضوعا  موثر بر امنیتچ 

 چریتفست  معمتای  نیت . اها مواجه هستتند موجودیت گرید یاسیساضع و مو ینظام یهااستیمورد س

 قطعیتت عتدم  وجتودی  طیدر شترا  میتصتم  در راستتای اتختاذ  شتده  ای مشتاهده هنیازمندی جهینت

 دیت ول هستتند با وکه مس ی. کسانباشدمی گرانید یهاتیو قابل نیا هاچ زهیچ در مورد انگ7نشدنیحل

 از ختود  حفاظتت  ایت  یفعادتت  مقاصتد  یشتده بترا  مشتاهده  ینظتام  تحوال  ایرند که نیبگ میتصم

 رای مقاصتد بت  نن تحتوال   کته نیت ا ایت و باشتد  می( متزلزلجهان  کیدر  تیامن شیافزا منظوره)ب

 گتوییچ پاستخ  متای مع (. ستطح دوم باشتد می( هانننفع موجود به تیوضع رییتغ پیگیری) تهاجمی

کننتد   نیتی تع دیگیرندگان باتصمیم .شود حل ریتفس مایشود که معیشروع م یزمان یلحاظ منطقبه

هتا  کته نن  هبه دیگراند عالمت دهند 8گفتار و کردار خودبا  دیباها که چگونه واکنش نشان دهند. نن

                                        
1. a two-level strategic predicament 

2. two related lemmas 

3. propositions 

4. a dilemma of interpretation about the motives, intentions and capabilities of others 

5. second and derivative level 

6. a dilemma of response about the most rational way of responding 

7. existential condition of unresolvable uncertainty 

8. by words and deeds 
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 1نفرینتی اطمینتان دنبتال  بته  دیت ها بانن ایواکنش نشان خواهند داد؟  ینوعچه بهمنظور بازدارندگی به

 گرانیبتاز  گتر ید نیتا  هتا و  زهیانگ بارهدر 2نادرست بر سوءظن یمبتن گوییپاسخ مایباشند؟ اگر مع

 هتا   ننصورننچ در واکنش نشان دهند ینظاممبتنی بر مواجهه  یاوهییرندگان به شگو تصمیمباشد 

 طترفین از یتک  چیهت کته  خطر ایجاد سطح قابل توجهی از خصومت متقابل وجتود داردچ در حتالی  

ننتان در  خطر وجود دارد که این  باشد درستابراسا  اعتماد ن گویی؛ اگر پاسخچنین نیتی نداشتند

 گتویی پاستخ  متای کته رهبتران مع  زمانی. دنریقرار گهایی که نیا  خصمانه دارندچ معرض اجبار نن

یتک  که هتیچ  شودیم 3خصومت متقابلمارپیچی از  جادیا موجبد که مایننمی حل ینحوخود را به

 4تیت امن دپتارادوکو نما هیتا  متناقضکه ما نن را  شودایجاد می یتیوضع اندچنن نبوده خواهان هایجادد

   .(4-5  2008)بوث و ویلرچ  مینامیم

 کیت  نبتود است کته در   نیا «تیامن مایمع» یاستدالل اصلنیز بر این باور است که « جرویو»

هتا  کته دولتت   یاز اقتدامات  یاریکنتدچ بست   یتی را اجرا نورالزام یهانامهتوافق تواندبکه  5فراملی اقتدار

در کتم   -ینت یبشیپت  رقابتل یناخواسته و غ اغلب - یاثر چدهندیخود انجام م تیامن تیتقو منظورهب

 .  (36  2001)جرویوچ دارد  گرید یهادولتبودن امن نمودن همیزاند

 ایت دو  نیکنتد کته در نن بت   یم انیرا ب یتیوضع «تیامن مایمع»سازد نیز خاطر نشان می« کالینز»

 ننتان از یتک  چیهت جنتگ مطلتوب   که چ بدون ننافتدیجنگ اتفاق م 6دکنندهرکتاششریک هیا مچند 

کته   7یانقالبت  ایت  تجدیتدنظرخواه دولتت   کیت توانتد بتدون مشتارکت    یجنتگ مت   روچاز این. باشد

 .(3  2000)کالینزچ  دهدچ رخ دهد رییموجود را تغ وضعیتخواهد یم

                                        
1. reassurance 

2. misplaced suspicion 

3. a spiral of mutual hostility 

4. security paradox 

5. a supranational authority 

6. participants 

7. a revisionist or revolutionary state 
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یک از طرفین باشد یا یک دولت تجدیتدنظرخواه نظیتر   که جنگچ مطلوب هیچاما چرا بدون نن

دهد؟ پاسخ به سؤاالتی از این دستت کته بتا    مشارکت داشته باشدچ رخ مینلمان دوران هیتلر در نن 

هتای نهفتته در دل   گتذر شتناخت و فهتم منطتق    گره خورده است تنها از ره« معمای امنیت»مفهوم 

نماینتد.  در این رابطه بته نکتا  مهمتی اشتاره متی     « بوث و ویلر»معمای امنیت میسور خواهد شد. 

گیرندگان با محدودیت زمانی و شناختی مواجته هستتندچ ایتن    تصمیمها معتقدند در شرایطی که نن

را بتا فهتم نظتری و فلستفی دربتاره       1گیرندگان تمایل دارند تتا شتکاف در شتناخت ختود    تصمیم

نماینتد  اشتاره متی   3پر نمایند. با توجه به این مهمچ ننان به سه منطق پیشینی 2چگونگی عملکرد جهان

الملتل دربتاره معمتای امنیتت را تنظتیم      سیاست بتین  4اندرکارانن و دستپردازاکه شیوه تفکر نظریه

 یتت یامن یهتا رقابتت توان از نمیالملل نیب استیکه در س باشداین باور می 5نماید. منطق مقدرگرامی

ی اساستا   هتا در جهتان  نتد کته انستان   نکیمت  نیعم یالمللنیب ننارشی طیو شرا انسان ذا د. رفرار ک

 درتوانتد  یمت  یتت یکته رقابتت امن   باشتد این باور می 6دهندهمنطق تسکین کنند. یزندگ یزبرانگمناقشه

 هتا و جوامتع  میت رژ میمفاه جاچنیود. در ارینم از بیناما هرگز  چتعدیل شود ای ابدی بهبود هاییزمان

ور ایتن بتا   7بختش منطتق تعتالی   .چ مهتم هستتند  ندستاز یم کم اثررا  ننارشی یهایژگیو نیبدترکه 

 در مقتام هتا  . انستان 9ستت ین جبری هیا اسیر جبردو  است 8بخشقوامخود  یجامعه انسانباشد که می

چته کته   توانتد بته دنبتال نن   یمت  یجامعه انستان  رواز ایندارند و  10هنوعید کارگزاریها افراد و گروه

                                        
1. gaps in their knowledge 

2. philosophical and theoretical understandings of how the world works 

3. three a priori logics 

4. practitioners 

5. Fatalist logic 

6. Mitigator logic 

7. Transcender logic 

8. self-constitutive 

9. not determined 

10. agency 
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د بتود.  نت منتد خواه واره قتدر  هم 1یثورمو یساختاری هاتیباشدچ هرچند محدود کندانتخاب می

نظتر  اگرچته در حتال حاضتر در عمتل بعیتد بته       2صلح و اعتمادهمبتنی برد  گسترجهانیک اجتماع 

از رفتتار   یل مشخصت اشتک ا چیسه موضع منطقت  نیاز ا .باشدمی پذیراصل امکاندر  رسدچ هلکندمی

 .  (144-143  2013)بوث و ویلرچ  3دشونیم مشتق یالمللنیب

 توان به جدول شماره یک رسید الذکر میا  فوقبا مدنظر قرار دادن مجموع نک

آن  رمبنایبگذاران يک کشور جدول شماره يک: سه منطق پیشیني از منظر مکتب ولز يا ابريستويث که سیاست

 کنندمعمای امنیت را تفسیر مي

 نحوه پاسخ به معمای امنیت استدالل اصلي نام منطق

 منطق

 مقدرگرا 

فرار  یتیامن یهارقابتتوان از نمی

 درک

مند و در جهانی که ننارشی حاکم استچ باید قدر 

 مند شد تا بقای کشور تضمین گرددتوان

 منطق 

 دهندهتسکین

 هاییزمان درتواند یم یتیرقابت امن

اما هرگز  چتعدیل شود ای ابدی بهبود

 ودرینم از بین

ژیم ردنبال تشکیل منظور کاهش اثرا  ننارشیچ باید بهبه

 در دپذیرهیبینیهود پیش نظم از ایبود تا درجهامنیتی 

 حاکم گردد امنیتی مناسبا 

 منطق 

 بخشتعالی

انسان قدر  کارگزاری دارد و اسیر 

 ساختارها نیست

 وبرد  توان ننارشی را از بینبا تشکیل اجتماع امنیتی می

 جنگ را از مناسبا  امنیتی حذف نمود

 (143-144  2013)بوث و ویلرچ 

 شناسي تحقيق  ش. رو2

 دارد. متتدولوژی  تحلیلی قترار  -از نظر تجزیه و تحلیل این پژوهش در زمره تحقیقا  توصیفی

« امنیتت  معمتای »های اعمالی جمهوری اسالمی ایران در قبال سیاست بررسی بر مبتنی پژوهش این

ز منتابع  ا هتای مربوطته نیتز   داده. باشتد متی  ناشی از حضور ایاال  متحده در مناطق اطتراف ایتران  

 نوری شده است.محور)اینترنتی( جمعای و وبکتابخانه

 

                                        
1. inherited structural constraints 

2. a global community of peace and trust 

3. From these three logical positions derive characteristic forms of international 

behaviour 
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 ها. تجزیه و تحليل یافته3

ناشي از حضور اياالت متحده در منطقه غرب « مای امنیتمع». بررسي 3-1

 آسیا)خاورمیانه( برای جمهوری اسالمي ايران

روهتای ستنتکامچ   فتار  در قالتب نی  حضور نظامی ایاال  متحده در منطقه غرب نسیا و خلتیج 

هتای  پایگتاه های نظامی در کشورهای منطقته شتامل   ناوگان پنجم دریایی مستقر در بحرین و پایگاه

هتای  پایگتاه در کشتور کویتت؛    المللی کویتفرودگاه بین همراهبهعلی السالم  و هوایی احمدالجابر

سکان و شتهر  روستای ا چطائف چهوایی ظهرانچ جدهچ خمیو مشایعتچ ملک سلطانچ ریاضچ تبو 

در قطتر؛   المللتی دوحته  فرودگاه بینو هوایی العدید  پایگاهسعودی؛  عربستاندر  نظامی ملک خالد

هتای هتوایی   پایگتاه در امتارا  متحتده عربتی؛     المللتی فجیتره  فرودگاه بتین  وهوایی الظفره  پایگاه

؛ بحترین در  ستی های هوایی المحرق و شتیخ عی پایگاه؛ عماندر  المصیرهچ المصنهچ سیب و تمریت

در های هوایی ازمیتر و ننکتارا   ایستگاه چهوایی اینجرلیک پایگاه؛ و اردندر  هوایی شاهد موفق پایگاه

را برای جمهتوری استالمی ایتران ایجتاد     « معمای امنیت»؛ نوعی (270-273  1387چ )رمضانی تکلیمیترکیه 

همتراه  ه در اطتراف ایتران بته   هتای نظتامی ایتاال  متحتد    نموده است. در جدول شماره دو پایگتاه 

المللتی مطالعتا    موسسته بتین  »بته نقتل از    2022هتا در ستال   تجهیزا  و تسلیحا  مستقر در نن

ذکر شده است. اگر این حضور نظامی سنگین در کنار ختاطرا  تهتاجم نظتامی ایتاال       1 «راهبردی

ختواه(  ن )جمهتوری متحده به خا  جمهوری اسالمی ایران در دو دولت کارتر )دموکرا ( و ریگا

بترای جمهتوری استالمی ایتران تشتدید      « معمای امنیت»نهفته در دل « قطعیتعدم»قرار داده شودچ 

 .(181-182  1397)نجیلی و رضاییچ گردد می

 

 

 

 

                                        
1. The International Institution for Strategic Studies (IISS) 
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 2022های نظامي اياالت متحده در کشورهای اطراف ايران در سال جدول شماره دو: پايگاه

نام کشور 

 میزبان
 یزات و امکانات مستقر در کشور میزبانتجه تعداد نیروها

 بحرین

)زیرنظر 

 سنتکام(

 نفر 4700

روب؛؛ ینکشتی م 4فروند شناور )گشتی و فریگیت(؛؛  10مقر ناوگان پنجم دریایی  

؛؛ یک (expeditionary sea base)پایگاه دریایی متحر  مخصو  اعزام نیرو  1

 فروند 1؛؛ P-8A Posiedonفروند  2اسکادران مخصو  جنگ زیردریایی با 

 ؛؛EP-3E Aries IIهواپیمای تجسسی 

 M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSEدو نتشبار پدافند هوایی 

عربستان 

سعودی 

)زیرنظر 

 سنتکام(

 نفر 1800
 F-16C Fightingفروند  12یک اسکادران جنگنده با قابلیت حمال  زمینی شامل 

Falcon؛؛ 

امارا  متحده 

عربی )زیرنظر 

 تکام(سن

 نفر 5000

سوسی فروند هواپیمای جا 4با  (ISR)یک اسکادران اطالعا چ مراقبت و شناسایی 

U-2 هشدار و کنترل زودهنگام هوابرد؛؛ یک اسکادران سامانه (AEW&C)  فروند  4با

؛؛ KC-10Aفروند  12ا رسان هوایی ب؛؛ یک اسکادران سوختE-3B/G Sentryنواکو 

؛؛ دو نتشبار پدافند هوایی RQ-4 Global Hawkا پهپاد ب (ISR)یک اسکادران پهپاد 
M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSE 

 کویت

)زیرنظر 

 سنتکام(

 نفر 10000

 یک اسکادران بالگرد تهاجمی؛؛ یک تیپ نیروی همخصو د پشتیبانی؛؛

 ؛؛MV-22B Ospreyفروند  6ونقل با یک اسکادران حمل

 MQ-9A (CISR)عا چ مراقبت و شناسایی یک اسکادران پهپاد فرماندهیچ اطال

Reaper؛؛ 

 قطر

)زیرنظر 

 سنتکام(

 نفر 10000

-Eفروند  4با  ISR؛؛ یک اسکادران RC-135 Rivet Jointفروند  4با  ISRیک اسکادران 

8A AAAAAAفروند  24رسان با ؛؛ دو اسکادران سوختKC-135R/T Stratotanker ؛؛

 C-130H/J-30فروند  4و  C-17A Globemasterفروند  4ونقل با یک اسکادران حمل

Hercules؛؛ 

 ؛؛M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSEدو نتشبار پدافند هوایی 

 اردن

)زیرنظر 

 سنتکام(

 نفر 2000

 F-16C Fightingفروند  18یک اسکادران جنگنده با قابلیت حمال  زمینی شامل 

Falcon مراقبت و شناسایی ؛؛ یک اسکادران پهپاد فرماندهیچ اطالعا چ(CISR)  12با 

 MQ-9A Reaperفروند پهپاد 

 ترکیه

)زیرنظر 
فرماندهی 

 اروپا(

 نفر 1800

در اینجرلیک؛؛  ؛؛ یک پایگاه هواییKC-135فروند  14رسان با یک اسکادران سوخت

ار راد یک تأسیسا  پشتیبانی در ازمیر؛؛ یک تأسیسا  پشتیبانی در ننکارا؛؛ یک
AN/TPY-2 X-band radar تیار فرماندهی استراتژیک ایاال  متحده( مستقر در)در اخ 

 (Kürecik)جیک شهر کوره



 یعتیشر یچ مجتب ییرضا مای  نبخشیو منطق تعال دهندهنیمنطق مقدرگراچ منطق تسکمقالة پژوهشی                                       114

 

 

نام کشور 

 میزبان
 یزات و امکانات مستقر در کشور میزبانتجه تعداد نیروها

 عراق

)زیرنظر 

 سنتکام(

 نفر  2000

 CISR ؛؛ یک اسکادران پهپاد(EOD) منفجره مواد یک تیپ مکانیزه؛؛ یک جوخه دفع

یز در تو ن؛؛ ناAH- 64A AAAAAA؛؛ یک گردان بالگرد تهاجمی MQ-9A Reaperبا پهپاد 

 عراق یک مأموریت نموزشی دارد

 سوریه

)زیرنظر 

 سنتکام(

 ؛؛ یک گروهان رزمی مجهز(Marine)دار دریایی یک گردان تفنگ نفر 900

 )در اختیار فرماندهی استراتژیک ایاال  متحده( AN/TPY-2 X-band radarرادار  نفر 100 اسرائیل

 (61-62  2022المللی مطالعا  راهبردیچ )موسسه بین

تقریبتا  سته متاه پتو از     و  (1980نوریل  24) 1359گاه چهارم و سحرگاه پنجم اردیبهشت شام

 6نمریکایی حامتل نیروهتای ویتژه در معیتت      1دی 53-نر اچ فروند بالگرد 8 چ«کارتر»اعالم دکترین 

ر چ پو از تر  ناو هواپیمابر نیمیتز با تجتاوز بته حتریم هتوایی ایترانچ د     1302-سی فروند هواپیمای

یک فرودگاه متروکه در منطقه رباط خان طتبو کته در زمتان جنتگ جهتانی دوم توستط متفقتین        

هتای نمریکتایی کته در    ساخته شده بودچ فرود نمدند تا بتوانند در یتک عملیتا  پیچیتدهچ گروگتان    

سفار  نمریکا در اختیار دانشجویان پیرو خط امام قرار داشتتند را نزاد نماینتد. چترا کته بته تعبیتر       

زدن بر دمتل ایتران فترا رستیده     ینسکیچ مشاور وقت شورای امنیت ملی ایاال  متحدهچ زمان تیغبرژ

 .(480  1371 )بیلچ بود

بتالگرد و بازگشتت یکتی از     2دلیل وقوع طوفتان شتن و بتروز نقتص فنتی در      عملیاتی که به

در  .ف گردیتد متوقت  «کتارتر »سمت ناو هواپیمابرچ با تصمیم فرمانده عملیا  و تصتویب  بالگردها به

رسان برختورد  گیری جهت عملیا  بازگشتچ یکی از بالگردها با هواپیمای سوختهنگام سوخت

نفر و مجرو  شدن پنج نفر گردیتد و نیروهتای نمریکتایی بتا از دستت       8کرد که منجر به هالکت 

 4فرونتد بتالگرد دیگتر )    5و برجاگذاشتتن   130-سی دادن یک فروند بالگردچ یک فروند هواپیمای

  1384 )ستیکچ  طبو( خا  ایران را تتر  نمودنتد   -فروند در طبو و یک فروند در حدفاصل کرمان

                                        
1. RH-53D 

2. C-130 
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( یکتی از  1980جتوالی   8) 1359تیرماه  18تاریخ  و در داد. دو ماه و نیم پو از این روی(233-230

خلبانان پایگاه سوم شکاری همدان )شهید نوژه( بتا معرفتی ختود بته نهادهتای امنیتتی جمهتوری        

خمینتی   میچ موجبا  خنثی سازی کودتایی را فراهم ساخت که هدف از نن در ابتدا قتتل امتام  اسال

)ره( و سایر مقاما  انقالب از طریق بمباران بیت رهبر انقالب و دیگر مراکز نظامی و سیاستی بتود   

 نیروی زمینی کودتا با فتح مراکز حسا  جمهوری اسالمیچ نظام را ستاقط نمایتد کته    چتا پو از نن

های اصلی کودتاچ انجام کودتا مورد تأیید ایاال  متحتده بتود و نن کشتور    مطابق اعترافا  سرشاخه

 .(81  1396)رضایی و پرتوچ  عمل نورده بودهای مالی و تسلیحاتی از نن بهحمایت

کار های نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران بههای اول و دوم ریگان نیز گزینهدر دولت

 ا تأسیو نمودر1نیروی عمل مشتر  واکنش سریع چ1980کارتر در مار  گرفته شدند. 

چه که ننمقابله با  را یکی از وظایف این فرماندهیاین فرماندهیچ  تارنمای .(2022چ 2)سنتکام

  .ب( 2022)سنتکامچ نماید خواندچ عنوان میمیکننده ایران در منطقه ثبا های بیفعالیت

ر دحمال  نظامی ایاال  متحده به جمهوری استالمی ایتران    در جدول شماره سهچ مشخصا 

 دوران ریاست جمهوری ریگان شر  داده شده است     

 جدول شماره سه: فهرست حمالت نظامي اياالت متحده به جمهوری اسالمي ايران در دولت ريگان

 تاريخ وقوع شرح مختصر عملیات

 1987سپتامبر  21مصادف با  1366تیر  30 فروند بالگرد نمریکایی به کشتی ایران اجر 2حمله 

 1987اکتبر  8مصادف با  1366مهر  16 فروند قایق سپاه 5فروند بالگرد نمریکایی به  5حمله 

 1987اکتبر  19مصادف با  1366مهر  27 سکوی نفتی رشاد « 7نر»و « 4نر»های انهدام جایگاه

 1988نوریل  17مصادف با  1367فروردین  29 «سلمان»و « نصر»انهدام سکوهای نفتی 

ه و ایراد خسار  به ناوچ« سهند»و « جوشن»های انهدام ناوچه

 14-و یک فروند جنگنده شکاری اف« سبالن»
 1988نوریل  17مصادف با  1367فروردین  29

نشین سر 290ایران با  A-300انهدام هواپیمای مسافربری 

 غیرنظامی
 1988جوالی  2مصادف با  1367تیر  12

نبع  نگارندگانم  

                                        
1. Rapid Deployment Joint Task Force (RDJTF) 

2. CENTCOM 
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ان را بترای  ناشی از حضور ایاال  متحده در مناطق اطتراف ایتر  « معمای امنیت»اما رویدادی که 

عنتی  ستایه ایتران ی  جمهوری اسالمی ایران مضاعف ساخت تهاجم ایاال  متحده به دو کشتور هتم  

 افغانستان و عراق بود.

سمت انگشت اتهام را به« بوش»(چ 1380شهریور  20) 2001سپتامبر  11دنبال وقایع به

 1«نزادی پایدار»( فرمان نغاز عملیا  1380مهرماه  15) 2001اکتبر  7گرفت و در « القاعده»

 14نوامبر کابلچ  13نبان( مزارشریفچ  18نوامبر ) 9و حمله به افغانستان را صادر نمود. 

)امنیت گردید نذر( قندهار از کنترل طالبان خارج  16دسامبر ) 7نوامبر جالل نباد و در 

 . (2013چ 2المللبین

هتای القاعتده در نن کشتورچ جتورج     پو از سرنگونی طالبان در افغانستان و از بین رفتن پایگاه

بوش سعی نمود تا با تعریف دشمنان جدید برای ایاال  متحده در خطر بودن خا  نمریکتا را بته   

وش در نطق سالیانه ختود در کنگتره   مردم و نخبگان نمریکایی گوشزد نماید. در این راستا جورج ب

میلیون نفر از متردم نمریکتا    54( ایراد گردید و 1380بهمن  9) 2002ژانویه  29نمریکا که در تاریخ 

نمودندچ سه کشور ایرانچ کره شمالی و عتراق را تحتت عنتوان    از طریق تلویزیون نن را مشاهده می

در حتالی کته خطتر مرتبتا  افتزایش      »داشت  مورد خطاب قرار داد و صریحا  اظهار  3«محور شرار »

 .(131  2002چ 5)دفتر انتشارا  دولتی ایاال  متحده...« 4یابدچ من منتظر نخواهم نشستمی

رغم مخالفتت شتدید دبیرکتل ستازمان ملتل متحتد و       ( علی1381اسفند  29) 2003مار   20

همتراه سته کشتور    حتده بته  بسیاری از کشورهای جهان از جمله روسیهچ نلمان و فرانسهچ ایاال  مت

از شورای امنیت سازمان ملل متحد حملته بته    ایبریتانیاچ استرالیا و لهستان و بدون استناد به قطعنامه

( که مجسمه صتدام در  1382فروردین  20) 2003نوریل  9عراق را نغاز نمودند. این جنگ تا روز 

مته   1. جتورج بتوش روز   (89   1388یچ زاده و مرئت )طبریمیدان فردو  بغداد سرنگون شدچ ادامه داشت 

                                        
1. Enduring Freedom 

2. Global Security 

3. axis of evil 

4. I will  not  wait on events  while dangers  gather 

5. U.S. Goverment Publishing Office 
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پایان عملیا  جنگی در عتراق را اعتالم   « یو. ا . ا  نبراهام لینکلن»بر عرشه ناو هواپیمابر  2003

کشتور   49نیتروی ایستاف از     920هتزار و   97پو از ستقوط طالبتان   نمود. الزم به ذکر است که 

روی انگلیستی در افغانستتان مستتقر    نیت  65هتزار و   8هزار نیروی نمریکتایی و   68جهان از جمله 

چنین پو از سقوط صدامچ نیرویتی متشتکل از تقریبتا     هم. (2  2013چ 1المللی کمک به امنیتت )نیروی بینشدند 

نظتامی   194هزار نظتامی انگلیستیچ دو هتزار نظتامی استترالیایی و       45هزار نظامی نمریکاییچ  148

اد نظامی نمریکایی در مرزهای غربی ایتران در کنتار   استقرار این تعدلهستانی در عراق مستقر شدند. 

متداران نمریکتایی را کته از    هزار نظامی نمریکتایی در مرزهتای شترقی ایتران سیاستت      68حضور 

روز بر ارتش عراق مشعوف بودندچ را به لفاظی شدید علیه ایتران ستوق داد و    21پیروزی در مد  

ما  رسمی ایتاال  متحتده تهدیتد بته حملته      جمهوری اسالمی ایران چندین و چند بار توسط مقا

 نظامی گردید.   

یتران و  اناشی از حضتور ایتاال  متحتده در منتاطق اطتراف      « معمای امنیت»واسطه بنابراین به

و « رکتارت »یادنوری وقایع تهاجم نظامی مستقیم به ختا  جمهتوری استالمی ایتران در دو دولتت      

چ «درپت بتوش  »ای ایاال  متحده ازجملته دولتت   هچنین رویکرد خصمانه سایر دولتو هم« ریگان»

یترانچ نتوعی   ادر قبال جمهتوری استالمی   « بایدن»و حتی « ترامپ»چ «اوباما»چ «بوش پسر»چ «کلینتون»

 تشدید شده برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد گردید.  « قطعیتعدم»

برد و رفتار سیاست خارجي جمهوری اسالمي نشأت گرفته از . بررسي راه3-2

 «عمای امنیتم»

ف در چ در نبتود اطالعتا  الزم و شتکا   «بتوث و ویلتر  »تر اشاره گردید که مطابق نگترش  پیش

دهنتده  ستکین تمقدرگراچ منطق  واسطه سه منطق پیشینی یعنیگیرندگان بهشناخت بازیگرانچ تصمیم

 نمایند.را تفسیر می« معمای امنیت»بخشچ تعالیو 

 

                                        
1. International Security Assistance Force(ISAF) 
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 از حضور اياالت متحده در مناطق اطراف ايران ای امنیت ناشي. تفسیر معم3-2-1

 واسطه منطق مقدرگرابه

 دارنتد کته  بیان می سازندچ مقدرگرایاندر خصو  منطق مقدرگرا خاطرنشان می« بوث و ویلر»

 بته  تواننتد نمتی  ننارشتی  شترایط  در هتا گروه که جانن از و 1است ازلی هامرید امنیت وجویجست

 و باشتد متی  نمیتز خشتونت  گتاهی  نمیتز و رقابتت  اساسا  هادولت بین طرواب نمایندچ اعتماد یکدیگر

مرجتع هداراید   هیعنتید نبتود هتیچ   ) بینادولتی ننارشی منطق. است 2ناامنی از ایدرجه دارای همیشه

 نلایتده  باشتد. نتوع  متی  نظتامی  قدر  ویژهبه و قدر  سازیبیشینه چ(3کشورها از باالتر عالیه اقتدار

)بتوث و  استت   4هنظریتهد رئالیستم تهتاجمی    الملتلچ بین روابط معاصر پردازینظریه رد بینیجهان این

 .  (144  2013ویلرچ 

گیرنتده سیاستت ختارجی    گتذار و تصتمیم  ترین سیاستترین و مهمواسطه این منطقچ اصلیبه

متحتده در  ناشی از حضور ایتاال   « معمای امنیت»حل غلبه بر ( راهالعتالی( )مدظله)یعنی مقام معظم رهبری

نظتامی تعریتف نمودنتد.     قتدر   ویتژه بته  و های قتدر  مولفه سازیمناطق اطراف ایران را بیشینه

استدالل نهفته در دل این منطق نن است که اگر قتدر  جمهتوری استالمی ایتران افتزایش نیابتدچ       

نشتان دادچ در حملته بته ختا      « ریگتان »و « کتارتر »هتای  گونه کته در دولتت  ایاال  متحده همان

مهوری اسالمی ایران تردید نخواهد نمود. اگر قدر  جمهوری اسالمی ایران بته نن حتد نرستد    ج

جانبه یا محدود ایاال  متحده مقاومت نمایدچ تهدیتدهایی کته   که بتواند در مقابل تهاجم نظامی همه

چ «ویلیتام جتی. کلینتتون   »چ «جرج هربر  واکر بوش»توسط روسای جمهور مختلف ایاال  متحدهچ 

بر زبان رانده شده استتچ جنبته عملتی و    « دانلد جی. ترامپ»و « بارا  اوباما»چ «ج واکر بوشجور»

هتای لیبتیچ   گونه کته بقتای حکومتت   شود. هماناجرایی گرفته و اصطالحا  وارد فاز معتبرسازی می

                                        
1. the search for security is primordial 

2. a degree of insecurity 

3. no supreme authority above states 

4. offensive realism 
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واستطه منطتق مقتدرگرا    بته « معمای امنیتت »دلیل عدم تفسیر عراقچ شوروی سابقچ شیلی و غیره به

 قذافی صدامچ گورباچفچ نلنده و ... از بین رفت.   توسط

واسطه این منطقچ نوعی خاصی از راهبترد و رفتتار سیاستت ختارجی مبتنتی بتر       رو و بهاز این

شود. بنابراینچ جمهوری اسالمی ایران حضور نظامی ایتاال   سازی قدر  در پیش گرفته میبیشینه

اجمی ایاال  متحده و اقتدامی در راستتای افتزایش    متحده در منطقه را ناشی از رویکرد رئالیسم ته

تواننتد  کشتورها نمتی   1«خودیاری»جا که مطابق اصل گیرد و از ننقدر  نسبی نن کشور در نظر می

منظتور تضتمین امنیتت ختود     های دیگر باشتندچ بته  برای حفظ بقای خود متکی به دولت یا دولت

باشتد. در ایتن راستتاچ مقتام     حمال  احتمالی میناگزیر از افزایش قدر  نسبی خود برای مقابله با 

هتای مختلتف   ها و قدر  کشتور در عرصته  مندیهمواره بر افزایش توان العالی()مدظلهمعظم رهبری 

 1398بهمتن متاه    19لته در ستخنان   عنوان یک نمونه معظمنمایند. بهباألخص توان نظامی تأکید می

 هتمچ  جهتا   از یکتی  کته  بشتود  قوی جها  همه از کشور که داریم احتیاج ما»عنوان فرمودند که 

 نظتامی  اقتتدار  و نظامی قو د رویه که ما کنیم؛ تهدید را کسی خواهیمنمی ما. است نظامی جها 

 نیستتچ  تهدیتد  بترای  نیست؛ ملتی هیچ و کشوری هیچ تهدید برای کنیمچمی توصیه کنیمچمی اصرار

 دشتمن  باشتیدچ  ضتعیف  شتما  اگتر . است شورک امنیت حفظ برای استچ تهدید از جلوگیری برای

 کنتد نمتی  جرئتت  دشتمن  بودید قوی شما اگر را؛ شما بکند اذیت و نزار کهاین به شودمی تشویق

گتاه مقتام   )وب« بشتود  تمتام  دشمن تهدید تا بشویم قوی نشود؛ جنگ تا بشویم قوی. بیاید نزدیک

   (.1398چ 19معظم رهبریچ بهمن 

های ایرانی ضمن شناخت کامل نقاط قو  نیروهای نظتامی ائتتالف   در این راستاچ استراتژیست

هتای  التذکر کته عمتدتا  بتر دیتدگاه     های فتوق کشورهای غربی با محوریت ایاال  متحده در جنگ

کارهای مقاومت در مقابل ماشین جنگی پیشترفته ننتان را   مبتنی استچ راه« جومینی»و « کالزویتو»

یتا سترکوب دفتاع هتوایی      2«ستید »( انجام عملیا  1 اند از ار استخراج نمودند. این نقاط قو  عب

هفرمانتتدهیچ کنتترلچ ارتباطتتا  و  « 4ستی »( بترهم زدن  2دشتمن پتیش از نغتتاز عملیتا  زمینتتی؛    

                                        
1. self-help 

2. Suppression of Enemy Air Defence(SEAD) 
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نی ا  »هتای  در سیستتم برتتری  ( 3کشور مورد تهاجم از طریق جنگ الکترونیتک و ...؛   1کامپیوترد

هتای  ( برتتری در انجتام عملیتا    4 ؛«تجسود و شناسایی اطالعا چ مراقبت هیا»های یا سیستم 2«نر

های کشور مورد تهاجمچ پشتیبانی از عملیا  زمینتیچ از بتین بتردن    شامل بمباران زیرساخت هوایی

 «زرهتی »( برتتری در نیروهتای   5 کشور متورد تهتاجمچ ترورهتای هوشتمند و ...؛     3«برتری هوایی»

هتای گستترده شتده در    قتوی از جملته پایگتاه    های( وجود زیرساخت6شامل تجهیزا  و نفرا ؛ 

توانتد نبترد را حتتی    های تدارکاتی و ... که متی سرتاسر جهانچ ناوهای هواپیمابرچ هواپیماها و کشتی

هزاران کیلومتر دورتر از خا  نیروهای ائتالف با محوریت ایاال  متحده بترای نظامیتان نن کشتور    

هتا  های ایرانی دریافتنتد کته ایتن   استراتژیست .«روانیعملیا  »برتری در انجام ( 7تسهیل سازد؛ و 

هتاچ هواپیماهتای   رکن اصلی نبردهای اخیر ایاال  متحده هستند که با امکاناتی نظیتر متاهواره   هفت

هتای پیشترفتهچ   جنگنتده هتا و  افکتن های جنگ الکترونیکچ بمتب هاچ سامانهبدون سرنشینچ نواکو

)رضتایی و   یابنتد ها و ... تجلی متی های نبرامزچ رسانهتانک زنچهای هوشمند و نقطهها و موشکبمب

 .    (99-100  1396پرتوچ 

هتایی از ایتن دستت کته از ستوی      الزم به ذکر است که ایاال  متحده برای اشتاره بته راهبترد   

معنتای  بته  4«دیای/2ای»شتود از واژه  کشورهایی نظیر ایرانچ کره شمالیچ چین و روسیه دنبتال متی  

ایتاال  متحتده    5«راهبرد اطالعا  ملتی »نماید. در سند استفاده می« ایمانعت منطقهضددسترسی/م»

منافع ایاال  متحتده  چالش کشیدن ها که توانایی بهملت -تعدادی از دولت»نمده است   2009سال 

باشتندچ  های سنتی )نیروی نظامی و جاسوستی( و نوظهتور )عملیتا  ستایبری( را دارا متی     به شیوه

از  ایترانچ کتره شتمالیچ چتین و روستیه.هترتیب برگرفتته از اصتل ستند استتد. ایتران           اند عبار 

« اهداف امنیتتی ایتاال  متحتده در خاورمیانته و فراتتر از نن     »را در مقابل  6«هاای از چالشمجموعه»

                                        
1. Comandar,Control, Communiction and Computer(C4) 

2. Intelligence,Surveillance and Reconnaissance(ISR) 

3. Air Superiority 

4. anti-access and area denial (A2/AD)  

5. National Intelligence Strategy (NIS)  

6. an array of challenges 
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بته دشتمنان   « بارهای مر ارائه کمک»ای و موشکیچ حمایت از تروریسم و های هستهدلیل برنامهبه

 .(3  2009چ 1)دفتر مدیر اطالعا  ملی«   متحده و نیروهای ائتالف ایجاد نموده استایاال

وفتور در ادبیتا  متخصصتان نظتامی ایتاال       مفهومی است که در سالیان اخیر به« دیای/2ای»

( و ممانعتت  2هتای ضددسترستی )ای  ها و راهبردگیرد. پیدایش قابلیتمتحده مورد استفاده قرار می

چ 2)الکتازر مطتر  استت   « یک مشکل برای سیاست خارجی ایاال  متحده»عنوان دی( بهیای )امنطقه

قابلیت ایاال  متحده در نمایش قدر  و نیترو در شترایط ختا  ختود را     « دیای/2ای. »(42  2012

ای قادر بته مقابلته بتا حضتور و     چ دشمنان منطقه«دیای/2ای»گذارد. با استفاده از استراتژی عقیم می

دهتد تتا دشتمنان بتا     ایش قدر  ایاال  متحده خواهند بود. این قابلیت و استتراتژی اجتازه متی   نم

دریتایی  -نن مخاصمه نمایند )دفتتر نبترد هتوایی    3ایاال  متحده در سراسر عمق عملیاتی و راهبردی

 (.  2-4  2013هپنتاگوندچ 

اشتاره  « ضد دسترستی »تفاو  وجود دارد. واژه « ایممانعت منطقه»و « ضد دسترسی»بین واژه 

نیروهتای  »منظتور جلتوگیری از ورود   دارد کته بته   4«بترد بلنتد  »هاییچ معمتوال   به اقداما  و قابلیت

اشتاره بته   « ایممانعت منطقه»گردد. واژه به منطقه عملیاتیهیا منطقه درگیرید طراحی می« متخاصم

داشتتن یتک نیتروی    منظتور نگته  بته  دارد که نه« برد کوتاه»هاچ معموال  نن دسته از اقداما  و قابلیت

متخاصم خارجی و جلوگیری از ورود نن به منطقهچ بلکه برای محدود کردن نزادی عمتل ننتان در   

 (.  i  2012چ 5گردد )وزار  دفاعهایاال  متحدهدمنطقه عملیاتیهیا منطقه درگیرید طراحی می

وری اسالمی ایتران کته بتا    های نظامی جمهمندیماحصل راهبرد و رفتار ارتقای روزافزون توان

های معتبر غربتی ازجملته   مبنا قرار دادن منطق مقدرگرا شکل گرفتهچ نن شده که به اذعان اندیشکده

تترین نیتروی نظتامی    امروزه جمهوری اسالمی ایران بزر  6 «المللی مطالعا  راهبردیموسسه بین»

                                        
1. Office of Director of National Intelligence (ODNI)  

2. Alcazar 

3. operational and strategic depth 

4. long-range 

5. Department of Defence 

6. The International Institution for Strategic Studies (IISS) 
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چ 257000ربستتان ستعودی بتا    چ ع438500در سطح منطقه غرب نسیا و باالتر از کشورهای مصر با 

چ الجزایتر بتا   169000چ ستوریه  169500چ رژیم صهیونیستی با 193000چ عراق با 195800مراکش با 

)موسسته   باشتد نیتروی نظتامی را دارا متی    63000چ امارا  متحده عربی با 100500چ اردن با 139000

 .    (318  2022المللی مطالعا  راهبردیچ بین

و  م استت بته یتک ستوال احتمتالی پاستخ داده شتود. نیتا راهبردهتای         در پایان این بخش الز

نتد  اواسطه منطتق مقتدرگرا شتکل گرفتته    رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران که به

ی ؟ پاسخ به این پرسش احتمالیچ منفی است. اگرچته راهبردهتای نظتام   امنیتی دارند-ماهیتی نظامی

نبتال  دجانبته ایتاال  متحتده اتختاذ و     محتدود یتا همته    الذکر جهت مقابله بتا تهتاجم نظتامی   فوق

حفتظ و   اندچ لکن راهبردها و رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در راستایگردیده

ی نظیتر  گونته استت کته علتت رفتارهتای     اند. ایتن های قدر  عمل نمودهسازی مولفهتثبیت بیشینه

هتا را  موشتکی( در ازای دریافتت برختی از مشتوق    نکشیدن از برنامه نظامی )مشخصا  برنامه دست

 واسطه منطق مقدرگرا تحلیل نمود.توان بهمی

 ای امنیت ناشي از حضور اياالت متحده در مناطق اطراف ايران. تفسیر معم3-2-2

 دهندهواسطه منطق تسکینبه

های رغتم تهدیتد  گیرندگان جمهوری اسالمی ایران علتی گذاران و تصمیمچرا برخی از سیاست

وگتوی  زدایی با غتربچ گفتت  هایی نظیر تنشمقاما  ایاال  متحده مبنی بر تهاجم نظامیچ سیاست

 از جمله ایاال  متحده را دنبال نمودند؟   1های جهانیها و مذاکره مستقیم با قدر تمدن

دهنده میسر خواهد شد. مطابق دیدگاه واسطه منطق تسکینپاسخ به سواالتی از این دست به

دهنده بر روی ورزی در درون منطق تسکینچ شاخه هو مجراید اصلی اندیشه«و ویلربوث »

 و یادگیری متقابل طریق های امنیتی ازتمرکز نموده است. رژیم 2«های امنیتیرژیم»مفهوم 

 1امنیتی مناسبا  در پذیرهیدبینیپیش نظم هود از ایدرجه ایجاد دنبالبه 3سازینهادینه

                                        
1. P5+1 

2. security regimes 

3. mutual learning and institutionalization 
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گذاران و توان گفت که برخی از سیاستروچ می. از این(144  2013لرچ )بوث و وی« هستند

معمای »واسطه تفسیر ها بهگیرندگان جمهوری اسالمی ایران در برخی از دولتتصمیم

زدایی هایی نظیر تنشناشی از حضور ایاال  متحده در مناطق اطراف ایرانچ سیاست« امنیت

با ایاال  متحده « رژیم امنیتی»م در راستای ایجاد یک هایی نظیر برجانامهو امضای موافقت

 اند. را دنبال نموده

 1393اردیبهشتت   31چهارشنبه  روحانی شامگاه حسن عنوان سه نمونهچ دکتردر این راستا و به

 ایتن  خبرنگتار  ستوال  به پاسخ در و شانگهای در چین 2«ویتیسیسی»خبری  شبکه با مصاحبه در

 ملتت  بتا  خصتومت  مستیر  از عمال  نمریکا اگر»  کرد نشان خاطر نمریکا و ایران روابط درباره شبکه

 «.استت  بینتی پتیش  قابتل  ملت دو نینده برای جدیدی شرایط کندچ جبران را گذشته و بازگردد ایران

 و توستتعه نشستتت در 1393متترداد متتاه  29 چهارشتتنبه چنتتین روزروحتتانی هتتم حستتن دکتتتر

اگر نمریکتا تخاصتم را کنتار بگتذارد شترایط هموجتودد       »ر داشت  اردبیل اظها استان گذاریسرمایه

« روحتانی  حستن » نیز دکتتر  1394فروردین ماه  26گیالن در  استان مردم در اجتماع«. کندتغییر می

 مستلم  حتق  نشتاندن  کرستی  بته  و منطق وگوچگفت تعاملچ اعتدالچ مسیر ماچ مسیر»  تصریح نمودند

 مستیر  ایتن  در را الزم هایقدم و هستیم مندانهعز  توافق واهانخ ما .بود خواهد ایران بزر  مردم

 ایتن  تکتریم  و ایتران  ملتت  حقتوق  بته  احترام راه باید نیز مقابل هایطرف اما بردچ خواهیم پیش به

 .«برگزینند را ملت

با ایتاال  متحتده کته    « رژیم امنیتی»و پو از نن ماهیت « رژیم»جا الزم است که مفهوم در این

انتدچ  دنبال نن بودههای جمهوری اسالمی ایران ازجمله دولت دکتر حسن روحانی بهدولت برخی از

گتردد.  اکتفتا متی  « رژیتم »مورد تدقیق قرار گیرد. در این بخش به ذکر پنج تعریف مختلف از مفهوم 

ارائته داده استت  رژیتم    « کراستنر »چ تعریفتی استت کته    «رژیتم »تترین تعریتف موجتود از    معروف

باشتد کته   متی  3گیری صریح یتا ضتمنی  های تصمیمازد اصولچ هنجارهاچ قواعد و رویهای همجموعه

                                                                                                 
1. degree of predictable order into security relationships 

2. CCTV 

3. implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures 
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گتردد.  یکدیگر نزدیتک متی  الملل بهها در یک حوزه معین از روابط بینانتظارا  بازیگران حول نن

هنجارهتاچ استتانداردهای رفتتاری     1اصولچ باورهای مربوط به واقعیتتچ علیتت و صتحت هستتند.    

هتادی ختا  بترای    هاهیا امر و نهییف هستند. قواعدچ تجویزها یا ممنوعیتبرحسب حقوق و تکال

هتای  هتای غالتب بترای ستاخت و اجترای انتختاب      گیریچ رویته های تصمیمرویه 2ها هستند.کنش

هتای قابتل   هایی متشتکل از نقتش  رویه»صور  ها را بهرژیم« یانگ. »(2  1983چ 4)کرسنر 3جمعی هستند

هتم   هتا بتا  ای از قواعد یا توافقا  حاکم بر روابط میان دارندگان ایتن نقتش  که از طریق دسته 5قبول

 .(12  1986چ 6)یانگنماید تعریف می« در ارتباط هستند

عنتوان  طتور کلتی بته   های بته دارند  رژیمدر مقاله معروف خود عنوان می« کراتوکویل و راگی»

یکتدیگر نزدیتک   های موضتوعی بته  وزهها در حنهادهای اجتماعی که انتظارا هبازیگراند حول نن

بختشد  عنتوان مبنتای تکتوینی هیتا قتوام     به 7گرایانهشوند. تأکید بر انتظارا  همگرددچ تعریف میمی

چ 9)کراتوکویتل و راگتی  نمایتد  مطر  متی  8«ناپذیر بیناذهنیکیفیت اجتناب»عنوان یک ها را بههاچ رژیمرژیم

جه اول برحسب قواعد صتریح کته توستط بتازیگران متورد      ها را در دررژیم« کئوهین. »(764  1986

باشتدچ  الملتل متی  ختا  در روابتط بتین    10گیرد و مربوط به یک حتوزه موضتوعی  موافقت قرار می

 .  (26  1993چ 11)کئوهیننماید سازی میمفهوم

                                        
1. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude 

2. Rules are specific prescriptions or proscriptions for action 

3. Decision-making procedures are prevailing practices for making and implementing 

collective choice 

4. Krasner 

5. recognized roles 

6. Young 

7. convergent expectations 

8. an inescapable intersubjective quality 

9. Kratochwil & Ruggie 

10. an issue-area 

11. Keohane 
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هتا  شتودچ رژیتم  ها که در این پژوهش مبنا گرفته میدر تعریف خود از رژیم« اوشرنکو و یانگ»

ها نهادهایی اجتمتاعی هستتند کته از اصتول متورد توافتقچ       اند  رژیمگونه به تصویر کشیدهینرا بد

اند که بتر تعتامال  میتان بتازیگران در یتک      گیری تشکیل شدههای تصمیمهنجارهاچ قواعد و رویه

هتای اجتمتاعی   ها قواعد بازی هستند که سرشت رویته حوزه موضوعی خا  حاکم هستند. رژیم

 .  (1  1993چ 2)اوشرنکو و یانگکنند را تعیین می 1قابل قبول

اران و گتذ گونه استدالل نمتود کته برختی از سیاستت    توان اینبا عنایت به توضیحا  فوقچ می

ناشتی   «معمتای امنیتت  »واسطه تفسیر گیرندگان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانچ بهتصمیم

 شکیل نتوعی تدنبال دهندهچ بهیق منطق تسکیناز حضور ایاال  متحده در مناطق اطراف ایران از طر

-نتی بیپیش ظم ون از ایاند تا درجهمیان جمهوری اسالمی ایران و ایاال  متحده بوده« رژیم امنیتی»

نتی بتر   محتور و مبت چ قتدر  «رژیتم امنیتتی  »حاکم گردد. ایتن   امنیتی دو کشور مناسبا  در پذیری

تتوان  متی  «اوشترنکو و یانتگ  »تبعیت از تعریف . بههای رئالیستی در نظر گرفته شده بودچارچوب

گیرندگان سیاستت ختارجی جمهتوری استالمی ایتران از      گذاران و تصمیمسیاستگفت که هدف 

تحتده در  قواعد بازی بتین جمهتوری استالمی ایتران و ایتاال  م      چ ایجاد«رژیم امنیتی»تشکیل این 

 های قتدر  لفهعنوان یکی از موای بهستهو تنها در یک بعدچ یعنی برنامه ه« امنیت»حوزه موضوعی 

 بوده است.  

بین جمهوری اسالمی ایتران  « رژیم امنیتی»نمیز نبودن تشکیل این اما در رابطه با چرایی موفقیت

« رژیتم امنیتتی  »و ایاال  متحده باید به این نکته توجه نمود که تشکیل هر نوع رژیمی از جمله یک 

گتاه ایتن   دلیل عدم رضایت طترف نمریکتایی هتیچ   باشد که بهمستلزم نگاهی و رضایت طرفین می

متحتده  دلیل نگرانتی ایتاال   که تشکیل گردید )نظیر برجام( بهتشکیل نگردید یا وقتی« رژیم امنیتی»

ترامتپ   غلتط  و جویانته منفعتت  محاستبا   نوردهای نستبی جمهتوری استالمی ایتران و    از دست

نوردهتای  هتا دربتاره دستت   و نگرانی دولتت  3هاچ تقلبرئالیستگیر شد. الزم به ذکر است که زمین

                                        
1. character of recognized social practices 

2. Osherenko & Young 

3. cheating 
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داننتد  متی « رژیتم »المللتی و درنتیجته تشتکیل    های بتین را دو مانع عمده بر سر راه همکاری 1نسبی

 برجتامچ بستیار ضتعیف بتوده استت.     « رژیم امنیتی»که درجه نهادسازی . ضمن نن(487  1988چ 2)گریکو

کتل )وقتت( بانتک مرکتزی     قتای دکتتر ستیفچ رئتیو    گونه است که پو از امضتای برجتامچ ن  این

چند متاه پتو   « دانلد جی. ترامپ»دانست و « تقریبا  هیچ»جمهوری اسالمیچ سهم ایران از برجام را 

( از 1397اردیبهشتت   18) 2018متی   8از تکیه بر کرستی ریاستت جمهتوری ایتاال  متحتده در      

و نگرانتی یتک طترف از     هتاچ تقلتب  برجام خارج گردیتد. چراکته بتر حستب نگترش رئالیستت      

ایجتاد شتده   « رژیتم امنیتتی  »جا طترف نمریکتایی( موجتب فروپاشتی     وردهای نسبی )در اینادست

 2001واسطه تتالش نن دولتتچ ستال    که بهباشد گردد. مثال دیگر مربوط به دوره اصالحا  میمی

ایتران را   «بتوش جورج واکتر  »ها نامیده شدچ لکن سال بعدچ وگوی تمدنعنوان سال گفتمیالدی به

متورد خطتاب قترار داد )دفتتر انتشتارا       « محور شرار »در کنار کره شمالی و عراق تحت عنوان 

 (.  131  2002دولتی ایاال  متحدهچ 

 یتت یامن متای اگتر مع  یحتت »یابتد کته   موضتوعیت متی  « جترویو »توصیه مهم  جا است کهاین

 نیچنت های دیگر تجاوزکار از کار درنینتدچ  تاگر دول ابدچی تقلیل 3نفرینیاطمینانو  مصالحه واسطهبه

. بنتابراین  (37  2001)جترویوچ  « ردیکه دولت در معرض خطر قرار گ خواهد شد موجب ییهااستیس

بینتی بتیش از حتد بترای     ها باید به این نکته مهم توجه نمود کته ختوش  و مطابق دیدگاه رئالیست

های خود متکی باشدچ دردسر ساز خواهد بتود  تنها باید به قابلیت «خودیاری»دولتی که مطابق اصل 

 جا دولت جمهوری اسالمی ایران( بیانجامد.  و ممکن است به نابودی بقای یک بازیگر )در این

 

 

 

                                        
1. state concerns about relative gains 

2. Grieco 

3. conciliation and reassurances 
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 ای امنیت ناشي از حضور اياالت متحده در مناطق اطراف ايران. تفسیر معم3-2-3

 بخشواسطه منطق تعاليبه

ترین خریدار در جهتان واقتع   که بیش -بخشمنطق تعالی ترین نظریه و عمل در دلقابل توجه»

اجتمتاع  ». الزم بته ذکتر استت کته     (146  2013)بوث و ویلرچ « باشدمی 1«اجتماع امنیتی»ایده  -را هم دارد

بته  « کارل دویچ»گردد. چ اجتماعی است که در نن جنگ از مناسبا  میان بازیگران حذف می«امنیتی

 حاکمیتت  و حکومتت  یتک  که با 2«شدهادغام امنیتی اجتماع»نماید. شاره میا« اجتماع امنیتی»دو نوع 

 حکومتت  که چنتدین  3«گراکثر  امنیتی اجتماع»و  مواجه هستیم واحدچ نظیر ایاال  متحده و بریتانیا

استچ لکن نظیر روابط ایاال  متحتده بتا    نگرفته صور  ادغامی و دارند وجود حاکم هایدولت با

 .(483  1384)مشیرزادهچ ها حذف شده است ژ با سوئد جنگ از مناسبا  میان ننکانادا یا نرو

راد هتا در مقتام افت   تتر ذکتر گردیتد در ایتن منطتق بتر کتارگزاری انستان        گونه کته پتیش  همان

 کته یتک اجتمتاع   گتردد و ایتن  هتا تأکیتد متی   گیرنده و اسیر جبریتت ستاختاری نبتودن نن   تصمیم

در  کتن لرستدچ  نظتر متی  اگرچه در حال حاضر در عمل بعید بهاد صلح و اعتممبتنی بر  گسترجهان

زوما  به تشتکیل  لتوان گفت که این منطق . بنابراین می(146  2013)بوث و ویلترچ  باشد می پذیراصل امکان

اجتمتاع  » هتایی را در راستتای رستیدن بته    نخواهد انجامیدچ لکن اقتداما  و کتنش  « اجتماع امنیتی»

 دهد.باشدچ انجام مینل مینرمانی و ایدهکه یک حالت « امنیتی

ناشی از حضور ایاال  متحده در مناطق اطراف ایتران از طریتق   « معمای امنیت»واسطه تفسیر به

کته در نن جنتگ از مناستبا     « اجتماع امنیتی»بخشچ اقداماتی در راستای تشکیل نوعی منطق تعالی

نه با ایاال  متحده که با برخی از کشتورهای   شودچ البتهمیان بازیگران حذف شده است پیگیری می

فترض نمتود و   « محتور مقاومتت  »را همان توان ننکه می« اجتماع امنیتی»منطقه غرب نسیا. در این 

ا... لبنتان؛  متشکل از بازیگران دولتی و غیردولتی نظیتر جمهتوری استالمی ایتران؛ ستوریه؛ حتزب      

باشدچ هتم  المی و جنبش الصابرین فلسطین میحشدالشعبی عراق؛ انصارا... یمن؛ حما چ جهاد اس

                                        
1. security community 

2. Amalgamated Security Community 

3. Pluralistic Security Community 
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جنگ از مناسبا  میان بازیگران حذف شده است و هم حفظ بقای هریک از بازیگران در صتور   

 باشد.جنگ با هر بازیگر بیرونی )ازجمله ایاال  متحده( برای سایرین مهم و حیاتی می

 بختش و تتالش بترای   واستطه منطتق تعتالی   بدین گونه است که جمهوری اسالمی ایتران بته   

-یمت که جنگ از مناسبا  میان ننان حذف گردیتدهچ تتالش   « اجتماع امنیتی»گسترش اعضای یک 

م حمایتت از محتور مقاومتت    عربی بر تتداو -عبری-رغم فشارهای شدید محور غربینماید و علی

 تأکید دارد.

اصتلی   عناصرتوان یکی از و تالش در راستای حفظ انسجام نن را می« محور مقاومت»تشکیل 

انستت کته   دو شهید واالمقامچ حاج قاسم ستلیمانی   العالی()مدظلهنگرش و رویکرد مقام معظم رهبری 

شتی از  نا« معمتای امنیتت  »موجتود در  « قطعیتت عتدم »چ «محور مقاومت»واسطه تالش داشتند تا به

 ش دهنتتتد. ایتتتن ستتتخن  حضتتتور ایتتتاال  متحتتتده در منتتتاطق اطتتتراف ایتتتران را کتتتاه   

 متک ک بته »کته   18/10/98در مورد حتاج قاستم ستلیمانی در تتاریخ      العالی()مدظلهریمقام معظم رهب

 نامشتروع  هتای نقشته  همته  توانستت  کتردچ  منطقته  هایملت به که هاییکمک با یا منطقه هایملت

تتوان  را متی  (1398چ 18گاه مقام معظم رهبریچ دی )وب« کند خنثی را نسیا غرب منطقه در نمریکا

ده از بتا استتفا  « معمتای امنیتت  »نده نگرش حاج قاسم سلیمانی در خصو  تفسیر مبین و بازگوکن

یتاال  متحتده   نته بتا ا  « اجتماع امنیتی»دنبال تشکیل یک بخش دانستچ چرا که ایشان بهمنطق تعالی

 ابد.یتقلیل « معمای امنیت»های منطقه غرب نسیا بودند تا که با برخی از کشورها و گروه

رغتم تحمیتل یتک جنتگ     بخش است که جمهوری استالمی ایتران علتی   یواسطه منطق تعالبه

شتتابد و  سوز از سوی عراق بعثیچ در جنگ با داعش به یاری دولتت عتراق متی   ساله خانمانهشت

بختش استت کته جمهتوری استالمی      واسطه منطق تعتالی گردد. بههای فراوانی را متحمل میهزینه

اجتمتاع  »گری در ستوریهچ بته دفتاع از یتک عضتو      کنش های فراوانرغم اذعان به هزینهایران علی

بختش  واستطه منطتق تعتالی   ورزد. بهمبادر  می« محور مقاومت»تشکیل شده تحت عنوان « امنیتی

است که جمهوری اسالمی ایران تعامتل و متذاکره بتا عمتده کشتورهای جهتان در کنتار پیگیتری         

واستطه منطتق   ر قترار داده استت. بته   اقتصادی را در دستتور کتا  -افزایش سطح مناسبا  دیپلماتیک

هتزار   2بخش است که جمهتوری استالمی ایتران اقتداما  اعتمادستازی نظیتر تعیتین بترد         تعالی



129          1401 زمستانچ 46سال دوازدهمچ شماره چ امنیت ملیعلمی فصلنامه  

 

 

ها را مصوب نموده است تا در کشورهای اروپتایی ایجتاد اطمینتان نمایتد و     کیلومتری برای موشک

ش قتدر  نظتامی جمهتوری    ناشی از افزای« معمای امنیت»موجود در « قطعیتعدم»تر طور دقیقبه

 اسالمی ایران را برای ننان کاهش دهد.

ستالمی  گتذاران جمهتوری ا  گیرنتدگان و سیاستت  بخشچ تصمیمواسطه منطق تعالیبنابراینچ به

 ویتت و تمرکتز را بتر کتارگزار قترار داده و     کتارگزارچ اول -شتناختی ستاختار  ایران در دوگانه هستی

ی معمتا »هتای ستاختاری و غیرستاختاری ناشتی از     یترغم اذعان و نگاهی به تمامی محتدود علی

ام های خود را در راستتای اعتمادستازی بتا عمتده کشتورهای جهتان انجت       گریچ لکن کنش«امنیت

 دهند.   می

 دمعت  یتا  انتختاب  در پایان این بخش الزم است که به یک سوال بسیار مهتم پاستخ داد. علتت   

جتای  بته الی( العت )مدظلته چرا مقام معظم رهبری  عبار  دیگرچیست؟ به یکی از این سه منطق انتخاب

 کته بترای  نن جایاند و بر این اسا  بهرا انتخاب نموده منطق مقدرگرا دهندهچانتخاب منطق تسکین

نبتال  هتای جهتانی را د  نامته بتا قتدر    حفظ بقای جمهوری اسالمی ایران راهبرد امضای موافقتت 

ا مقتام  ی کشور جهت حفظ بقتای کشتور هستتند؟ چتر    های نظاممندیدنبال افزایش تواننمایندچ به

 منطتق  دهنتدهچ جتای انتختاب منطتق تستکین    و حاج قاستم ستلیمانی بته   العتالی(  )مدظلهمعظم رهبری 

عربتی   -عبتری  -جای اتخاذ راهبرد و رفتار امتیازدهی به محتور غربتی  را برگزیدند و به بخشتعالی

ازیگران بت میتان  « اجتمتاع امنیتتی  »تشکیل یتک  ای و قربانی نمودن متحدانچ بر در موضوعا  منطقه

راق؛ عت ا... لبنتان؛ حشدالشتعبی   دولتی و غیردولتی نظیر جمهوری استالمی ایتران؛ ستوریه؛ حتزب    

  نمایند؟    انصارا... یمن؛ حما چ جهاد اسالمی و جنبش الصابرین فلسطین تأکید می

-مقامتا  و تصتمیم  « نبینی/گفتمتا جهتان »پاسخ به این سوال کلیدی جز از رهگذر توجته بته   

« بینی/گفتمتان جهتان »گیرندگان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران میسر نخواهتد شتد. ایتن    

دهتدچ  له را به انتخاب منطق مقتدرگرا ستوق متی   است که معظم العالی()مدظلهدینی مقام معظم رهبری 

 اللِّته  عَتدُوَّ  بته  تُرهِبونَ الخَیل رِباطِ مِن وَ قُوَّة مِن استَطَعتُم مَا لَهُم اَعِدّوا چرا که مطابق تعالیم دینی  وَ

 بتوانیتد  کته  حد نن تا و کنید مهیا را خود کافران نن با مبارزه مقام در( مؤمنان ای) شما عَدُوَّکُم )و وَ

 دشتمنان  تخویتف  و تهدیتد  بترای  کرده زین سواری اسبان و جنگی نال  و تسلیحا  و نذوقه از
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-دینتی مقتام معظتم رهبری)مدظلته    « بینی/گفتمانجهان»سازید(. این  فراهم خودتان دشمنان و خدا

دادچ چترا کته   بخش سوق میالعالی( و حاج قاسم سلیمانی است که ایشان را به انتخاب منطق تعالی

 مَتنْ  وَ بَعْتض   وْلِیاءُأَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءَ النَّصاری وَ الْیَهُودَ تَتَّخِذُوا ال نمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا مطابق تعالیم دینی  یا

 و یهودیتان  ایتدچ نورده ایمتان  کته  کسانى الظَّالِمینَ )اى الْقَوْمَ یَهْدِی ال اللَّهَ إِنَّ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْکُمْ یَتَوَلَّهُمْ

 بتا  شتما  برابتر  در دارنتد  اختتالف  باهم که این وجود با ننان زیرا مگیریدچ خود دوستان را مسیحیان

 و نیتد متى  شماربه ننان زمره در قطعا  گیردچ دوستى به را ننان شما از کو هر و اندچلدهم دیگریک

 کند(.نمى هدایت را کارستم مردم خدا و استچ کارانستم از

د در شترایطی  گردنت نمایند و متذکر متی نیز بدان اشاره می« بوث و ویلر»ای است که و این نکته

مایتل  گیرنتدگان ت ی و شناختی مواجه هستتندچ ایتن تصتمیم   گیرندگان با محدودیت زمانکه تصمیم

یتا  هدارند تا شکاف در شناخت خود را با فهم نظری و فلسفی دربتاره چگتونگی عملکترد جهتان     

 .  (139  2013)بوث و ویلرچ پر نمایند  بینی/گفتماندهمان جهان

 

 های تحقیق. يافته3-3

ز یتا ابریستتویث( و کاربستت نن در    مکتتب ولت  «)بوث و ویلر»با چارچوب قرار دادن نگرش »

تتوان سته راهبترد و رفتتار ختا       مورد راهبردها و رفتارهای خا  جمهوری اسالمی ایتران متی  

تتتوان گفتتت کتته هتتا را شتتناخت. بنتتابراین متتیجمهتتوری استتالمی ایتتران و چگتتونگی اتختتاذ نن

متورد از  ب یتک واسطه انتختا اسالمی ایران بهگذاران مختلف جمهوری گیرندگان و سیاستتصمیم

ناشتی از حضتور   « امنیتت معمتای  »بخش جهتت تفستیر   تعالیدهنده و تسکینمقدرگراچ سه منطق 

انتد   خارجی را برگزیدهمتحده در مناطق اطراف ایرانچ نوع خاصی از راهبرد و رفتار سیاستایاال  

در  نظتامی( و  هتای قتدر  )ازجملته قت    سازی و تثبیت مولفته مقدرگرا بیشینه واسطه منطق( به1

ها پیگیری شده استچ زیرا درغیر اینصتور   نکشیدن از برنامه موشکی در ازای برخی مشوقدست

دهنتده  تستکین واستطه منطتق   ( بته 2گردد )نظیر موضتوع لیبتی و...(؛   بقای نظام با تهدید مواجه می

دلیتل  ستت کته بته   هایی نظیر برجام دنبال شده انامهزدایی و امضای موافقتهایی نظیر تنشسیاست

 و جویانته منفعت محاسبا  نوردهای نسبی جمهوری اسالمی ایران ومتحده از دستنگرانی ایاال 
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بخش راهبردهتایی نظیتر اتحتاد و ائتتالف بتا      تعالیواسطه منطق ( به3گیر شد؛ و ترامپ زمین غلط

گیتری افتزایش   گران دولتی و غیردولتی در سطح منطقه )نظیر حمایت از محتور مقاومتت(چ پی  کنش

اقتصادی و اقتداما  اعتمادستازی نظیتر تعیتین بترد دو هزارکیلتومتری       -سطح مناسبا  دیپلماتیک

در جدول شماره چهارچ مصادیقی از سته راهبترد و   «. ها در دستورکار قرار گرفته استبرای موشک

حتده در  ناشی از حضور ایاال  مت« معمای امنیت»رفتار خا  جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به 

 مناطق اطراف ایران ذکر شده است.

سط يران توناشي از حضور اياالت متحده در مناطق اطراف ا« معمای امنیت»جدول شماره چهار: نحوه تفسیر 

 گیرندگان جمهوری اسالمي ايرانمقامات و تصمیم
 نام صاحب نام منطق

 منصب
 1راهبرد و رفتار اتخاذ شده استدالل

 منطق

 مقدرگرا
 

ظم مقام مع

 رهبری 
 العالی()مدظله

 به شودمی تشویق دشمن باشیدچ ضعیف شما اگر

 قوی شما اگر را؛ شما بکند اذیت و نزار کهاین
 قوی. بیاید نزدیک کندنمی جرئت دشمن بودید

 (19/11/98نشود؛ )بیانا  مورخ  جنگ تا بشویم

 

 منطق
 دهندهتسکین

 

 دولت
 حسن روحانی

 ایران ملت با ومتخص مسیر از عمال  نمریکا اگر
 جدیدی شرایط کندچ جبران را گذشته و بازگردد

 بهاست )مصاح بینیپیش قابل ملت دو نینده برای
 (؛ مسیر31/2/93چین در  CCTVخبری  شبکه با

 اهدخو  منطق و وگوگفت تعاملچ اعتدالچ مسیر ماچ
 26 در گیالن استان مردم بود )سخنرانی در اجتماع
 (.1394 ماه فروردین

 

 منطق
 بخشتعالی

 

مقام معظم 
 رهبری 

 العالی()مدظله
 و

حاج قاسم 

 سلیمانی

 به که هاییکمک با یا منطقه هایملت کمک به
 هاینقشه همه توانست کردچ منطقه هایملت

 کند خنثی را نسیا غرب منطقه در نمریکا نامشروع
 )سخنان مقام معظم رهبری در مورد شهید واالمقام

 (18/10/98در تاریخ  حاج قاسم سلیمانی

 

 منبع  نگارندگان

                                        
 جهت کسب اطالع بیشتر به دفتر فصلنامه مراجعه شود. 1
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ر پاستخ بته   دالزم به ذکر است که در تمامی راهبردها و رفتارهایی که جمهوری اسالمی ایران  

هتدچ  دناشی از حضور ایاال  متحتده در منتاطق اطتراف ایتران از ختود بتروز متی       « معمای امنیت»

کی و ی ایتران نظیتر برنامته موشت    ساز جمهتوری استالم  های قدر تقویت روزافزون مولفهازجمله 

شتارهای  رغتم ف برنامه پدافند هوایی؛ تداوم حمایت جمهوری اسالمی ایران از محور مقاومت علتی 

هتا؛  یدن از برنامته موشتکی در ازای برختی مشتوق    نکشت عربتی؛ دستت  -عبری-شدید محور غربی

بتی(  هتای غر  هتای جهتانی )و از جملته قتدر    ها نظیر برجام با قتدر  نامهامضای برخی موافقت

یه ختانه فرضت توان فرضیه را به نزمتون نهتاد و خوشتب   رغم بدبینی شدید نسبت به ننان؛ و ... میعلی

ی نمایتد. حتت  های مختلف بیرون نمده و انسجام نظتری ختود را حفتظ متی    بدون چالش از نزمون

 اهبردهتا و ر گویی بته چگتونگی اتختاذ   توان به این گزاره رسید که فرضیه توانسته از عهده پاسخمی

حتده در  ناشتی از حضتور ایتاال  مت   « معمای امنیت»رفتارهای جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به 

 ندارد. مناطق اطراف ایران برنید و هیچ مورد یا مثال نقضی جهت به چالش کشیدن فرضیه وجود

 

 گيری  . نتيجه4

ادرا  »ر بت « عمای امنیتت م»توان گفت که با عنایت به توضیحا  ارائه شده در این پژوهشچ می

ی منطتق پیشتین   واستطه سته  تواند بته گذارد. بنابراین هر بازیگر میبازیگران مختلف تأثیر می« تهدید

د را فتراروی ختو  « معمتای امنیتت  »بختش  دهنده و منطق تعتالی یعنی منطق مقدرگراچ منطق تسکین

در منتاطق   ایاال  متحتده  ناشی از حضور« معمای امنیت»تفسیر نماید. در این پژوهش نحوه تفسیر 

یتران  جمهوری استالمی ا « دولت /حکومت»گذاران گیرندگان و سیاستاطراف ایران توسط تصمیم

 المللی نن( مورد بررسی قرار گرفت.  )در معنای روابط بین

گتذاران سیاستت   گیرنتدگان و سیاستت  دهد که اگر تصتمیم های پژوهش حاضر نشان مییافته

ناشی از حضور ایاال  متحده در منتاطق اطتراف   « معمای امنیت»درگراچ واسطه منطق مقخارجی به

نظتامی را پیگیتری و دنبتال     قتدر   ویتژه به و های قدر مولفه سازیایران را تفسیر نمایندچ بیشینه

نمایند. استدالل ورای این اقدام نن است که اگر قدر  جمهوری استالمی ایتران افتزایش نیابتدچ     می

نشان دادچ در حملته بته ختا  ایتران     « ریگان»و « کارتر»های گونه که در دولتایاال  متحده همان
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رفتتن بقتای   هتا و شتواهد تتاریخی نظیتر از بتین     که برخی از نمونته تردید نخواهد نمود. ضمن نن

واستطه  به« معمای امنیت»دلیل عدم تفسیر های لیبیچ عراقچ شوروی سابقچ شیلی و غیره بهحکومت

 قذافیچ صدامچ گورباچفچ نلنده و ... وجود دارد.   منطق مقدرگرا توسط

دهنتده  واسطه منطق تسکینگذاران سیاست خارجی بهگیرندگان و سیاستدر حالتی که تصمیم

ه گونت )همانناشی از حضور ایاال  متحده در مناطق اطراف ایران را تفستیر نمودنتد  « معمای امنیت»

ی استالمی  رمیان جمهتو « رژیم امنیتی»تشکیل نوعی دکتر حسن روحانی اتفاق افتاد(چ  که در دولت

 مناستبا   در یپتذیر بینتی پیش نظم و از ایگردد تا درجهایران و ایاال  متحده پیگیری و دنبال می

ان میت « م امنیتتی رژی»نمیز نبودن تشکیل این در رابطه با چرایی موفقیت. دو کشور حاکم گردد امنیتی

وع حده این نکته مورد بحتث قترار گرفتت کته تشتکیل هتر نت       جمهوری اسالمی ایران و ایاال  مت

دم عت دلیتل  باشتد کته بته   مستلزم نگاهی و رضایت طترفین متی  « رژیم امنیتی»رژیمی از جمله یک 

عیف ضت صتور   کته بته  تشکیل نگردید یا وقتی« رژیم امنیتی»گاه این رضایت طرف نمریکایی هیچ

وری نوردهتای نستبی جمهت   متحتده از دستت   دلیتل نگرانتی ایتاال   تشکیل گردید )نظیر برجام( به

 گیر شد.  ترامپ زمین غلط و جویانهمنفعت محاسبا  اسالمی ایران و

ناشتی از حضتور ایتاال     « معمتای امنیتت  »حالت سوم مورد بررسی در این پتژوهشچ تفستیر   

ن گیرنتدگا باشد. در این حالت تصتمیم بخش میواسطه منطق تعالیبهمتحده در مناطق اطراف ایران 

گذاران سیاست خارجی )مشخصا  مقتام معظتم رهبتری و شتهید واالمقتام حتاج قاستم        و سیاست

کارگزارچ اولویت و تمرکتز را بتر کتارگزار قترار داده و     -شناختی ساختاردر دوگانه هستیسلیمانی( 

معمتای  »هتای ستاختاری و غیرستاختاری ناشتی از     رغم اذعان و نگاهی به تمامی محتدودیت علی

های خود را در راستای اعتمادسازی با عمتده کشتورهای جهتان از طریتق     گریکنش چ لکن«امنیت

اقتصتادیچ تعیتین   -اقداماتی نظیر تشکیل محور مقاومتچ پیگیری افزایش سطح مناسبا  دیپلماتیتک 

طتور  منظتور ایجتاد اطمینتان در کشتورهای اروپتایی و بته      ها )بههزار کیلومتری برای موشک 2برد 

ناشی از افزایش قتدر  نظتامی جمهتوری    « معمای امنیت»موجود در « قطعیتعدم»تر کاهش دقیق

ناشی از حضور ایتاال  متحتده   « معمای امنیت»واسطه تفسیر دهند. ضمنا  بهاسالمی ایران( انجام می

که در نن جنتگ از  « اجتماع امنیتی»تشکیل نوعی بخش منطق تعالیدر مناطق اطراف ایران از طریق 
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شودچ البته نه با ایاال  متحده کته بتا برختی از    زیگران حذف شده است پیگیری میمناسبا  میان با

« محتور مقاومتت  »را همتان  تتوان نن کته متی  « اجتماع امنیتتی »کشورهای منطقه غرب نسیا. در این 

فرض نمود و متشکل از بتازیگران دولتتی و غیردولتتی نظیتر جمهتوری استالمی ایتران؛ ستوریه؛         

شعبی عتراق؛ انصتارا... یمتن؛ حمتا چ جهتاد استالمی و جنتبش الصتابرین         ا... لبنان؛ حشدالحزب

باشدچ هم جنگ از مناسبا  میان بازیگران حذف شده است و هم حفتظ بقتای هریتک    فلسطین می

از بازیگران در صور  جنگ با هر بازیگر بیرونی )ازجمله ایاال  متحتده( بترای ستایرین مهتم و     

 باشد.حیاتی می

 

 پيشنهاد

ه یاست خارجی جمهوری اسالمی ایران )نظیر سایر کشورهای جهتان( واکنشتی بت   بخشی از س

ستازی ایتن   گردد که محققتان بتا معرفتی و برجستته    باشد. پیشنهاد میرویدادها و وقایع بیرونی می

فتارهتایی  رپردازی در مورد ننچ اقتداما  و  بخش از راهبردها و رفتارهای سیاست خارجی و نظریه

ونتی )نظیتر   های نظامی را اقتداماتی در راستتای واکتنش بته رویتدادهای بیر     ندیمنظیر ارتقای توان

ی یتران( معرفت  اهای نظامی در کشورهای اطتراف  طلبانه ایاال  متحده و ایجاد پایگاهاقداما  توسعه

 واقتداما    مداران و محققان کشورهای دیگر ایجتاد نگتردد کته   نمایند تا این تلقی در میان سیاست

یر ضترر ستا  طلبانته( و بته  وری اسالمی ایران در راستتای افتزایش قتدر  )توستعه    رفتارهای جمه

 باشد.کشورها می
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 فهرست منابع ومآخذ

 منابع فارسي -الف

 ( چ رئالیسم تدافعی و تهاجمی  چارچوبی تئوریک برای1397نجیلیچ هادی و رضاییچ نیما)  تحلیل وقایع
 . 27مچ شماره چ سال هشتامنیت ملیفار چ و رخدادهای حوزه خلیج

 ( چ 1395دهقانی فیروزنبادیچ سیدجالل)ن  سازمان مطالعه جلد دومچ تهراالمللچ اصول و مبانی روابط بین
 ها )سمت(چ مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ایران یاسالم یجمهور علیه متحده ایاال  اطالعاتی جنگ چ(1396) الهفتح پرتوچ و نیما رضاییچ  
 .دا نشر تهران  مقابلهچ ابزارهای و کارکردها ماهیتچ

 هید سپهبد مرکز نموزشی و پژوهشی ش  تهران چساختار نظامی نمریکا (چ1387) رمضانی تکلیمیچ داود
 .صیاد شیرازی

 یک تجربه رانچدیگ و کریستوفر وارن در ننچ هایمحدودیت و نظامی هایگزینه چ(1384) گری سیکچ 
 .میزان هران ت حلمیچ... ا نصر  ترجمه چالجزایر هایبیانیه مالی و حقوقی سیاسیچ های ریشه  رانبح

 تهران چ(1991-2003های جنگ خلیج فار )نموزه (چ1388) سیدمجتبیمرئیچ زادهچ رمضان و طبری  
 .انتشارا  دافو  دانشکده فرماندهی و ستاد نجاچ

 امنیت» باب در رویکردها و مکاتب هاچنظریه بر نمدیدر(چ 1399چ حیدر و رضاییچ نیما )مصلحی»  
 چ تهران  نشر دا. غرب و اسالم

 ( چ 1384مشیرزادهچ حمیرا)م تدوین کتب علو چ تهران  سازمان مطالعه والمللهای روابط بینتحول نظریه
 ها )سمت(چ مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. انسانی دانشگاه

 هوایی وینیر کارکنان و فرماندهان دیدار در (چ بیانا 1398چ 19بهمن گاه مقام معظم رهبری )وب 
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44852ارتشچ قابل دسترسی در  

 قاسم حاج سپهبد شهید سردار درباره رهبرانقالب (چ بیانا 1398چ 18گاه مقام معظم رهبری )دی وب 
-https://farsi.khamenei.ir/speechدسترسی در  پرافتخارچ قابل  سلیمانی  قهرمان

content?id=49244 
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