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 چکيده
 هوا  نئوکوان  و ایوران  اسومم   جمهوویی  میان ها تنش ترامپ، سوی از مشترک اقدام جامع برنامه جانبه کی الغای از پس
 جمهوویی  قودی   یوزافوزون  توسوهه  بورای  ابزایی مثابه به یا برجام ترامپ، یسید. خود میزان بیشترین به کایان( )نومحافظه
 پاسودایان  سواا   کوردن  قلموداد  تروییسو   بوا  و سو کی از اقتصادی یها میتحر بیشترین اعمال با لذا نمود، قلمداد اسمم 
 بوه  تهدیود  بوا  سوراناام  و داد سوو   اییو ع تمام جنگ  سوی و سم  به ایران، قبال دی یا خود مواضع علناً اسمم ، انقمب
 ایون  دی اصول   مسوئله  داد. گسترش شیازپ شیب یا نظام  جنگ وقوع یها دامنه فایس، خلیج منطقه به نظام  نیروهای اعزام
 حوول  مقالوه  ایون  دی نویسوندگان  مساع  لذا .باشد  م متحد  ایاال  و ایران اسمم  جمهویی میان تقابل نوع و نحو  میان،
 آمریکوا  نظوام   تهدیودا   قبوال  دی ایوران  اسمم  وییجمه بازدایندگ  پایادایم که اس  سؤال این به مستدل پاسخ  ایائه

 و گرفو   نخواهود  صووی   کشووی  دو میوان  مسوتقیم  و نظوام   تقابول  کوه  اس  این بر مبتن  نویسندگان فرضیه چیس ؟
  پژوهو  نود  یآ و تواییخ    شناس جامهه تلفیق  های یوش از یریگ بهر  و تدافه  یئالیسم نظریه اساس بر که مقاله یها افتهی
 یسوم   و نظام  نیروهای عمیق ائتمف داخل ، سطح دی گرف . نخواهد صوی  یویایوی  این کمن عل  سه به ،اشدب  م

 از حمایو   یاسوتای  دی شویهیان  قدیتمنود  ائوتمف  یا منطقه سطح دی ایران، موشک  قدی  و پایلمان و ساا  ایتش، از اعم
 شخصوی   و یوسویه  سواختایی  موانوع  نیوز  المللو   بوین  سطح ید و خاویمیانه دی آمریکا متحد دول شکنند  ماهی  و ایران

 .باشد  م ایران اسمم  جمهویی علیه متحد  ایاال  نظام  حمله تحقق موانع ترین مهم ترامپ دونالد نایسیست 
 

 نظام  تهدیدا  ایران، اسمم  جمهویی آمریکا، تدافه ، استراتژی بازدایندگ ، پایادایم ها: کليدواژه
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 مقدمه. 1

 بریسوو  و اسوومم  انقوومب پیووروزی از پووس آمریکووا و ایووران یوابوو  تحوووال  رسووی

 حکایو   ایوران  اسمم  جمهویی علیه آمریکا جمهوی یؤسای خایج  سیاس  یها نیدکتر

 اصول دی اختمفا  و ماهوی تهایضا  سطح دو هر دی کشوی دو بین تقابل و یویایوی  از

 آمودن  کوای  یوی با اوقا  گاه  تهایضا  این امنهد .(111 :1311 خزعل ، و )سرخیلداید یفتایی

 آمودن  کوای  یوی بوا  مثوال  عنووان  بوه  .گش   م برخویدای نسب  کاهش از دموکرا  یؤسای

 گردد. گشود  کشوی دو یواب  دی نوین  فصل ،دییس  م نظر به برجام، انهقاد و اوباما بایاک

 ایوران  و کورد  توصوی   النوه عاد و خووب  توافق  یا آن غرب برجام، انهقاد از پس دیواقع،

 صهیونیسوت   یژیم اما اس ، گرفته صوی  مل  خواسته به پاسخ دی توافق این اس  مهتقد

 ایون  صهیونیسوت   یژیوم  ریو وز نخسو   نتانیاهو بنیامین و نشناخ  یسمی  به یا توافق این

 انود  کرد  نگران  ابراز نیز فایس خلیج حاشیه کشویهای دانس ، تاییخ  اشتبا  یک یا توافق

 شویرازی،  )ابوالحسون اس  ایران یا هسته یها  یفهال برای الملل  بین پوشش نوع  توافق این که

 کوا   بوه  متحد  ایاال  کای نومحافظه یهبر ترامپ، ج  دونالد ویود با یویکرد این .(21 :1311

 کنتورل  بور  مبتنو   یویکردهوای  سوخن،  دیگور  بوه  شود.  مواجوه  عمیوق  یا اسوتحاله  با سفید

 و گفتگوو  قالو   دی کوه  هوا  دمووکرا   منظر از ایران اسمم  جمهویی یا هسته یها  یفهال

 Einhorn)شود  واقع انتقاد موید خواهان جمهویی سوی از شد  به پذیرف ، صوی  مذاکر 

& Vann Diepen, 2019: 43). توافوق  برناموه  کردن قلمداد اسفناک گاه  و ناعادالنه با ترامپ 

 ایون  شیازپو  شیبو  نفوو   ایران، اسمم  جمهویی قدی  توسهه مثابه به یا آن ایران، یا هسته

 یوزافوزون  توسوهه  و متحود   ایواال   متحدین برای بالقو  تهدیدا  توسهه منطقه، دی کشوی

 سوال  دو از کمتر لذا .(Bauer & DeLozier,2018: 11)نمود تلق  خاویمیانه دی تروییسم خطر

 بلکوه  شود،  خوای   برجوام  از جانبه کی صوی  هب تنها نه متحد  ایاال  دول  برجام، انهقاد از

 ایران اسمم  جمهویی با یا خود امنیت  و سیاس  یها چالش و تحریم تهدید، یها اس یس

 نیروهوای  اعوزام  بوا  و (211 :1311 فورد،  )کریمو  یساند اخیر دهه دو دی ممکن میزان بیشترین به

 جهوان  دی بحران نخس  کانون به دیگر بای یا منطقه این فایس، خلیج به خود دییای  ایتش
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 دچوای  یا لیبورال  نظوم  مبوان   از بسویایی  سفید، کا  دی ترامپ حضوی بنابراین، نمود. مبدل

 نظوام  مخال  ،داند  م خودساخته سیاستمدای یک یا خود که ترامپ گردانید. اساس  چالش

 به عظم  بازگش  یا خود هدف «آمریکا اول» شهای طرح با و بود  متحد  ایاال  دی مستقر

 و نینشو  خیش قربان  )فیروزی،نداید لیبرال نظم نهادهای و اصول به چندان  اعتقاد و داند  م آمریکا

  .(123 :1311 منویی،

 از دانسو .  یویکورد  چنود  مودلول  توان م  یا متحد  ایاال  کایاننومحافظه سیاس  این

 و قودی   حوداکثر  به اب دستی دنبال به بزیگ های قدی  الملل، بین نظام دی هموای  ،سو کی

 بهبود یا و کنند حفظ ها دول  سایر میان ابرقدی ، عنوان به یا خود جایگا  تا اند بود  امنی 

 منواطق،  ،کیو تیژئوپل نظوری  مکاتو   یریو گ شوکل  بوا  .(Jackson-Preece,2011: 12)ببخشوند 

 یو  پراهم ژئواسوتراتژیک  نظور  از کوه  منواطق   و خام طبیه  منابع دایای مناطق خصوص به

 و نفتو    خایر بودن دایا عل  به نیز خاویمیانه گرفتند. قرای ها قدی  توجه یأس دی بودند،

 الملول،  بوین  نظوام  بوزیگ  هوای  قودی   توجوه  مووید  همووای   نظیور،  ب  جغرافیای  موقهی 

 همووای   منطقوه  ژئواسوتراتژیک  و  کیتیژئووپل  های جذابی  و اس  بود  آمریکا خصوص به

  نموود   ترغیو   ای منطقوه  زیرسیسوتم  این ید خواه  سهم و مداخله به یا بزیگ های قدی 

 یا منطقوه  ایون  دی هوا  قدی  مداخم  بایز نمونه .(Byman&Bjerg Moller,2016:267)اس 

 طیو   انهقواد  و خاویمیانوه  کشوویهای  بوه  هوا  دولو   این سران متهدد سفرهای دی توان م 

 بوا  و... اقتصوادی  سیاسو ،  نظوام ،  از اعوم  چندجانبوه  و دوجانبه قرایدادهای از ای گسترد 

 از وسویه    گسوتر   اقداما ، این که نمود مشاهد  خاویمیانه ای منطقه زیرسیستم های دول 

 مناقشوا   و داخل  های جنگ تا نشاند  دس  های دول  آمدن کای یوی و کودتا از یا، نتایج

 .(Hart & Jones,2011: 68)آوید م  بای به ای منطقه

 توجیوه  منطقوه،  ایون  اعوراب  ویوژ   بوه  فوایس  خلیج دول از بسیایی دگ شکنن طرف ، از

 .(Chomsky, 2011: 17)اسو   شود   سوب   یا منطقوه  این دی متحد یها قدی  نظام  حضوی

 و منطقوه  راباعو  اسو  یی و ییهبر یادعا سن ، جهان زمامدای عنوان به سهودی، عربستان

 آمریکوا  نفت  شریک ترین بزیگ عنوان به آمریکا، سو، گرید از و داید یا منطقه هژمون ادعای
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 دی آمریکا های سیاس  با سهودی سران همسوی  اس . گرفته لق  خاویمیانه دی ها یسهود

 سواخته  مبودل  خاویمیانوه  دی واشنگتن استراتژیک متحد ثروتمندترین به یا عربستان منطقه،

 ترین بزیگ عقد و انعربست به ترامپ، ،جمهوی سییئ سفر دی آمریکا دول  اخیر اقدام اس .

 اسوتراتژیک  یواب  دی نوین فصل  توان م  نیز یا کشوی این با اخیر سال چند نظام  قرایداد

 و آمریکوا  منوافع  از حراسو   لذا .(111 :1311 عالیشاه ، و فروزان )مسهودنیا، دانس  دول  دو میان

 با یا سیاس  و ایدئولوژیک  یها خصوم  بیشترین که استراتژیک متحدین بقای از حفاظ 

 بهضواً  مداخلوه  و حضووی  بورای  دیگوری  بسترساز دایند، منطقه دی ایران اسمم  جمهویی

 .باشد  م خاویمیانه دی آمریکا نظام 

 سوخن،  دیگور  بوه  اسو .  انهیخاویم منطقه شدن میلیتاییز  تبیین میان این دی مهم مسئله

 بوه  وهواب   اسومم  بوا  ایوران  اسومم   جمهویی یهبری به منطقه شیهیان نیماب  ف خصوم 

 دول بقوای  و صهیونیسوت   یژیوم  امنیتو   یهوا  دغدغه و سو کی از سهودی عربستان زعام 

 از اعوم  جنوگ،  نخسو   کوانون  بوه  یا خاویمیانه منطقه هموای  دیگر، سوی از آمریکا متحد

 اسو .  نمود  مبدل استراتژیک  و نظام  یها جنگ و تهدیدا  قال  دی گفتمان  یها جنگ

 وضوع  بوا  توا  اس  شد  یا گسترد  یها تمش ریاخ یها دهه طول دی که اس  ل حا دی این

 دی االجورا  الزم ییفتوای  قواعود  و اصوول   نوع مختل ، یها عرصه دی ها توافقنامه و نیقوان

 کنود.  کنتورل  یا حا یتسول  و یفنّاوی یریکایگ به و استخدام تا گردد غال   الملل نیب هصحن

 با ها آن از تخل  و شود اادیا کشویها یبرا االجرا زمال ی ها مییژ تا بود آن ها قدی  تمش

 و ییاهبورد  یهوا  نهیزم دی موجود ا یادب .(Lynch,2017: 6) گردد یو یوبه یا گسترد  تبها 

 ، نظوام  قودی   و یفنّواوی  گسوترش  بوا  داینود.  اییبسو  تأکید نامتقاین نبرد مفهوم بر  دفاع

 یهوا  انیو بن گسوترد ،  کشوتای  انهودام  قودی   بوا  ها، جنگ شیافزا و مخرب اییبس حا یتسل

 و نوه یپرهز اییبسو  ها جنگ ،دیجد یها یفنّاوی ویود با کرد. دیتهد یا بشر تمدن و  اجتماع

 دسو   از  نظوام  یفنّواوی  و قودی   انحصوای  و کنتورل  گور، ید یسو از .دیگرد  عقمن ریغ

 یبورا  یا شورفته یپ ایابوز  یریکوایگ  بوه  توان زین کنشگران گرید و شد خای  برتر یها قدی 

 .(Salloukh,2013: 38)بردند کای به  بازدایندگ اادیا و خود  نظام قدی   یتقو
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 انقومب  پیروزی با که اس  این واقهی  اس . منطقه شیهیان قدی  تحقق دیگر، مهم مسئله

 بوود   ایوران  نوپوای  نظوام  بوا  ضودی   دی گوناگون  مسائل طرح دنبال به هموای  غرب اسمم ،

 بور  سواله  هشو   جنوگ  تحمیل و منطقه کشویهای برای انقمب صدوی دادن جلو  بزیگ .اس 

 از حمایو   و بشور  حقو  نقض با ایتباط دی ایران به زن  اتهام اقتصادی، یها میتحر اعمال ایران،

 تسولیحا   بوه  دسوتیاب   بورای  تومش  عنوان به ایران یا هسته برنامه ترسیم دینهای  و تروییسم

 .(11 :1311محمدی، و خبیری)اس  بود  انقمب این با تقابل یاستای دی همه ی،ا هسته

 پوایادایم  کایبسو   تبیوین  بور  اسو   جسوتایی  حاضور  مقالوه  اجموال ،  مقودما   این با

 نظوام   تهدیودا   قبوال  دی ایوران  اسومم   جمهوویی  یها اس یس دی ای منطقه بازدایندگ 

 متحوود دول شووکنندگ  ا اثبوو از پووس دیواقووع، موویمدی. 2111 سووال دی متحوود  ایوواال 

 بوه  یادیکوال  کوایان  نومحافظه ویود منطقه، شیهیان یوزافزون قدی  منطقه، دی متحد  ایاال 

 ازپویش  بویش  نفوو   و تراموپ(  دونالود  و پوامائو  مایوک  بولتوون،  جوان  )همچون سفید کا 

 نظووام  تهدیوود بوور مبتنوو  یهووا اسوو یس متحوود، کشووویهای دی ایووران اسوومم  جمهووویی

 سناییوی چه و شد خواهد وفصل حل چگونه ایران اسمم  جمهویی قبال دی متحد  ایاال 

 جمهویی بازدایندگ  پایادایم سخن، دیگر به بود؟ متصوی یاستا این دی توان م  یا محتمل 

 اس ؟ اصول  چه بر مبتن  منطقه دی متحد  ایاال  نظام  تهدیدا  قبال دی ایران اسمم 
 

 تحقيق روش .2

 و تواییخ    شناسو  جامهوه  هوای  یوش از تلفیق  کنون ، مقاله دی ضیا فر آزمون های یوش

 شود    یگوردآوی  اینترنتو   و یا کتابخانوه  یوش پایوه  بر پژوهش یها داد  و باشد  م  پژوه ند یآ

 .اس 
 

 تاریخي يشناس جامعه روش .4-9

 ایهوا ابز  ،شناسو  شناخ  تاییخ   شناس جامهه یوش اصوالً گف  باید خصوص این دی

 مثوال،  عنوان به .(Baronov,2013: 22) گردند  م واقع بریس  موید پدید  یک بازخویدهای و

 نووع  ایون  از اسوتفاد   بوا  پسوابرجام  دی ایوران  علیه آمریکا نظام  تهدیدا  تبیین یاستای دی
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 و گردیود  آمریکوا  سوی از سیاس  این اتخا  به منته  ابزایهای  و یویکردها تحقیق، یوش

 واقوع  علمو   بریسو   و نیوی تب مووید  سیاست  چنین سیاس  و امنیت  بازخویدهای ادامه دی

 از خواننودگان  بهتور  و بیشوتر  هرچه آشنای  و  هن پویای  جه  نویسندگان لذا .گردند  م

 اند. نمود  استفاد  یوش  این

 

 يپژوه ندهیآ روش .4-4

 دی آموزد  م ما به که اس  آیند  هوشمندانه برپای  و طراح  تحلیل، دانش  پژوه ند یآ

 حقیقو   دی  پژوهو  ند یآ .کنیم برخوید چگونه آیند  نام به  محسوس ریغ پدید  با مواجهه

 بوا  و دسوتانه  شیپو  و فهاالنوه  آگاهانوه،  یا گونوه  بوه  آیند  به بخشیدن شکل مهرف  و دانش

 بوودن  سوامانمند  و نتایج به متههد بلندمد ، موضوعا  یوی تمرکز همچون ی ها مشخصه

 مووید  یوا  و طبیهو   وضهی  کل  طرح توان م  یا سناییو طرف ، از .(Brice,2004:79) س ا

 تووان  مو   کنویم،  تهریو   یا سناییو بخواهیم تر  تخصص اگر اما کرد، قلمداد حوادث انتظای

 آینود   از خاصو   بخوش  بوه  کوه  اس  موجه یها لیبد از توصیف  داستان  سناییو که گف 

 اسو   نامهلوم آیند  .شوند  م مرتب  آیند  به که اس  امکانات  ماموعه سناییو داید. توجه

 .(Bradfield & other, 2005: 799)آمووزد    مو  ما به یا نامهلوم  موید دی اندیشیدن سناییو، و

 ترسوویم یا «دلخوووا » و «محتموول» ،«ممکوون» سووناییوی سووه توووان موو   پژوهوو نوود یآ دی

  .(Kroneberg, 2000: 46)کرد

 

 تحقیق رایياج روش و مراحل

 ایوران  علیه آمریکا نظام  تهدیدا  دالیل تبیین از پس ابتدا دی نویسندگان یابطه، این دی

 گوام  دی تواییخ ،   شناسو  جامهوه  یوش از استفاد  با بازدایندگ  پایادایم کایبس  قال  دی

 و نظوام   مسوائل  خصوص دی سناییو چند ترسیم به  پژوه ند یآ یوش از یریگ بهر  با دوم

 زمان )پسوابرجام(  بواز   ایون  دی ایوران  علیوه  آمریکوا  نظوام   تهدیدا  اعمم با منطقه ت امنی

 نمود. خواهند مبادی 
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 پيشين مطالعات .3

 ایوران  یا هسته بازدایندگ  قابلی » عنوان با یا مقاله دی مقدم کشاویز الهام و آدم  عل  .1

 تسولیحا   سورد،  جنگ پایان با که دنمودن طرح یا مسئله این ابتدا «گرای  نوواقع انداز چشم از

 ای فنواویی  چنین به دستیاب  .شدند مطرح جنگ مهایکنند  و بازدایند  عامل عنوان به یا هسته

 یاسوتا  ایون  دی .اسو   هوا  دولو   امنیتو   سیاس  برای تضمین  و نظام  نیروی تحول موج 

 و عورا   تحمیل  جنگ از آمد  دس  به عین  یها تاربه به توجه با نیز ایران اسمم  جمهویی

 آنوان  یریو گ موضوع  نحو  و بزیگ یها قدی  جان  از همچنین و یا منطقه تهدیدا  افزایش

 فنّاویانوه  قودی   و تووان  از توا  داشوته  سه  ایران، اسمم  جمهویی نظام موجودی  قبال دی

 دیگور  بینو   پویش  و ایوران  توسو   یا هسوته  زیو آم صولح  دانش کس  .شود برخویدای یا هسته

 بوه  خاویمیانوه  و فوایس  خلیج منطقه دی قدی  توازن تغییر دی یا مهم  نقش آن، یها  یموفق

 الملول،  بوین  یوابو   دی غالو   پوایادایم  عنووان  بوه  نئویئالیسم البته .اس  داشته کشوی این سود

 هموین  بوه  توجوه  بوا  داید، الملول  بوین  نظوام  دی یا امنیت  تهدیدا  و امنی  از خاص  تهری 

 این فهم یو همین از داید، یهیاف  این دی ویژ  جایگاه  یا هسته ندگ بازدای خاص، تهری 

 ایاواد  یا ایوران  بورای  امنیتو   یهوا  ضمان  یا هسته فناویی چگونه که اس  ضرویی مطل 

 .(231-211 :1313 مقدم، کشاویز و )آدم دهد   م ایتقا یا کشوی مل  امنی  و ثبا  و کند  م

 جمهوویی  یا منطقوه  بازدایندگ  تئوییک الزاما » نوانع با یا مقاله دی قاسم  فرهاد .2

 یوابو   یهوا  یتئووی  نیتور  مهوم  از یک  یا منطقه  بازدایندگ که اس  مهتقد «ایران اسمم 

 شوویوی  جماهیر اتحاد سقوط و سرد جنگ از پس ژ یو به استراتژیک مطالها  و الملل نیب

 نیازمنود  هوا  آن بنوابراین  .باشوند   مو  یو یوبوه  نووین  تهدیدا  با ها دول  دوی  این دی .اس 

 .باشوند  داشوته  عهود   بور  یا تهدیودا   این کنترل و مدیری  که هستند ی ها سامانه طراح 

 فیزیک  و منطق  یها سامانه خرد  که هاس  سامانه این از یک  یا منطقه بازدایندگ  سیستم

 خصووص  بوه  پویا و پیچید  یفاکتویها از یا ماموعه همچنین ،باشد  م دایا یا خود خاص

 نظوام   نیروهوای  بنودی  ساخ  نظام ، فناویی ساختایی، یها  یمحدود جغرافیای ، موانع

 حاضور  مقالوه  یاسوتا  ایون  دی .دهود   مو  شکل یا بازدایندگ  سیستم نوع که داید وجود ...و
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 جمهوویی  یا منطقوه  بازداینودگ   لیوتحل هیتاز به یا منطقه بازدایندگ  سیستم طرح ضمن

 .(13-11 :1311 )قاسم ،دینما   م اقدام ایران اسمم 

 جمهوویی  امنی  تأمین و یا منطقه بازدایندگ » عنوان با یا مقاله دی یوشن یحیم  حسن .3

 بور  مبتنو   نظریوا   از یکو   بازداینودگ   نظریوه  کوه  کنود   م مطرح یا مسئله این «ایران اسمم 

 بوا  و دوم جهوان   جنوگ  از پس  دعم طوی به که اس  الملل بین عرصه دی ی گرا واقع و یئالیسم

 دی نظریوه  ایون  گرفو .  قورای  اسوتراتژیک  مسائل پردازان نظریه توجه موید ی ،گرا آیمان تضهی 

 و کنود   مو  تأکید کشویها بین یواب  کنند  نییتب اصل  مؤلفه عنوان به «قدی » به الملل بین یواب 

 میوزان  بر مستقیم تأثیر ،ها دول   قدی میزان که اس  باوی این بر «آلیست  اید » نظرا  ید ضمن

 بازداینودگ   نظریوه  لیو وتحل هیتاز و بریس  ضمن مقاله، این ید نویسند  .داید ها آن مل  امنی 

 .دهود  قورای  ایزیواب   موید اسمم  انقمب کنون  موقهی  با یا نظریه این انطبا  نوع داید تمش

 و کشووی  حفاظ  و آن با مقابله لزوم و اسمم  انقمب با غرب جهان  ات  خصوم  به توجه با

 و ایوران  ملو   امنی  کنند  نیتأم تواند م  یا منطقه بازدایندگ  که اس  مهتقد نوشتای این ،انقمب

 .(11-11 :1311یوشن، )یحیم باشد جهان و خاویمیانه دی اسمم  انقمب دینتیاه

 امنیتو   الگووی » نوانع با یا مقاله دی طالب  صغری و عباس  ابراهیم ناا ، عل  سید .1

 مطرح یا اصل  پرسش این «ایران اسمم  جمهویی مل  امنی  و هرمز تنگه دی بازدایندگ 

 نقوش  گسوترش  یهنو   اسومم ،  انقمب از بهد امنیت  محی  دی تغییر به توجه با که کنند م 

 بوا  ایوران  هرموز،  تنگوه  دی ایوران   ابیو  قودی   افوزایش  و آمریکا یهبری به یا منطقه هژمون

 اسوتراتژیک  حووز   دی خود مل  امنی  تأمین جه  دی ای امنیت  الگوی نوع چه کایگیری به

 امنیتو   محوی   دی تغییور  بوا  کوه  اسو   ایون  نوشوتای  فرضویه  نمایود؟  مو   تمش هرمز تنگه

 دی ایوران  یواب   قودی   افزایش و یا منطقه هژمون گسترش مانند های ؛ ویژگ  با فایس خلیج

 بوه  عربسوتان  و عورا   یهن  ایران، پیرامون دی جدید سیاس   تحوال همچنین و هرمز تنگه

 .اس  کرد  حرک  تنگه دی جدید امنیت  الگوی یک اتخا  سم  به کشوی این یسد م  نظر

 صووی   ای کتابخانوه  منابع بر تکیه با و تحلیل  - توصیف  یوش از استفاد  با حاضر نوشتای

 .(11-11 :1311 طالب ، و عباس  )ناا ،اس  گرفته
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 سیاسو   دی هوی  نقشِ بریس » عنوان با یا مقاله دی مقصودی ماتب  و آجرلو عل  .1

 ایون  دی «گرایو   متهایف و جانبه همه بازدایندگ  بر تأکید با ایران اسمم  جمهویی دفاع 

 و جانبووه همووه بازداینوودگ  یریووگ شووکل دی هویوو  نقووش بریسوو  اصوول ، هوودف مقالووه

 یویکورد  بور  مبتن  مقاله این .اس  ایران اسمم  هوییجم دفاع  سیاس  دی گرای  متهایف

 .اسوو  شود   اجوورا سواختاییافته  نیموه  مصوواحبه همچنوین  و یا کتابخانوه  شوویو  بوه  و کیفو  

 همبستگ  یابطه ایااد و کلیدی یها گزای  «مضمون  تحلیل» یوش به ها داد  تحلیلو تازیه

 :کوه  اسو   ایون  گویای تحقیق یها هافتی از حاصل نتایج .اس  شد  اناام ها آن میان مهنادای

 یریو گ شوکل  دی محوویی  نقوش  ایران، اسمم  جمهویی مهنای ِ نظام بر حاکم ی گرا اسمم

 نقوشِ  ادیاکِ طریوق  از  نو یآفر نقوش  این ؛کند  م ایفا گرای  متهایف و جانبه همه بازدایندگ ِ

 ردیو گ  م صوی  کشوی این امنیت  و دفاع  منافع تحقّق یاستای دی و «سرمشق دول ِ» مل 

 ایون  تحلیولِ  برای مناس  نظری دستگا  ی،انگای ساز  نظریه محویی  با فرهنگ  یهیاف  و

 .(11-13 :1311 مقصودی، و )آجرلوباشد   م ایران دفاع  سیاس  از ساح 

 دی نظوام   سوازی  پایگوا  » عنوان با یا مقاله دی بخش فرح عباس و صالح  جواد سید .1

 سواتامبر،  یوازد   کوه  مهتقدند «ایران اسمم  جمهویی بازدایندگ  و (خاویمیانه) آسیا غرب

 دی یا آمریکوا  نظوام   یهوا  گوا  یپا جهوان   شبکه نقش عرا ، اشغال و تروییسم علیه جنگ

 یوک  عنووان  به ایران هژمون، قدی  منظر از .نمود تر برجسته آمریکا منافع پیشبرد و حفاظ 

 ایوران  بنوابراین،  آسیاسو ؛  غرب منطقه دی یکاآمر منافع برای عمد  تهدیدی نایاض ، واحد

 ازجملوه  کشووی  ایون  تهدیودا   بوا  مقابلوه  و داید قرای آمریکا مستقیم تهدیدا  مهرض دی

 تفکور  ابود ی  مو  اهمیو   کوه  موضووع   یاستا، این دی .شود  م محسوب اساس  ضروییا 

 ایون  شوود   مو  مطرح که مهم  سؤال .اس  ایران اسمم  جمهویی بازدایندگ  مدل دیبای 

 مودل  بور  یریتوأث  چوه  آسیا غرب منطقه دی آمریکا نظام  متهدد یها گا یپا وجود» که اس 

 کوه  اسو   بواوی  ایون  بور  حاضور  پوژوهش  «؟گذاید  م ایران اسمم  جمهویی بازدایندگ 

 کوه  شوود   مو  سب  تهدیدا  اعمال توانای  و تهدیدا  به اعتبایبخش  با نظام  یها گا یپا

 بازداینودگ   مودل  ،هوا  گوا  یپا ایون  اموا  گوردد،  یو یوبوه  یاهبردی رخهچ محدودی  با ایران
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 سوب   هموین  به و دهد  م جه  تغییر مستقیم غیر مثلث  بازدایندگ  سم  به یا دیالماس 

 و )صوالح  گیرد قرای ایران اسمم  جمهویی بازدایندگ  خدم  دی تواند  م دفاع  دیالماس 

 .(11-33 :1311 ،بخش فرح

 منطقوه  بوه  آمریکوا  احتموال   حملوه  بریسو   مسوئله  با یابطه دی اما نون ک مقاله نوآویی

 بوه  .باشد  م «تدافه  یئالیسم» نظریه از استفاد  با و اسمم  جمهویی امنی  علیه خاویمیانه

 دی ایوران  اسومم   جمهوویی  عملکورد  و اهوداف  توا  اسو   دیصدد مقاله این سخن، دیگر

 اساس  مفاهیم از یک  که بازدایندگ  نظریه قال  دی آمریکا، احتمال  حمله از یا خاویمیانه

 اسو  یس هودای   اساسو   طووی  به نظریه، این .دهد قرای بریس  موید اس ، تدافه  یئالیسم

 .داند م  خایج  تهدیدا  به پاسخ  یا کشویها  خایج

 

 1تدافعي رئاليسم نظری، چارچوب .4

 همووای ،  بوزیگ  یهوا  قودی   لافوو  و ظهوی که اس  آن از  حاک الملل نیب نظام نهیشیپ

 بوووود  حووووز  نیوووا نظوووم دی هوووا  دگرگوووون و را ییوووتغ اوووادیا عامووول تووورین مهوووم

 یوک  آویدن فوراهم  یوا  و آنایشویک  شرای  دی دول  یفتای فهم .(Schweller,2006:71)اس 

 بوه  الملول  بوین  یوابو   دانوش  هدف ترین مهم همچنان  خایج اس یس برای مناس  تئویی

 کوه  اسو   الملل بین یواب  دی مطرح یها میپایادا ازجمله یئالیسم  منک  نظریه .آید م  شمای

 و گردیود   پایادایم  میان های مناظر  دچای الملل بین نظام تحوال  تبیین و تحلیل فرآیند دی

  .(Toft,2005: 392)اس   بود  آن دیون از متهددی های نظریه  خرد  ظهوی آن  ثمر 

 نئویئالیسوم  ،2مویگنتا ج  هانس کمسیکِ یئالیسم :از ندا عبای  ها یویکرد این ترین مهم

 یئالیسوم  همچنوین و  1یز گیودئون  نئوکمسویک  یئالیسوم  ،3والتوز  کن  (ساختایی یئالیسم)

 هوا  نظریوه  ایون   همه .شدند متولد نئویئالیسم دیون از دو این که تدافه   یئالیسم و تهاجم 

                                                           
1. Defensive Realism 

2.Huns J. Morgenthus 

3.Kenneth Waltz 

4.Gideon Rose 
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 یا و  جزئ تمایزا  اما دهد، م  قرای «ئالیسمی» نام تح  یا ها آن که هستند اشتراکات  دایای

 ...و آنایشو   امنیو ،  همچون الملل بین یواب  ماهوی مسائل از برخ  دیبای  ها آن های اید 

 بوه  تووان  م  تدافه  یئالیسم  نظریه پردازان نظریه ترین مهم از .سازد م  متمایز هم از یا ها آن

 خوود  همچنین .کرد اشای  1گمسر وچایلز 3اویا ون استفن ،2وال  استفن ،1جرویس یابر 

  .(Lobell,2017:8) دانس  تدافه  یئالیس  توان م  والتزیا کن 

 دی موجود وضع حفظ اس یس با ها دول  که کنند  م استدالل  تدافه انیگرا واقع اساساً

 نهطلبا توسهه  خایج اس یس .باشند  م  یامن حداکثر به  ابیدست خواهان الملل، نیب ستمیس

 و آوید دسو   بوه  یتور  سوهل  قیطر به توان  م یا  یامن چراکه ،س ین یضروی  تهاجم ای

 کشوویها   تموام  نکوه یا دوم بود، خواهد تهاجم از تر آسان مواقع  اغل دی دفاع آن بر عمو 

 با سراناام دایند خود قدی  گسترش دی  سه که ی کشویها و دایند توازن اادیا دی  سه

 سواختای  که اس  باوی نیا بر  تدافه ی گرا واقع نیبنابرا شد. خواهند یو هیوب نیریسا مقابله

 دینتیاوه  آن. رییو تغ نه کند  م قیتشو قدی  توازن ظحف یبرا یا ها دول  الملل، نیب ستمیس

 دی .نود ینما  مو  عمول  گردد،  م ظاهر الملل نیب ستمیس دی که  داتیتهد به پاسخ دی ها دول 

 حفظ جه  دی ،دکنند یتهد دول  برابر دی توازن خواهان ها ل دو  داتیتهد نیچن به پاسخ

 اووادیا سووب  سووتمیس ،دا یووتهد ابیووغ دی بووود. دنووخواه موجووود وضووع بازگردانوودن ایوو

 مهمووالً   تیوضه نیچن دی  طلب توسهه ز یانگ شد. خواهد زیآم اطیاحت و مهتدل یها اس یس

 .(111-111 :1311 ، سم)قا اس  کشویها  اسیس ستمیس هم آن و  داخل سطح مهلول

 سوو  کی از الملل نیب نظام استلزاما  و  آنایش انیم یابطه به همچنین  تدافه ی گرا واقع

 فورض  .دنو یب  مو  تور  د یو چیپ یا یابطوه  نیو ا اموا  داید، توجه گرید یسو از ها دول  یفتای و

  یو امن  هنو ی ،اسو   میخ خوش مهموالً  الملل نیب  آنایاش که اس  نیا  تدافه ی گرا واقع

  تهاجم ییفتای ابند،ی  دیم یا نیا که ها دول  دینتیاه اس . فراوان و س ین ابینا چندان

                                                           
1. Robert Jervis 

2. Stephen Walt 

3. Stephen Van Aura 

4. Charles Glaser 
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 به نسب  داید وجود ها آن هیعل یدیتهد کنند احساس که  طیشرا دی تنها و داش  نخواهند

 بازداشوتن  و موازنوه  اواد یا سوطح  دی تنهوا  اغلو   واکونش  نیا و دهند  م نشان واکنش آن

 یتور  سوخ   یها واکنش شود یجد  لیخ  یمنا لضمه که  طیشرا دی تنها اس . دگریتهد

 .(132 :1311 رزاد ،ی)مشنمود خواهد ی  تهایضا  بروز شکل به
 (421: 9911بازدارندگي )قاسمي،  بر مبتني سیستم فیزیکي (: مدل9جدول )

 مدل فیزیکي سیستم مبتني بر بازدارندگي

        مدل بازدایندگ :

     ندگ  ساد سیستم بازدای

     سیستم بازدایندگ  مسل 

     تابهه بازدایندگ  سیستم

   ی بازدایندگ :ها هدف

   گیری یفتایهای نامطلوب جلوگیری از شکل

حمله دشومنان هور واحود دیگیور دی بازداینودگ       

 گردد م  تصوی دشمن عنوان به

 :الگوییتم

قوودی  و اعمووال تهدیوودا  از 

 طریق  

 قدی  

 ایدنم ایجاد تغییر حمله به ی خودریگ میتصم در که نحوی به مقابل طرف رفتار بر ذاریتأثیرگ عبارتي به

 استراتژی بازدارندگي

بازداینوودگ  از  -1

طریووووق اعمووووال 

ماووازا : تهدیوود  

دشوومن بووه اعمووال 

هووووای  ماووووازا 

 امود یکوه پ سخ : 

از داشووتن    ناشوو 

 یا هسته یها سمح

   .اس  

 

ی آمیوز: القوا   استراتژی دفاع موفقی  -2

این تصوی به دشمن که به عل  داشوتن  

اسووووتحکاما  دفوووواع ، تهوووواجم آن 

 آمیز نخواهد بود از طریق:   موفقی 

ی تسلیحات  دفواع ،  ها سامانهتقوی   -

    «دفاع عامل»تهاجم  

ایااد استحکاما  نظام  و اتحادها و  -

    ها دی دفاع غیرعامل ائتمف

ی مبن  بر عدم ساز نانیاطم -3 

به دلیل اهوداف   تهدید دیگران:

و اقوووداما  شوووما از طریوووق: 

ی شوفاه ، قواعود   سواز  نانیاطم

هوای   یژیم غیریسم  همکایی،

محدود امنیت  و پذیرفتن برخ  

 االجرا از تههدا  الزم

 

سووووازش:  -1

یفوووع علووو   

 اصل  مناقشه

 

 

 در ایالرا   اسالممي  جمهوری یها استيس در ای منطقه يبازدارندگ پارادایم .5

 سطح سه در متحده ایاالت مينظا تهدیدات قبال

 يداخل سطح در .2-9

 تورین  مهوم  از یکو   پارلما : و سپاه ارتش، از اعم رسمي و نظامي نيروهای عميق ائتمف .5-1-1

 عمیوق  ائتمف ترامپ، نظام  تهدیدا  از پس ایران اسمم  جمهویی نیروهای یویکردهای
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 مسوئله  ایون  اسو .  بوود   مستقل و یاس  چپ، نیروهای از اعم ایران داخل سیاس  نیروهای

 صووی   بوه  تروییسوت ،  یها گرو  لیس  دی اسمم  انقمب پاسدایان ساا  گرفتن قرای از پس

 اعومن  بوا  نیوز  داخل  اپوزیسیون یها انیجر حت  که نحوی به اس . افتاد  اتفا  یتر ملموس

 کمیسویون  نود. کرد مخالفو   یاسوتا  ایون  دی ترامپ یها اس یس با ،شد  به ساا ، با همگرای 

 اقودام   دی تراموپ،  اقودام  ایون  برشومردن  خطرنواک  ضومن  نیز اسمم  جمهویی مل  امنی 

 نیروهوای  مثابه به یا آفریقا شر  و خاویمیانه منطقه دی آمریکای  نظام  نیروهای تمام  متقابل،

 بورای  یا حوق  ایون  و کرد قلمداد منطقه دی داعش یها گرو   یل یا آنان و برشمرد  ستیتروی

 محکومیو   بوا  نیز ایران پایلمان طرف ، از شد. قائل آنان با برخوید دی ایران اسمم  جمهویی

 اقودام   دی بلکوه  نموود ،  مبوادی   سواا   از جانبوه  همه یها  یحما به تنها نه ترامپ، اقدام این

 ایتش شدند. مالس صحن واید ساا  سبز لباس با ایران، پایلمان نمایندگان از بسیایی نمادین

 بوا  ایوران،  نظوام   عرصوه  بازیگران دیگر عنوان به هم انتظام  نیروی و ایران اسمم  هوییجم

 هرگونوه  آمواد   یا خوود  سواا ،  بوا  ازپیش بیش همبستگ  اعمم با ترامپ، اقدام این محکومی 

 تراموپ،  نظوام   تهدیودا   از پوس  مسوئله  این .1نمودند منطقه دی آمریکای  نیروهای با مقابله

 ایون  از پوس  نیوز  یوحان  حسن دول  که حدی تا اس  یافته خود به یتر یجد بوی و ینگ

 نظور  دی ایوپوا  اتحادیوه  بورای  یا ماهه شش مهل  برجام، از ایران خرو  اعمم با ترامپ، اقدام

 یهوا   یو ط چالش مسئله ،یسد  م نظر به .(Sanger; Wong & Erlanger,2019: 2) اس  گرفته

 دی عمیوق  ائتمفو   بوه  یا خود جای ترامپ، نظام  یدا تهد قبال دی حداقل داخل  سیاس 

 باشد. داد  ایران اسمم  جمهویی منافع از حراس  یاستای

  اسومم  یجمهوی ایرا : اسممي جمهوری بازدارندگي و موشکي سامانه فزاینده قدرت .5-1-2

 نیو ا گریکود ی کنوای  دی عوامل از یا ماموعه داید. یا ژ یو  تیامن و ییاهبرد  یموقه رانیا

  یو موقه ، اسو یس نظام نوع فرهنگ، ، نیب جهان اس . کرد  اادیا یا فرد منحصربه  یوضه

 جنگ یها سال هتارب ویژ  به خ،یتای و استقمل بر  مبن انقمب یشهایها ، اسیس یایجغراف

                                                           
 وز،یو ن مهور  کوا، یآمر برابور  دی متقابول  اقودام  یبورا  مالس  یامن ونیسیکم مصوبه متن :به دیکن یجوع یابطه نیا دی .1

21/11/ 1311 
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 و یا منطقوه  ، محلو  ییقبوا  و دشومنان  تنوع ک،یاستراتژ متحد نداشتن ،فایس خلیج نخس 

 انود  گذاشوته  توأثیر  رانیا  ژیو  تیامن و  دفاع فرهنگ یریگ شکل دی کدام هر ...و  الملل نیب

 گانوه  سوه  هوای  مؤلفه از  تیامن و  دفاع - نظام های اس یس .(11 :1311 ،ی رسرایج یریضم و )امینیان

 سوازی   خنثو  منظووی  بوه  کوه  شوود   م اطم  ی ها  مش خ  به و بود  کشوی  کل های اس یس

 نیبو   تنگاتنگ ایتباط و دینما  م نقش فاییا کشوی کی  مل  یامن حفظ و خطرا  دا ،یتهد

 کشوویها   خوایج  اسو  یس بر اثرگذای هپشتوان  تیامن و  دفاع های اس یس داید. وجود ها آن

 از و گرفتوه  قورای  اسوتفاد   مووید  زیو ن  المللو  نیبو  و  مل دا یتهد یفع دی .گردد  م محسوب

 هموان  زیو ن اسو  یس نووع  نیو ا دی اسوتفاد   مووید  بزایهوای ا .باشد  م برخویدای ی باال  یاهم

 بوا   ولو  ،گیرنود  م  قرای بردایی بهر  موید  الملل نیب و  مل های اس یس دی که اس   ابزایهای

 و  دفواع  - نظوام  هوای  اس یس نیتدو کشوی، برای  مل  یامن  یاهم و  یحساس به توجه

 .(1311 یستم ، و  انیآشت انش)داس  برخویدای  خاص های  ژگیو و  یایجح از  تیامن

 بیشوترین  بازدایندگ  شرای  وتحلیل تازیه دی مهاجم و بازدایند  بین نظام  های قابلی 

 یا چوالش  احتموال  مودافع،  نفع به نظام  توازن دی تغییر .اس  کرد  جل  خود به یا توجه

 اعموال  یا بازداینودگ   کوه  طرفو   کوه  اسو   ایون  محققان میان ضمن  توافق کند. م  بیشتر

 با باشد. برخویدای زوی سطح از متااوز، با همسان و مساوی طوی به حدودی تا باید کند، م 

 موفووق بازداینوودگ  بوورای کلیوودی نظووام  برتووری کووه کنوود موو  بیووان مویگووان حووال، ایوون

 نیوز  فرسایشو   و طووالن   جنگ یک دی شدن دیگیر .Leverett & Leverett,2010:79))نیس 

 هموان  از حملوه  دفع قابلی  داشتن دهد. م  افزایش یا بازدایندگ  که اس  موایدی ازجمله

 قواطع،  و سوریع  پیوروزی  از جلووگیری  بورای  مدافع توس  نظام  های توانمندی نیز و ابتدا

 بهتورین  به بازدایندگ  که مهناس  بدان این دهد. م  افزایش یا موفق بازدایندگ  انداز چشم

 جنوگ  یوک  او بورای  یا  تنهوا  کوه   اس  باوی این بر مهاجم که شود م  حاصل زمان  شکل

 های یوش و برتر فناویی نظام ، )سازمان کیف  برتری .(1311 بخش، فرح )صالح ، اس  طوالن 

 عنصر یک عنوان به موشک  های سامانه اس . بازدایندگ  افزایش برای یاه  ...( و عملیات 

 های موشک ای، منطقه حوز  دی  .اس یافته توسهه 21 قرن دی بازدایندگ  مفهوم دی اساس 
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 هوای  قودی   بوا  تقابول  دی یا نامتقاین یاهبردهای که منطقه کشویهای برای ابزایی بالستیک

 هوای  موشک به دستیاب  برای اقتصادی انگیز  یک همچنین باشد. م  کنند، م  دنبال تر بزیگ

 متهوایف  بوزیگ  اینیروهو  حفظ و یریکایگ به از تر ایزان اغل  ها آن که اس  این بالستیک

 هستند.

 حوال  نیدیعو  ولو   داید قورای  غورب  بوه  نسب  تری پایین سطح دی یفنّاوی نظر از رانیا

 هوای  موشوک  و اسو   خوایج   تسولیحات   منوابع  از اسوتقمل  حوداکثر  به دستیاب  خواهان

 ماننود  مشوابه  تسولیحات   یها سامانه با مقایسه دی .اند مناس  بسیای افزایهای  جنگ بالستیک

 کوای  بوه  بالستیک های موشک ساخ  و توسهه دی که ی ها یفنّاوی دامنه جنگ  یماهایهواپ

  .(Gause,2014: 37)اس  محدودتر بسیای شود، م  گرفته

 نیازمنود  امنیو ،  و اسوتقمل  بوه  دسوتیاب   بورای  ایران قبیل از توسهه حال دی کشویهای

 یادای و نواوبری  یهوا  سوامانه  و بالسوتیک  هوای  موشک مانند جنگ  م یتسه دی خودکفای 

 ایسوال   نوع به کشوی دی بالستیک های موشک اندازی یا  .(111 :1312 )طوایم ،  هستند پیشرفته،

 آمریکاسو .  نظوام   هوای  پایگوا   ازجملوه  و منطقه دی ایران یقبای برای تهدید های سیگنال

 دهود.   مو  ایوران  بوه  یا سوریع  الهمل عکس امکان کایآمد ابزایی عنوان به موشک  توانمندی

 از ایوران  علیوه  نظوام   اقودام  صوی  دی اند کرد  تأکید نیز ایران نظام  یتبه عال  فرماندهان

 تیوریس  دی هوا  پایگوا   ایون  و اس  مشرف کشوی آن های پایگا  تمام بر ایران آمریکا، سوی

 ایوران  نگوا   از گیرنود.  قورای  گیری هدف و تهدید موید ایران سوی از توانند م  و بود  ایران

 .(11 :1311 ،بخوش  فورح  )صوالح ،  گردنود  مو   محسوب متحد  ایاال  خاک از جزئ  ها پایگا  ینا

 نظوام   اهوداف  به دستیاب  برای مسلح نیروهای یریکایگ به با یاهبردی و نظام  های قابلی 

 عنوان به مؤثر نظام  های سیاس  و هستند نظام  قدی  از ناپذیر جدای  بخش سیاس ، یا و

 هستند. تهاجم  هر از د بازداین عامل
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 (11: 1311، بخش فرح)صالح ، ی ایران ها موشک(: مشخصات برخي از 4جدول )

 نوع

 موشک
 مشخصات موشک نوع مشخصات

-فاتح

111 

 شوند   یهدا زمین به زمین

 برد کوتا  های موشک ازجمله

 برد. م  بهر  جامد سوخ  از

 و یریو گ هودف  دی بواال  دق 

 شد  نییته اهداف انهدام

 ایران  موشک ترین دقیق

 سجیل

 بلنوود بوورد زمووین بووه زمووین موشووک نخسووتین

 کشوی دی ای دومرحله

 جامد سوخ  با

 کیلومتر 2111 به نزدیک عملیات  برد

 باال بسیای دق 

 شودن  عملیوات   و سوازی  آمواد   کوتا  بسیای زمان

 شلیک از پس پرتاب سامانه

 آمواد   موشوک  حمل و متحرک النچر های قابلی 

 شلیک

 9ابشه

 برد میان زمین به زمین موشک

 و بدنوووه جووودایش قابلیووو 

 سرجنگ 

 پوورواز بووه مووایع سوووخ  بووا

 آید. دیم 

 قادر

 کیلومتر 211 برد

 سریع واکنش و یساز آماد  قابلی 

 جنگو   ناوهای و ها ناوچه ازجمله دییای  اهداف

 کند. م  منهدم یا دشمن ساحل  اهداف و

 زلزال
 دی دشمن های پایگا  و اهداف توان م  که اس  ی ها یاک  نتری مهم ازجمله جامد، سوخ  با

 دهد. قرای هاوم موید کوتا  فواصل دی یا اطراف

 

 منطقه سطح در .2-4

 حوادث دی ایرا : اسممي جمهوری از حمایت راستای در مقاومت جبهه قدرتمند ائتمف .5-2-1

 حتو   و سووییه  و عورا   دی النصور   داعوش،  تکفیریوون  ظهووی  و اسمم  بیدایی به منته 

 -تروییسوت   جریانا  این نسب  زوال دی اسمم  جمهویی سازند  نقش ایفای و افغانستان

 کوه  اسو   این واقهی  یاف . یوزافزون  توسهه منطقه شیهیان میان ائتمف ماهی  تکفیری،

  سواق  هودف  با تاًیماه که ایدئولوژیک و یادیکال بنیادگرای جریان یک مثابه به داعش ظهوی

 شوود،  نائول  خوود  اهوداف  به بتواند آنکه از بیش یاف ، سیتأس عرا  و سوییه دول نمودن

 دی اهلل حوزب  و عورا   دی حشدالهشوب   همچوون  ساختایمندی انینظام شبه تشکیل بسترساز
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 یاهبردهوای  بسترسواز  مسوئله  ایون  طرفو   از .(1311مسوهودنیا،  و عالیشواه   )فروزان،گردید سوییه

 جمهوویی  نظام  مستشایان از بسیایی امروز که نحوی به گردید. نیز وسیه  نظام  ائتمف 

 تاهیوز  حوال  دی افغانسوتان  حتو   و یمون  لبنان، سوییه، عرا ، کشویهای دی ایران اسمم 

 از یکو   بوه  لبنوان  اهلل حزب موشک  دانش که جای  تا، باشند  م خود شیهه متحدین نظام 

 وحود   این لذا .( McInnis,2016:6)اس  دید گر مبدل خاویمیانه دی خود انواع ماهزترین

 عنووان  بوه  اسو .  یسید  خود میزان بیشترین به داعش افول از پس شیهیان، میان استراتژیک

 دی اسمم  انقمب پاسدایان ساا  قدس نیروی فرماند  سلیمان  ژنرال محبوبی  میزان مثال،

 تموام   طرفو ،  از اسو .  افتوه ی افوزایش  تووجه   قابل میزان به سوییه و عرا  شیهیان میان

 تحو   مسوتقیم  غیور  یوا  مسوتقیم  صوی  به حق اهل عصائ  حشدالشهب ، ایشد یها ژنرال

  .(Mansour &Jabar, 2017: 34)دایند قرای ایران اسمم  جمهویی حمای 

 ایوران،  اسومم   جمهوویی  به متحد  ایاال  احتمال  تااوز هرگونه نویسندگان، تهبیر به

 نبورد  این به یا منطقه کشویهای دیگر شیهیان  نظام شبه و نظام  نیروهای پای قطع، طوی به

 المهنودس،  ابومهودی  عورا ،  نابای جنبش کل دبیر الکهب ، اکرم اینکه کما کرد. بازخواهد

 اهول  عصوائ   نظوام   فرمانودهان  و عرا  مردم  بسیج نظامیان شبه میدان  فرماند  و یئیس

 مبوادی   ایوران  اسومم   جمهویی از قاطع یها  یحما به جداگانه صوی  به کدام هر حق،

 هرگونوه  بوا  مقابلوه  دی ایوران  اسومم   جمهوویی  دفواع   یاهبورد  دوموین  بنابراین، نمودند.

 منطقوه  دی شویهه  متحودین  نظوام   و اسوتراتژیک   قوای از استفاد  متحد ، ایاال  لشگرکش 

 بود. خواهد

 
   فارس خليج رد آمریکا استراتژیک متحدین متزلزل بقای. 5-2-2

 یهوا  گا یپا و تسلیحات  قرایدادهای نف ، مؤلفه سه  طویکل به سعودی: عربستان الف.

 بوود   سوهودی  عربسوتان  و متحود   ایواال   سیاسو   یواب  دهند  شکل و کنند  نییته نظام ،

 حوافظ  یا منطقوه  هژموون   یوک  ایاواد  مواید، این کنای دی .(1311آسومان ،  و ولدان  )جهفریاس 

 ویوژ   بوه  شویهیان  بوا  عمیقو   ایدئولوژیک  یها چالش و ها یقاب  دی که متحد  یاال ا منافع

 ایون  دی هرچنود  اس . تبیین قابل یاستا این دی نیز باشد، داشته قرای ایران اسمم  جمهویی
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 میمدی   2111 ساتامبر  یازد   حوادث  دی  سهودی  عربستان  اتهاما   پروند   بازگشای   با  میان،

 دکنند یتشود   متغیر  عنوان به  عربستان  علیه  قانون  یتصو و  کنگر   دی میمدی 2111 لسا دی

 دو یواب  ماهی  اصوالً اما (211: 1311 کریمو ،  و )یستم  اس   کرد   عمل  کشوی  دو  واگرای   دی 

 سووی  از کشووی  این امنی  تأمین و سو کی از ها یسهود غن  اقتصاد و نف  سب  به کشوی

  اس . بود  دوست  و مصالحه بر مبتن  متحد ،  ایاال

 و اسوتراتژیک  متحود  یوک  مثابوه  به ها یسهود از ترامپ مطلق یها  یحما اعمم از پس

 دیگور،  سووی  از سوهودی  عربستان پادشاه  نظام دی والیتههدی تغییر و سو کی از ثروتمند

 صووی   ملموس  صوی  به متحد  ایاال  و ها یسهود میان پراگماتیست  یها وحد  قیتهم

 سونگین  قرایدادهوای  انهقواد  و یمون  بوه  حملوه  از آمریکوا  تلوویح   یهوا   یحما پذیرف .

 ایون  تبیوین  میان این دی مهم نکته نمود.  کر یاستا این دی توان م  یا ها یسهود با تسلیحات 

 بوه  نظوام   حملوه  به ترغی  یا خود آمریکای  متحدین کرا ، به ها یسهود که اس  مسئله

 ینوگ  ایران، شدن یا هسته خصوص دی ویژ  به مسئله این .اند نمود  ایران اسمم  وییجمه

 علیوه  ترامپ نظام  تهدیدا  از پس .(1311 تایا، و )یستم اس  یافته خود به یتر یجد بوی و

 دیگور  و تراموپ  جنوگ،  یهوا  نوه یهز تلویح  پذیرش با ها یسهود ایران، اسمم  جمهویی

 .(Tisdall,2019: 4)انود    نمود  ترغی  یابطه این دی از ازپیش بیش یا  آمریکای کایان نومحافظه

 مراتو   بوه  یهوا  نوه یهز ها سهودی برای نظام ، جنگ هرگونه بروز که اس  این واقهی  اما

 عربسوتان  سیاسو   نظوام  اموروز   داشو .  خواهود  همرا  به اقتصادی یها نهیهز از تر نیسنگ

 از برخو   میوان  این دی اس . شد  مواجه متهددی سیاس  یها بحران با ازپیش بیش سهودی

 همورا   بوه  یا ها سهودی سیاس  نظام شکنندگ  که سلمان بن اجرای  یها اس یس ترین مهم

 از: اند عبای  اس  داشته

 سوییه؛ و عرا  دی 1یژیم تغییر به منته  یها اس یس دی شکس  -

  یمن؛ بحران یوزافزون تهمیق -

   منطقه؛ شیهیان دیگر و ایران اسمم  ییجمهو با ها خصوم  تشدید -

                                                           
1. Regime Change 
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 و فوروزان  )مسوهودنیا، ترکیوه  و قطر همچون اخوان  انیگرا اسمم و قطر با ها شکاف تهمیق -

 ؛(1311 عالیشاه ،

 قاشقا ؛ جمال همچون خوا  دموکراس  و مدن  جامهه نوظهوی نیروهای سرکوب -

  داخل. دی قدی  مدع  شاهزادگان بایکو  -

 

 
 ها سعودی سیاسي نظام شکنندگي تشدید و سلمان بن اجرایي یها استیس (.4) شکل

 

 بهوای  بوه  تواند م  ایران، با جنگ یها نهیهز پذیرش و متحد  ایاال  تحریک و تهییج لذا

 کموا  باشود،  سهودی پادشاه  نظام اضمحمل حت  و سلمان بن والیتههدی زودهنگام پایان

 از مهمو   بخش ترامپ، نظام  تصمیم از ها سهودی یها  یحما از پس یوز چند تنها اینکه

 شد. واقع یمن انصایاهلل نیروهای جان  از حمله موید سهودی، نفت  سا یتأس
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 و متحود  عنووان  به یژیم این امنی  نیتأم و موجودی  حفظ صهیونیستي: رژیم ب.

 ینامزدهوا  هموه  کوه  اسو   تههودات   نیتور   اصول  از متحود   ایواال   استراتژیک شریک

 خووا   یجمهووی  چه و دموکرا  چه تاکنون گذشته ادوای از جمهویی ییاس  با انتخا

 اس . متحد  ایاال  خایج  سیاس  الینفک جزء این و اند داد  قرای خود کای دستوی دی

 بوه  یا صهیونیسوت   یژیوم  دولتموردان  خوشوحال   جمهویی، ییاس  دی ترامپ پیروزی

 صهیونیست  یژیم خوشحال  بودند، تقدمه یژیم این کایشناسان برخ  اما .داش  دنبال

 آشکای دوس  که کلینتون برخمف ترامپ زیرا اس ، سیاس  حماق  ترامپ پیروزی از

 اسو   ممکون  و اسو   بینو   پویش  قابول  غیور  شخصیت  دایای اس ، صهیونیست  یژیم

 دولو   عملکورد  و شوهایها  از آنچوه  .کند عمل صهیونیست  یژیم یها خواسته برخمف

 ایون  و داید  برمو  گوام  کشویش منافع به توجه با او که اس  این س ا مشخص ترامپ

 و ازغنودی  )جهوانگیری،  بوود  نخواهود  صهیونیسوت   یژیم یازهاین یاستای دی هموای  منافع

 .(11 -13 :1311 گروس ،

 آمریکوا  استراتژیک متحد عنوان به که اس  صهیونیست  یژیم نکته اولین یاستا این دی

 ویوژ   به اسمم  مقاوم  از ناش  جدی تهدید مهرض دی اویمیانهخ دی آن منافع حافظ و

 هودف  بوا  ابتودا  دی بووش  1«بوزیگ  خاویمیانه» طرح .اس  ایران اسمم  انقمب سوی از

 یژیوم  مقابول  دی .شود  ایائوه  آن امنیو   تضمین و صهیونیست  یژیم کشوی از تهدیدزدای 

 .کنود  م  ایفا نقش آمریکا ای طقهمن های سیاس  حام  نیتر  اصل عنوان به نیز صهیونیست 

 نظووام اعتموواد موووید و مطمووئن ای گزینووه صهیونیسووت  یژیووم خاویمیانووه، تحوووال  دی

 عورا   نظوام   اشوغال  یاستا این دی .کند حفظ یا موجود نظم بتواند که اس  یدای هیسرما

 توا  یا ویآو تل امنیت  حیطه صهیونیست ، یژیم دشمنان ترین جدی از یک  امحای بر عمو 

 مقابلوه  لبنوان  اهلل حوزب  و ایوران  تهدیودا   بوا  زموان  هوم  طووی  بوه  و دهد م  توسهه بغداد

 .(111-111 :1311سیمبر،)کند م 

 

                                                           
1.Greater Middle East 
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 یا فرامنطقه سطح در .2-9
 ترامپ سياسي شناسي روا  .5-3-1

 یا تراموپ  دونالود  بوایز  یهوا  شواخص  از یکو   ترامپ: دونالد 1نایسیسیست  شخصی  ال .

 از مهمو   بخوش  سوخن،  دیگور  بوه  نموود.  قلموداد  وی 2نایسیسیسم بر مبتن  شخصی  بایست 

 از .(11 :1311 سواجدی، )باشود    م وی شخصیت  مهمول غیر یفتای از ناش  ترامپ، خایج  سیاس 

 مشواویانش،  از بسویایی  اموا  اسو   نشود   تبدیل متهایف یجمهوی سییئ به هنوز او طرف ،

 ایفووا مهموو  نقووش او یفتووای دنکوور هناایمنوود دی تواننوود موو  هووا دادگووا  و کنگوور 

 متحود   ایواال   دشومنان  قبوال  دی تنهوا  نه گاه  که ی ها  فتگیخودش .(Larres,2017:14)کنند

 بلکوه  ،ردیو گ  مو  صوی  عرا  و لیب  سوییه، ایران، اسمم  جمهویی شمال ، کر  همچون

 دی زنیو  یا چوین  و سوهودی  عربسوتان  ایوپا، اتحادیه همچون کشوی این متحدان دامن بهضاً

 مسوئله  چند دی توان م  یا ترامپ نایسیسیست  شخصی  .(Johnston, 2016:53)اس  برگرفته

 نکوردن  آشوکای  برای عامدانه تمش و ها وعد  دادن دی ی گو مبهم نخس ، نمود. تبیین مهم

 متحدین قبال دی برتری حس تبیین دوم؛ .(121 :1311 مظفوری،  ممی  و نظری )اشرف مهم یها وعد 

 دی محوض  یریپوذ  اطاعو   و ایوپوا  اتحادیوه  قبوال  دی متحود   ایواال   هژمونیک حس مانند

 عربسوتان  تلقو   ماننود  وابسوته،  کشویهای قبال دی حقای  القای سوم جهان ؛ یها اس یس

 بوه  توسول  بودون  دشومنان  بوه  زننود   یها نسب  القای چهایم ؛«شیرد  گاو»مثابه  به سهودی

 یهوا  بحوران  از مملوو  جووی  و التهواب  ایاواد  پنام حقوق ، یا واقه  منطق ، یها استدالل

 .(Lee,2017: 79) یقی  جوامع میان دی یوان  و یوح 

 

                                                           
1. Narcissism 

 مهتقود  سوون یموی آنودیو  .باشود   مو   دیون یها خودانگاش  بر هیتک و خود به  افراط اعتماد یمهنا به سمیسینایس .2

 یابطوه  دی توا  سازد  م قادی یا ها آن که دیآ  م وجود به افراد دی  فتگیخودش از یدیمف زانیم ، بزیگسال دویان دی اس 

 .رندیبگ نظر دی  توجه قابل طرز به یا خود  یفرد و یتوانمند گران،ید با کردن برقرای
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 سیاست عرصه در ترامپ نارسیسیستي یها شاخصه :2شکل

 

 چنود   یول  تووان  مو   یا ایوران  اسمم  جمهویی قبال دی ترامپ نایسیسیست  شخصی 

 یکو   برجام که مسئله این تبیین و خابات انت یها یقاب  دویان دی نخس  نمود. تبیین مسئله

 یا برجوام  از خرو  قول اس ، بود  متحد  ایاال  دیالماس  دستاویدهای نیزتریآم فاجهه از

 خواهود  مبادی  ایران علیه ها میتحر شدیدترین اعمال به که مسئله این اعمم با ساس و داد

 تهدیودا   اعموال  بوا  سواس  مود.ن ایااد ایران داخل دی یا یوان  جو و التهاب نوع  نمود،

 نظور  بوه  نمود. مبادی  فایس خلیج یها آب به لینکن آبراهام ناوبر اعزام به ایران علیه نظام 

 شناسو   یوان مسائل بر مبتن  باشد، داشته حقیق  جنبه آنکه از بیش مسائل این نویسندگان،

 حضوویی  ممقا  دی نیز تر پیش مسئله این اس . ترامپ خودشیفتگ  بر مبتن  شخصی  و

 ایون  برگوزایی  بوا  تراموپ  پیوس . وقوع به شمال  کر  کمونیست  یهبر اون، جونگ کیم با

 بوه  یا مسوئله  این تا داش  جهان و آمریکا مردم برای یوان  فضای  ایااد دی سه  نشس ،

 نیتور  سورکش  از یکو   بتواند که اس  داشته یا مسئله این توانای  وی تنها که برساند اثبا 

 بورای  دسوتاویدی  عمومً  نشسو   ایون  هرچنود  فراخوانود،  موذاکر   میوز  به یا جهان نیهبرا

 نداش . همرا  به شمال  کر  و متحد  ایاال 
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 موفق تاجر یک سیاس ، عرصه به ویود از بیش ترامپ ترامپ: اقتصادمحوی ماهی  ب.

 نیوز  سیاسو   مسوائل  دی سوب ،  هموین  بوه  اسو .  بوود   تاوای   و اقتصوادی  یها نهیزم دی

 یا مسوئله  ایون  شود. م  نگریسته توسهه و تاای  اقتصاد، ماهی  با بیشتر وی یکردهاییو

 داد: قرای بریس  موید کمن موید چهای  یل توان م 

 سوب   بوه  چوین  همچوون  جهوان  اقتصادی یها قدی  با پایاپای اقتصادی یها یقاب  .1

 اقتصوادی  یهوا  طورح  بوا  همکایی سب  به ایوپا اتحادیه و سنگین تاایی یها تهرفه اعمال

 متحد ؛ ایاال 

 همچوون  خاویمیانوه  کشویهای دی نظام  حضوی به تمایل عدم یا و تدییا  خرو  .2

 ...؛ و عرا  سوییه، افغانستان،

 یهوا  نوه یهز پرداخو   به سهودی عربستان همچون متحد  ایاال  متحدین کردن وادای .3

 متحد ؛ ایاال  به امنیت  یها  یحما و حفاظ  سنگین

 پرداخو   بوه  1نواتو  همچوون  نظوام   های پیمان دی متحد  ایاال  متحدین کردن وادای .1

   نظام . یها نهیهز

 
 سیاست عرصه در ترامپ اقتصادی یها شاخصه :2شکل

                                                           
1. North Atlantic Treaty Organization 
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 ایران اسمم  جمهویی با جنگ آوی سرسام یها نهیهز از  خوب به ترامپ سب ، همین به

 اشوغال  دی متحود   ایواال   دالیی تریلیون دو زیانگ شگف  هزینه سخن، دیگر به اس . مطلع

 ایون  یها نهیهز از مهم  بخش تنها افغانستان دی آوی سرسام یها نهیهز دیگر و عرا  نافرجام

 شخصی  که بود خواهد انتظای از دوی و بهید بسیای بنابراین؛ اس  بود  انهیخاویم دی کشوی

 علیوه  مستقیم نظام  حمله به ف،گزا بسیای یها نهیهز بین  پیش سب  به ترامپ اقتصادمحوی

 کند. مبادی  ایران اسمم  جمهویی
 

 روسيه سوی از ساختاری موانع .5-3-2

 یویکورد  دو  یول  تووان  مو   یا ایوران  به آمریکا تهاجم قبال دی یوسیه مواضع  طویکل به

 حمایو   بوه  قائل که اس  کسان  از برخ  نظریه به مرتب  نخس ، یویکرد داد. قرای کمن

 جنوگ  بوه  یوسویه  ویود با که صوی  این به هستند. ایران به آمریکا نظام  حمله از یوسیه

 فصول  و حول  یوسیه نفع به متحد  ایاال  با یقاب  و یا منطقه مصالح از بسیایی ایران، علیه

 کوه  اسو   مهتقود  تراموپ،  یهوا  اسو  یس بوه  مطلق اعتماد عدم با دوم، یویکرد شد. خواهد

 یا هوا  یوس اسوتراتژیک  منوافع  منطقوه،  دی ایوران  علیوه  متحد  ایاال  نظام  حضوی هرگونه

 .(Ward, 2019: 3-4)کرد  خواهد مواجه تهدید با شد  به

 قبوال  دی یوسویه  فدیاسویون  خوایج   یهوا  اسو  یس که اس  اهمی  حائز نیز نکته این

 بوه  نوداید،  خاص  وضوح و شفافی  ایران اسمم  جمهویی خصوص به و یا منطقه مسائل

 نموود.  قلموداد  بلندمود   دی حداقل ایران استراتژیک متحد یا یوسیه توان نم  سب  همین

 طرفو ،  از اسو .  داد  نشوان  یا خوود  ایران یا هسته یها برنامه جریان دی ویژ  به مسئله این

 یهوا  بحوران  داید. آگواه    خووب  بوه  قفقاز ویژ  به منطقه دی بحران شد  از  خوب به یوسیه

 عموق  دهنود   نشوان   خووب  بوه  سووییه،  دی نظوام   حضووی  و نگرجسوتا  کریمه، ر یجز شبه

 و یوسیه نیماب  ف یها تنش .(Shapiro,2017: 14) اس  متحد  ایاال  با کشوی این یها چالش

 بوردن  دس  دی یوسیه به اتهام و آمریکا جمهویی ییاس  انتخابا  جریان دی متحد  ایاال 

 و یوسوویه یوابوو  بازسووازی اصوول سووب ، همووین بووه یافوو . شوود  آمریکووا انتخابووا  دی

 گردید. مواجه چالش با بود، جمهویی ییاس  ابتدای دی ترامپ نظر مطمح که متحد  ایاال 
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 آمریکوا  داخلو   سیاسو   عرصوه  دی یوسویه  و آمریکوا  یوابو   بازسوازی  مخالفان همچنین،

 دولو   بوه  فشوای  بوا  هوا  آن .دایند فهالی  آمریکا نمایندگان مالس و کنگر  دی خصوص به

 یاهبورد  بریسو   شوود.  وضوع  یوسویه  علیه ی ها میتحر میمدی 2111 سال دی شدند باعث

 جبهوه  اسو   نتوانسوته  ترامپ که دهد  م نشان نیز میمدی 2111 سال دی آمریکا مل  امنی 

 دفاع ی اوز کنگر ، سفید، کا  ازجمله آمریکا اجرای  و سیاس  نهادهای دی مستقر  دیوس

 هوا  عرصوه  از بهضو   دی یوسویه  یاهبورد  این طبق .سازد  همرا خود با یا خایجه وزای  و

 بوا  عنواد  بوه  نیوز  سوفید  کوا   بیانیوه  دی اینکوه  کما .شود م  تلق  آمریکا منافع علیه تهدیدی

 بوا  یوسویه  .اسو   جهان دی آمریکا نفو  تضهی  دیصدد یوسیه» اس : شد  تأکید ها یوس

 بور  عمو  .شود م  تلق  آمریکا متحد  ایاال  برای تهدیدی نظام  و یا هسته قدی  تقوی 

 بوا  یوسویه  .آمریکاسو   متوجوه  یوسویه  جان  از نیز سایبری تهدیدا  ی،ا هسته تهدیدا 

 منطقوه  این دی  ثبات  ب باعث و کرد  نفو  اویاسیا دی نظام  توانمندی و  طلب جا  از ترکیب 

 .(211 :1311 فرد، )کریم  «اس  شد 

 یوابو   دی موجود یها چالش از رانیا اسمم  ییجمهو هرچند که مهتقدند نویسندگان 

 توجوه  با ،یسد  م نظر به لذا اس ،  نبرد  بهر  شاید و باید که گونه آن متحد  ایاال  و یوسیه

 دی تروییسوم  مسوئله  قفقواز،  دی موجوود  امنیتو   یها بحران دی شد  گفته فرضیا  آزمون به

 هرگونوه  نواً یقی متحود ،  ایواال   و هیوسوی  یواب  دی پیچید  ساختایی مشکم  و خاویمیانه

 باشد. م  همرا  یوسیه یها واکنش با ایران، اسمم  جمهویی علیه آمریکا نظام  حضوی

 

 یها استيس در ای منطقه يبازدارندگ یها استيس شد  اجرایي رویکردهای .6

 متحده ایاالت نظامي تهدیدات قبال در ایرا  اسممي جمهوری

 سیاسو   شودن  اجرایو   یویکردهوای  دیصودد  نویسوندگان  ،مقالوه  این پایان  بخش دی

 بوه  ،باشوند   مو  متحود   ایواال   نظام  تهدیدا  قبال دی ایران اسمم  جمهویی بازدایندگ 

 دی .نود یآ  برم مسئله این اجرای  و عمل  یاهکایهای ایائه دیصدد نویسندگان سخن، دیگر

 :گردد  م پیشنهاد  یل یاهکای دو یابطه، این
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 بازدارندگي و دفاعي یها نهیزم در راهبردی یها استیس .6-9

 از نظوام   تهدیودهای  و هوا  میتحر تشدید یها اس یس ترین مهم از یک  یسد  م نظر به

 دوی برگوزایی  به کشویمان کردن وادای ایران؛ اسمم  جمهویی قبال دی متحد  ایاال  سوی

 دیواقوع  داشو .  ا عوان  شسوخنان  دی ترامپ بایها یا مسئله این باشد. مذاکرا  از جدیدی

 نظام   بازدایندگ و موشک  قدی  توسهه و منطقه دی ایران اسمم  جمهویی نفو  قدی 

 بیودایی  بوه  منتهو   دویان دی ویژ  به مسئله این اس . آشکای همگان برای امروز  کشویمان

 سب ، همین به اس . گردید  تر ملموس بسیای یمن جنگ و داعش سقوط و ظهوی اسمم ،

 المللو   بوین  تروییسوت   یهوا  گورو    یول  اسمم  انقمب پاسدایان ساا  دادن قرای با مپترا

 بنوابراین، ؛ اسو   کرد  خطر احساس کشویمان امنیت  و نظام  نفو  و قدی  از ازپیش بیش

 از یکو   ملو   عوز   بر مبتن  یها اس یس اتخا  و آمریکای  کایان نومحافظه به اعتماد عدم

 عقیود   بوه  مسوئله  ایون  .باشود   مو  یاسوتا  ایون  دی الزم اهکایهوای ی و یویکردهوا  ترین مهم

 افوزایش  جهوان  و منطقوه  میوان  دی ازپویش  بویش  یا کشوویمان  مل  اعتبای تنها نه نویسندگان،

 و فشوای  کواهش  بورای  یا آمریکوا  سران نزدیک یا ند یآ دی یسد  م نظر به بلکه داد، خواهد

 دی کنوون   یویه دادن ادامه یاهکای، خستینن لذا کند، مااب ایران اسمم  جمهویی با تنش

 .باشد  م کشوی بازدایندگ  و دفاع  یها انیبن تقوی  و آمریکا تهدیدا  قبال

 

 فارس خلیج نینش هیحاش کشورهای با راهبردی و امنیتي روابط توسعه .6-4

 حووز   کشوویهای  بوا  سیاسو   و امنیتو   ایتباطوا   تقویو   یابطوه  ایون  دی دوم یاهکای

 میوان  سیاسو   یوابو   گسس  با که بودیم شاهد تر پیش یابطه این دی .باشد  م فایس خلیج

 لحوا   بوه  چوه  و اقتصوادی  لحوا   به چه رانیا اسمم  جمهویی سهودی، عربستان و قطر

 متحودین  جبهوه  دی تور  پویش  کوه  قطور  سیاسو   سران دیواقع، برد. زیادی انتفاع ژئوپلیتیک 

 نود، یفت  مو  شمای به عرا  و سوییه یها بحران انپیشگام از و داشتند قرای سهودی عربستان

 ایون  بوه  کردنود  بریسو   یا بحوران  دو ایون  یهوا  خسوای   و دسوتاویدها  عودم  میزان وقت 

 بهود  دی کشووی  این با چالش و ایران اسمم  جمهویی با تقابل که یافتند دس  یریگ اهینت
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 پراگماتیسوت   یهوا  اسو  یس دی عمیوق  یا استحاله با لذا بود، نخواهد کدام چیه نفع به امنیت 

 اقتصادی سیاس ، یواب  بهبود پ  دی اکنون و گرف  فاصله سهودی جبهه از جیتدی به خود،

 متحود   اموایا   خصووص  دی مسوئله  این .باشد  م ایران اسمم  جمهویی با خود امنیت  و

 جنوگ  دی بسویای  یهوا  چوالش  از پوس  عربو   امایا  سران دیواقع، داید. مصدا  نیز عرب 

 جمهوویی  بوا  امنیتو   و یا منطقوه  یهوا  چالش قبال دی قطر مشابه یا اهینت به یمن، رجامناف

 از خوود  نظوام   نیروهوای  خرو  به لذا .اند افتهی  دس  منطقه دی متحدانش و ایران اسمم 

 سوه   ایوران  اسمم  جمهویی به خود دیالماتیک نمایندگان ایسال با و نمود  مبادی  یمن

 داینود.  کشوویمان  از دلاووی    نووع  بوه  و ایران با خود اقتصادی و  سیاس یواب  بهبود دی

 ایوران  اسومم   جمهوویی  بوه  متحود   ایواال   چنانچه که دییافتند  خوب به ها  امایات دیواقع

 متحمول  یا فراوانو   یهوا  خسوای   نیوز  فوایس  خلویج  نینشو  هیحاش کشویهای نماید، حمله

 یهوا  اسو  یس بتوانود  نظور  بوه  کوه  کوایی یاه دوموین  نویسندگان عقید  به لذا شد. خواهند

 تقویو   بحث بخشد، قوام متحد  ایاال  نظام  تهدیدا  قبال دی یا ایران اسمم  جمهویی

 .باشد  م فایس خلیج منطقه کشویهای با امنیت  یواب  نسب 

 

 یريگ جهينت

 کوه  بوود  سوؤال  ایون  بوه  مسوتدل  پاسوخ   ایائوه  حول نویسندگان مساع  مقاله، این دی

 بور  مبتنو   آمریکوا  نظام  تهدیدا  قبال دی ایران اسمم  جمهویی بازدایندگ  یها اس یس

 و نظوام   تقابول  کوه  اسو   مبتنو   اصول  این بر نویسندگان فرضیه اس ؟ یویکردهای  چه

 یئالیسوم  نظریوه  اساس بر که مقاله یها افتهی گرف . نخواهد صوی  کشوی دو میان مستقیم

 بوه  ،باشود   م  پژوه ند یآ و تاییخ   شناس جامهه یق تلف های یوش از یریگ بهر  و تدافه 

 عمیوق  ائوتمف  داخلو   سوطح  دی .گرفو   نخواهود  صووی   یویایوی  این کمن عل  سه

 سوطح  دی ایوران،  موشوک   قدی  و پایلمان و ساا  ایتش، از اعم یسم  و نظام  نیروهای

 متحود  دول شوکنند   ماهی  و ایران از حمای  یاستای دی شیهیان قدیتمند ائتمف یا منطقه

 شخصوی   و یوسویه  سواختایی  موانوع  نیوز  المللو   بوین  سوطح  دی و خاویمیانوه  دی آمریکا
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 جمهوویی  علیوه  متحود   ایواال   نظام  حمله تحقق موانع ترین مهم ترامپ دونالد نایسیست 

 و نظوام   نیروهوای  عمیق ائتمف نام به یا مسئله نیز داخل  سطح دی .باشد  م ایران اسمم 

 یویکردهوای  تورین  مهوم  از یکو   .کورد   کر توان م  یا پایلمان و ساا  ایتش، از عما یسم 

 نیروهوای  عمیوق  ائوتمف  تراموپ،  نظام  تهدیدا  از پس ایران اسمم  جمهویی نیروهای

 از پوس  مسوئله  ایون  .اسو   بود  مستقل و یاس  چپ، نیروهای از اعم ایران داخل سیاس 

 صووی   بوه  تروییسوت ،  یهوا  گورو   لیسو   دی سومم  ا انقمب پاسدایان ساا  گرفتن قرای

 اعومن  با نیز داخل  اپوزیسیون یها انیجر حت  که نحوی به .اس  افتاد  اتفا  یتر ملموس

 کمیسویون  .کردنود  مخالفو   یاستا این دی ترامپ یها اس یس با ،شد  به ساا ، با همگرای 

 اقودام   دی تراموپ،  اماقود  ایون  برشومردن  خطرناک ضمن نیز اسمم  جمهویی مل  امنی 

 مثابوه  بوه  یا آفریقوا  شور   و خاویمیانوه  منطقوه  دی آمریکوای   نظام  نیروهای تمام  متقابل،

 حق این و کرد قلمداد منطقه دی داعش یها گرو   یل یا آنان و برشمرد  ستیتروی نیروهای

 موشوک   سامانه فزایند  قدی  .شد قائل آنان با برخوید دی ایران اسمم  جمهویی برای یا

 جمهوویی  .اسو   داخلو   سوطح  دی مسوئله  دوموین  ایوران  اسمم  جمهویی بازدایندگ  و

 کنوای  دی عوامول  از ای ماموعوه  .داید ای ویوژ   امنیتو   و یاهبوردی  موقهیو   ایوران  اسمم 

 و بازداینود   نظوام   هوای  قابلیو   اسو .  کورد   اادیا یا فرد منحصربه وضهی  این یکدیگر

 اسو .  کورد   جلو   خوود  به یا توجه بیشترین بازدایندگ  ای شر وتحلیل تازیه دی مهاجم

 میوان  ضومن   توافوق  .کنود  مو   بیشوتر  یا چالش احتمال مدافع نفع به نظام  توازن دی تغییر

 مسواوی  طوی به حدودی تا باید کند، م  اعمال یا بازدایندگ  که طرف  که اس  این محققان

 کوه  کنود  مو   بیوان  مویگوان  حال، این با .باشد برخویدای زوی سطح از متااوز، با همسان و

  ابتودا  همان از حمله دفع قابلی  داشتن .نیس  موفق بازدایندگ  برای کلیدی نظام  برتری

 قواطع،  و سوریع  پیوروزی  از جلووگیری  بورای  مودافع  توسو   نظوام   هوای  توانمنودی  نیز و

 بهتورین  به ایندگ بازد که مهناس  بدان این .دهد م  افزایش یا موفق بازدایندگ  انداز چشم

 جنوگ  یوک  او بورای  یا  تنهوا  کوه   اس  باوی این بر مهاجم که شود م  حاصل زمان  شکل

 یاهو   ...( و عملیوات   هوای  یوش برترو فناویی نظام ، سازمانکیف  ) برتری .اس  طوالن 
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 بورای  ابوزایی  بالسوتیک  هوای  موشوک  ای، منطقوه  حووز   دی .اس  بازدایندگ  افزایش برای

 کننود،  مو   دنبال تر بزیگ های قدی  با تقابل دی یا نامتقاین یاهبردهای که طقهمن کشویهای

 کوه  اسو   این بالستیک های موشک به دستیاب  برای اقتصادی انگیز  یک همچنین .باشد م 

 .اس  متهایف بزیگ نیروهای حفظ و یریکایگ به از تر ایزان اغل  ها آن

 از حمایو   یاسوتای  دی منطقوه  شویهیان  مندقدیت ائتمف مسئله اولین ی،ا منطقه سطح دی

 دی النصور   داعوش،  تکفیریوون  ظهووی  و اسمم  بیدایی به منته  حوادث دی .باشد  م ایران

 این نسب  زوال دی اسمم  جمهویی سازند  نقش ایفای و افغانستان حت  و سوییه و عرا 

 .یافو   یوزافزونو   توسهه منطقه شیهیان میان ائتمف ماهی  تکفیری، -تروییست  جریانا 

 کوه  ایدئولوژیک و یادیکال بنیادگرای جریان یک مثابه به داعش ظهوی که اس  این واقهی 

 بوه  بتوانود  آنکوه  از بویش  یافو ،  سیتأسو  عرا  و سوییه دول نمودن ساق  هدف با تاًیماه

 دی حشدالهشوب   همچوون  ساختایمندی انینظام شبه تشکیل بسترساز شود، نائل خود اهداف

 نظوام   ائتمف  یاهبردهای بسترساز مسئله این طرف  از .گردید سوییه دی اهلل حزب و عرا 

 ایوران  اسومم   جمهویی نظام  مستشایان از بسیایی امروز که نحوی به .گردید نیز وسیه 

 متحودین  نظوام   تاهیوز  حوال  دی افغانستان حت  و یمن لبنان، سوییه، عرا ، کشویهای دی

 انوواع  ماهزتورین  از یکو   به لبنان اهلل حزب موشک  دانش که  جای تا باشند  م خود شیهه

 از پوس  شویهیان،  میوان  اسوتراتژیک  وحود   این لذا اس ، گردید  مبدل خاویمیانه دی خود

 بقوای  ی،ا منطقوه  سوطح  دی مسوئله  دوموین  .اس  یسید  خود میزان بیشترین به داعش افول

 یژیوم  و سوهودی  عربسوتان  نهمچوو  فوایس  خلویج  دی آمریکوا  استراتژیک متحدین متزلزل

 ایون  واقهی  که داش  ا عان بایست  سهودی عربستان خصوص دی .باشد  م قدس اشغالگر

 از تور  نیسونگ  مراتو   بوه  ی هوا  نوه یهز هوا  سهودی برای نظام ، جنگ هرگونه بروز که اس 

 سوهودی  عربسوتان  سیاسو   نظوام  اموروز   .داشو   خواهود  همورا   بوه  اقتصادی یها نهیهز

 تحریوک  و تهیویج  لوذا  .اسو   شود   مواجوه  متهوددی  سیاسو   یهوا  بحوران  ابو  ازپیش بیش

 زودهنگوام  پایوان  بهوای  بوه  توانود  مو   ایوران،  بوا  جنوگ  یها نهیهز پذیرش و متحد  ایاال 

 چنود  تنهوا  اینکوه  کما باشد، سهودی پادشاه  نظام اضمحمل حت  و سلمان بن والیتههدی



 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 1311، بهای وپنام  فصلنامه علم  امنی  مل ، سال دهم، شمای  س / 211

 

 نفتو   سا یتأس از مهم  بخش ترامپ، نظام  تصمیم از ها سهودی یها  یحما از پس یوز

 .شد واقع یمن انصایاهلل نیروهای جان  از حمله موید سهودی،

 متحود  عنووان  به صهیونیست  یژیم که داش  ا عان باید نیز صهیونیست  یژیم با یابطه دی

 مقاوم  از ناش  جدی تهدید مهرض دی خاویمیانه دی آن منافع حافظ و آمریکا استراتژیک

 بوا  ابتدا دی بوش بزیگ خاویمیانه طرح .اس  ایران اسمم  انقمب سوی از ویژ  به اسمم 

 یژیوم  مقابل دی .شد ایائه آن امنی  تضمین و صهیونیست  یژیم کشوی از تهدیدزدای  هدف

 دی .کند م  ایفا نقش آمریکا ای منطقه های سیاس  حام  نیتر  اصل عنوان به نیز صهیونیست 

 یدای هیسورما  نظوام  اعتمواد  مووید  و مطموئن  ای گزینه صهیونیست  یژیم خاویمیانه تحوال 

 امحوای  بر عمو  عرا  نظام  اشغال یاستا این دی .کند حفظ یا موجود نظم بتواند که اس 

 توسوهه  بغوداد  توا  یا ویو آو تول  امنیتو   حیطوه  صهیونیست  یژیم دشمنان ترین جدی از یک 

 .کند م  مقابله لبنان اهلل حزب و ایران تهدیدا  با زمان هم طوی به و دهد م 

 شخصوی   همچوون  مووایدی  کوه  مهتقدنود  نویسوندگان  المللو   بوین  یا یا فرامنطقه سطح دی

 .کورد   کور  یابطوه  ایون  دی تووان  مو   یا یوسویه  همچوون  ی ها قدی  وجود و ترامپ نایسیست 

 تبیوین  مسئله چند  یل توان م  یا ایران اسمم  جمهویی قبال دی ترامپ نایسیسیست  شخصی 

 از یکوو  برجووام کووه مسووئله ایوون تبیووین و انتخابووات  یهووا یقابوو  دویان دی نخسوو  .نمووود

 و داد یا برجوام  از خورو   قوول  اس ، بود  متحد  ایاال  دیالماس  دستاویدهای نیزتریآم فاجهه

 نموود،  خواهود  مبوادی   ایوران  علیوه  ها میتحر شدیدترین اعمال به که مسئله این اعمم با ساس

 علیوه  نظوام   تهدیودا   اعموال  با ساس .نمود ایااد ایران داخل دی یا یوان  جو و تهابال نوع 

 ایون  نویسوندگان،  نظر به .نمود مبادی  فایس خلیج یها آب به لینکن آبراهام ناوبر اعزام به ایران

 بور  مبتنو   شخصی  و شناس  یوان مسائل بر مبتن  باشد، داشته حقیق  جنبه آنکه از بیش مسائل

 بورای  یوانو   فضوای   ایاواد  دی سه  نشس ، این برگزایی با ترامپ .اس  ترامپ فتگ خودشی

 یا مسوئله  ایون  توانوای   وی تنهوا  که برساند اثبا  به یا مسئله این تا داش  جهان و آمریکا مردم

 ایون  هرچنود  فراخواند، مذاکر  میز به یا جهان یهبران نیتر سرکش از یک  بتواند که اس  داشته

 .نداش  همرا  به شمال  کر  و متحد  ایاال  برای دستاویدی عممً نشس 
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 جمهوویی  هرچنود  که مهتقدند نویسندگان نیز یوسیه سوی از ساختایی موانع موید دی

 شاید و باید که گونه آن متحد  ایاال  و یوسیه یواب  دی موجود یها چالش از رانیا اسمم 

 یهوا  بحوران  دی شود   گفتوه  فرضیا  آزمون به هتوج با ،یسد  م نظر به لذا اس ،  نبرد  بهر 

 دی پیچیود   سواختایی  مشوکم   و خاویمیانوه  دی تروییسم مسئله قفقاز، دی موجود امنیت 

 اسومم   جمهوویی  علیوه  آمریکوا  نظام  حضوی هرگونه ناًیقی متحد ، ایاال  و یوسیه یواب 

 .باشد همرا  یوسیه یها واکنش با ایران،
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