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 دهیچک

 ،یکتتتوپوو   تووان ،یکتتتچوون موعيتوژ وپوو   یبا توجه به عناصر یامنطقه ینيآفرنقش یبرا رانيتمايل ا     

 یاتخوا  اسوتراتژ  تو همچنويو  کووو  وپوکالچر ا یهالتجايگاه وپواستراتژيک و  تانس ،یوپواکونومتک لت تانس

بوه  مو يلبنوان و  ه،يخوود د  عورا ، سوو  یمنطقوه ا یبه عنوان بازوها یخا ج یردولتتغ یهاگروه یسازفيال

 رومنودتن یخوود بوه صوو ح م رکو ل،يودلا  يمنجر شده اسژ. ا رانيا یکتتتتوان وپو   شيگسترش نفو  و افزا

 انتوبوروز احسوات تيديود  وزافوزون د  مران و ايالاح مت ده د  منطقه و همچنت  تزاحم وپو  تتتکی ايموجب 

  ت ا د  بو يویبوه همگرا ازتوو ن دهيگرد )به عنوان مت دان اص ی آمريکا( لتو اسراپ فا تجتخ  هتحاش یکوو ها

بور  رانيوده د  عبال امت  الاحيا کردي ودعتق تر  لزوم بازشناسی ژوهش، باتوجه به   ي. د  اسژنموده ا دا تآنان، ب

 یهواميت ر ژهيوو بوه و رانيبر ا یالم   تب یکه فوا ها مت رسش  اسخ ده  يبه ا قتدع یتا با موشکاف ميآن شد

 رتتوا  رانيوا یمنطقه ا  ويکرد و یداخ  وضيتژبه چه شکل و تا چه اندازه توانسته اسژ بر  کا،يمت ده آمر الاحيا

و بکوا گتری  رانيوا« ميوا »با ادامه  اهبرد  مت دهالاحيکه ا مياافتهيفوا ها د   يابياد گوناگون ا یبگذا د. با بر س

  يوا ديواوباما و دونالد ترامپ اسژ و دولوژ جد دولژ های با اک راثتم بيره مندی از ید   « اجبا » یپ ماسيد

هوا و حفو   ميت ر یوشمندسازد  ت اش اسژ تا با ه رانيبا ا  توتمواجيه دو دولژ   ی وش ها قتکوو  با ت ف

 اعتصوادی و وپوو  تتتکی نگواه دا د و از امکوان  شود و-ايران  ا د  نوعی م اصره ستاسیکا آمد آن ها،  متو تنظ

ی خوود  ا ااز مت ودان منطقوه ژيحماو همزمان،  به عمل آو َد یرتج وگ رانيد  اعتصاد ا یخا ج یگذا هيسرما

 .  )با کتفتتی نو( ادامه دهد

 هاکلید واژه

 .ت ريم، ايران، آمريکا ع مروسازی وپو  تتتکی، ميا ، پ ماسی اجبا ،دي
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 مقدمه

 که شد آغاز خاو متانه د  امريکا ستاسژ د  نوينی مرح ه ،1001 سال د  سپتامبر 11 حاد ه وعوع با     

 کوو های د   ويم تغتتر امکان، صو ح د  يا و تضيتف برای ت اش نخسژ،: بود ميم جنبه دو شامل

 و دوسژ کوو های د  شدهکنترل اص احاح تد يجی ايجاد ستاسژ  تگتری دوم، و عرا  مانند مخالف

 ايفا توجيیعابل نقش ايران وپو  تتتک اول مو د د ( 13:1:31 سنتی )واعظی، استراتژيک مت د

 د  کوو  هر امنتژ و عد ح ستاسژ کاتالتزو های از يکی ستاسی واحد هر وپو  تتتک د واعع. نمايدمی

 ستاسژ د   توند و گسسژ هایشاخص  استا، اي  د . اسژ الم لبت  نظام واحدهای ديگر با ا تباط

 دا د کوو  يک وپو  تتتک مختصاح و هاويژگی به توجيیعابل و عمتق وابستگی کوو ها، خا جی

 از؛ اندا حعب ايران خا جی ستاسژ بر مؤ ر وپو  تتتک عوامل تري ميم .(17: 1331: ديگران و )عالتباف

 عد ح عومی، و فرهنگی تنوع هرمز، استراتژيک یتنگه و عمان د يای و فا تخ تج د  طولانی سواحل

 و نسبی موعيتژ مرکز، د  آفري گسسژ خالی فضاهای و سرزمتنی وسيژ فرهنگی( )مرکزيژ نرم

 د  ايران وعيتژم و وپوتو يسم غنی، فرهنگی و تا يخی ی توتنه وپو  تتتک، هاینظريه د  م و يژ

 .(13:1 سنايی،) خز  د يای

 ه ال جزو هاعسمژ ديگر و لندها ح م و ی یناحته جزو ايران شمال مکتند ، ینظريه اسات بر     

 یم دوده د  ايران اسپايکم ، نظريه اسات بر و( 71: :133 اليابدي ،زي ) باشدمی( ایحاشته) داخ ی

 بيتر  ا ب ری و بری عد ح ترکتب امکان منطقه اي  وی، اعتقاد د. بهدا  عرا   يم ند يا حاشته سرزمت 

 وجود جيان از بخش اي  د  ا تباط سيولژ و انسانی نتروی منابع بتوتري  ديگر طرف از سازد،می فراهم

 و ا و ا از بيد  ا فا تمنطقه خ تج آمريکا نتز، بروينسکی نظريه اسات بر .(11: 1330 )عزتی، دا د

 استراتژيک، نقاط و مناطق کنترل بنابراي . کندمی م سوب خود استراتژيک دفاعی خط سومت  امريکا،

 و استراتژيک موعيتژ و اهمتژ مبانی تري ميم از. اسژ برخو دا  ایويژه اهمتژ از هرمز، تنگه ويژهبه

 نفژ شدهشناخته  خاير د صد 11 حدود. اسژ آن د  گاز و نفژ عظتم  خاير فا تخ تج وپو  تتتکی

 نفتی کوو  هوژ نفتی تولتداح از جيان نفژ د صد 10 حدود و دا د عرا  منطقه اي  د  جيان

 .(11: 13:1 همکا ان، و نامی) شودمی تأمت  فا تخ تج

. آو د  وی اجبا  ديپ ماسی به ايران ميا  و ستاسی اهداف به دستتابی و منطقه کنترل برای آمريکا     

به  بازيگران ساير توويق به ميطوف اجبا ، ديپ ماسی  وند د  مت دهايالاح  اهبردی کنش الگوی

 دلايل از يکی ( کهCheraghlou, 2015: 18) اسژ ايران به بتوتر اعتصادی فوا  و ت ريماعمال 

 يدبا کوو  اي  استراتژيک عمق افزايش و خود وپو  تتتک عد ح گسترش د  ايران عد ح د   ا آن
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 با اعتصادی ستاسی هایهمکا ی گسترش اس امی جميو ی دهم دولژ د  مثال عنوانبه. کرد جستجو

 مت دهايالاح يازدهم و صد کنگره فيالتژ با همزمان که شودمی بتوتر لاتت  آمريکای کوو های

 حضو  گونههر مونروپه، اصل اسات بر هموا ه آمريکايی گذا انعانون. اسژ بوده( 1010-:100)

 ا زيابی آمريکايی منافع ع ته حتاتی تيديد عنوانبه  ا لاتت  امريکای د  خود خ وححتاط د  دشم 

 با و غربی نتمکره د  ايران حضو  با مقاب ه ادعای با دلتل همت  ( بهSeston, 2011: 259) کنندمی

 دسامبر 13 د  که  ساندمی تصويب به  ا ت لات آمريکای د  ايران نفو  با مقاب ه لاي ه» آ ا، اکثريژ

 اي   نجم عسمژ د . شودمی تبديل عانون به آمريکا وعژ جميو  پتس اوباما، با اک توشتح با 1011

 حل» آنچه برای  ا  اهبردی طرحی ماه، سه ظرف بود شده مک ف آمريکا خا جه امو  وزا ح عانون،

 تدوي  بود، شده خوانده لاتت  آمريکای منطقه د  «ايران خصمانه فيالتژ گسترش و حضو  مسئ ه

 با آمريکا مرزهای بر بتوتری نظا ح تا شد خواسته نتز داخ ی امنتژ وزا ح از عانون اي  د . نمايد

 ال هحزب و اس امی انق اب  اسدا ان سپاه عدت نتروی عناصر و ود از تا باشد داشته مکزيک و کانادا

 ديپ ماسی از بخوی ،1011 سال از عبا تی به. شود  توگتری ريکاآم مت دهايالاح خاک به لبنان

  شودمی متمايل ايران عبال د  ب ندمدح امنتتی-ستاسی  اهبردهای تدوي  سمژ به کنگره ت ريم

Humire & Berman, 2012: 183).) 

 گذشوته بوا که اسژ شده ایتازه فاز وا د مت دهايالاح و ايران متان هایتنش اختر هایسال د      

 بکا   ا خود نظامی و ديپ ماتتک اعتصادی، ستاسی، توان تمام مت دهايالاح امروز و دا د جدی تفواوتی

 و نمايد ميا  داده، عرا  حداکثری فوا ت ژ  ا ايران خود،  تمانانهم ساير موا کژ با بتواند تا گرفته

 .کند خوود هایخواسته  وذيرش بوه وادا   ا کوو  اي  فوا  ابزا های با

 

 نظري مباني

 عصر د . دا د وجود بستا ی هایديدگاه و هانظريه آن مو د د  که اسژ مفاهتمی جم ه از عد ح     

 ادبتاح د . آيندمی شما  به عد ح هایگونه تري ميم هوشمند؛ عد ح و نرم و سخژ عد ح حاضر

 از ایدسته به اشا ه برای «ظيو نو هایعد ح»و  «ایمنطقه هایعد ح» مانند عبا اتی ستاسی

 آيندمی حساببه جيانی مناسباح د  ميمی بستا  کوو های امروزه که اسژ  فته بکا  هاعد ح

(Hurrell, 2006)  تا جغرافتايی، هایزمتنه و جميتژ یاندازه از کوو ها اي  عد ح هایشاخصه 

 اختر هایسال د  هاآن ع اوه،به. اسژ ترمتغ هاآن ستاسی هایآ مان و اعتصادی و نظامی هایعاب تژ

 و منطقه، طنت  افکندن صدايی نو د   هبری برای خود یخواسته و آ زو بتان به  وزافزونی صو حبه
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 هایکنش توديد و آ زوها  فت  بالا صو ح هر د . اند رداخته جيان ادا ه د  موا کژ تقاضای

 . اسژ کوو ها اي  وترکم ويژگی اختر، هایسال د  هاآن وپو  تتتکی

 باو  اي  بر «دسترادی». اسژ شده ا اپه مخت فی نظرياح ایمنطقه هایعد ح ويژگی مو د د      

 خود اهداف و هاآ مان و بز گ هایعد ح هایم دوديژ يا فوا ها بت  بايد ایمنطقه عد ح که اسژ

کنند  برعرا  توازن خود ایهمنطق همسايگان هایواکنش و اعداماح نتز و ایمنطقه نظم برای

ميتقد اسژ که اسات عد ح، ع مروسازی «  ابرح ساک»از سوی ديگر اما، ( 11: 13:1 )دسترادی،

اسژ که ت اشی انسانی برای ت ژ تا تر عرا  دادن، نفو  کردن و يا کنترل اعداماح و تيام اح)افراد، 

کنترل بر يک منطقه جغرافتايی تيريف می اشتا،  وابط( با طرح ادعا و ت اش برای به اجرا د  آو دن 

 تفستر عابل جيژ اي  از ايران به ويژه د  غرب آستا ( ع مروسازی وپو  تتتکیSack, 1983گردد.)

« نظريه ميا »توسط ايالاح مت ده که  توتر، ستاستی موابه آن  ا بر مبنای  عد ح اي  ميا  و بوده

شو وی به کا  گرفته بود د  دستو  کا  عرا  گرفته د  ميا   1«جرج کنان»برخاسته از ديدگاه های 

د با ه عاپده تا يخی توسيه ط بی شو وی از مرکز آستايی  1:11شده اسژ. هودا  کنان د  سال 

های ضد کمونتسژ، مبنای ستاسژ خا جی ايالاح مت ده به منظو  ميا   وسته از سوی آمريکايی

  .شودمی اجرا اجبا  ديپ ماسی ابزا  با همان اسات اما شو وی د  نظر گرفته شد که د  مو د ايران، بر

امروزه اما با عمتق تر شدن چالش های ستاسی د  جيان و شدح گرفت  مسابقه تس ت اتی به      

که برای   ا استراتژيک خود عد تمند ت اش می کنند که اهداف کوو های ويژه د  غرب آستا، بتوتر

نمايند.  تأمت  تيديد با ب که جنگ طريق از نه متکی اسژ، نظامی نتروی به م قق شدن، بتوتر

(Waltz, 2004)  .د  چنت  وضيتتی، يکی از ابزا های ميمول و مو د استفاده، ديپ ماسی اجبا  اسژ

ترکتب  اجبا ، اسژ. ديپ ماسی« اجبا  م دود»ديپ ماسی اجبا   اهبردی ديپ ماتتک با د جه ای از 

عدم نتاز  مترادف با بازدا ندگی، د  موفقتژ. اسژ ديپ ماسی و تيديد و همزمان دو گزينه هوشمندانه

هدف وابسته اسژ.  کوو   فتا  تغتتر متزان به ديپ ماسی کا ايی اي  اما کوو  مقابل اسژ به به حم ه

از  کمتر مالی و ستاسی  وانی، های هزينه با تيديدکننده کوو  اجبا ، ديپ ماسی نظريه اسات بر

( د  واعع اي  ديپ ماسی د  حالتی به اعمال 1331 سد. )امتنتان:  می خود اهداف به نظامی، تياجم

فوا  می  ردازد که به جای استفاده از زو  برای متوعف کردن  عتب خود، د  ت اش اسژ تا آن  ا عانع 

سه توانايی دولژ اجبا  کننده د  تغتتر شرايط به نفع خود، به  نمايد تا از اعدام خود منصرف شود.

 :Jentelsonعامل ک تدی وابسته اسژ: متناسب بودن، متقايل بودن، و ميتبر بودن اعمال فوا . )

                                                                 
1 George Kennan 
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 و اعتصادی هایت ريم شامل و بتوتر هاچما  اما دا ند وجود هاهويج ديپ ماسی، نوع اي  ( د 2006

 اسژ زمانی با ،اج ديپ ماسی از استفاده ( Art: 2003 :125) اندنظامی نتروی از استفاده به تيديد

 هدف دولژ برای هاآن  ذيرش فوايد همچنت  و کننده اجبا  دولژ د خواسژ نپذيرفت  هایهزينه که

 م زوماح  ميمتري (Sechser, 2017: 52). باشد تيديدکننده دولژ برابر د   ايدا ی فوايد از بتش

  :از عبا تند اجبا  ديپ ماسی موفقتژ

بايد ت ژ فوا  شديد و مضتقه زمانی عرا  بگتردو د   هدف کوو : اختصاص بازه زمانی منطقی     

البته لازم  دا د، عم ی کردن خواسته های کوو  اجبا  کننده برای کمی فرصژ شود که متقاعد نتتجه،

  ا د  نظر بگترد.) هايش د خواسژ اجابژ برای منطقی بازه زمانی اجبا کننده دولژ اسژ که

Alexander, 1992 ) 

 هنگامی کا گر می افتد که ستاسژ اجبا  ديپ ماسی «اجبا آمتز اعتبا »اصل  تيديد: بر  ايه ا اعتب     

 د خواسژ تمکت  به عدم که برسند يقت  اي  به تيديداح، برآو د د  هدف کوو  حکمرانان و گذا ان

)اسدی،  کند. ت متل می کوو  به  ا نا ذيری جبران و ناگوا  تبياح اجبا کننده، های دولژ يا دولژ

13:0) 

 که برخو دا  اسژ لازم ا ربخوی از هنگامی اجبا  ديپ ماسی:  هوشمند و فراگتر های ت ريم اجرای     

 بنابراي  (Jentleson, 2006) شود. اعمال هدف، بازيگر ع ته ای گسترده و هوشمند های ت ريم

ت ديد  ابزا  تري د ميمآنچه تا امروز ايالاح مت ده تاکتد بتوتری بر آن داشته اسژ و می توان

بکا  گتری و تاکتد بتوتر بر ت ريم ها، مدلسازی خاص  ع مروسازی وپو  تتتکی ايران ع مداد شود،

 متناسب و هوشمندسازی آن د   استای به حداکثر  ساندن کا ايی اي  ابزا  اسژ.

 

 ژئوپلیتیک توان

 اسژ طبتيی هایتوانمندی ويژگی ها و دا ای کوو های وستع د  غرب آستا، از يکی عنوان به ايران    

 کوو های ناخواسته، که اسژ ایاندازهبه هاداشته اي . جايگاه خاصی به اي  سرزمت  بخوتده اسژ که

ای اسژ که نزديکی سرزمتنی به عد ح موعيتژ جغرافتايی ايران به گونه .می دا د وا واکنش به  ا ديگر

نفو  آمريکا د  جنوب، د  جايی که اي  عد ح ها منافع های بز گ همچون  وسته د  شمال و حوزه 

 حتاتی خود  ا دنبال می نمايند جايگاه ايران  ا حاپز اهمتژ می گرداند.  

 ا و ا آستا، عا ه سه و اسژ ا و ا به و ود ید وازه و غربی آستای دو جغرافتايی ل اظ به بز گ ايران     

 ايران اما برسد نظر به آمتز اعرا  کمی شايد. اسژ کرده متصل هم به  ا آفريقا و )با فاص ه ای نسبتا کم(
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 1/1 از بتش وسيژ ايران( 71 :1311 ،فولر) اسژ جيان مرکز جغرافتايی، خاص وضيتژ ع ژ به

 هفژ و بوده ترکوچک سيودی عربستان از تنيا مو د مطاليه منطقه د  که اسژ مربع کت ومتر مت تون

 ايران جغرافتايی شکل .ندا ند نتز مساحژ ايران نصف اندازهبه مجموع د  فا تخ تج  ترامون کوو 

 1170 آن شرعی جنوب به غربی شمال عطر که اسژ ایگونهبه آن وسيژ و( نامنظم ض يی چيا )

 ايران استراتژيک موعيتژ به ایويژه عمق کت ومتر، 1100 غربی جنوب به شرعی شمال عطر و کت ومتر

 تقريباً استراتژيک، عمق با و  يناو  کوو های تصرّف و اشغال نظامی، ديدگاه از. اسژ بخوتده

که د جنوب و از  شده اسژواعع ایمنطقه د  جغرافتايی منظر از ايران از يک طرف و .اسژ غترممک 

دسترسی فا ت و د يای عمان به آب های آزاد جيان از جم ه اعتانوت هند و خ تج عدن خ تج طريق

و از سوی  ح مانو  د يايی ويژه ای برای اي  کوو  م سوب می گردد. از طرف ديگرکه عد  کامل دا د

 ايران (1: 13:7 ، بتيی)شمال، ايران به ها ت ند مکتند   اتصال داشته و  نزديکی خاصی به ا و ا دا د. 

 احلسو تري گسترده و تري طولانی فا ت و د يای عمان،خ تج استراتژيک یمنطقه د  گرفت  عرا  با

کت ومتر د   3:0و  کت ومتر خط ساح ی د  جنوب 1:00با  اي  منطقه کوو های یک ته بت  د   ا

دا اسژ که توان فزاينده ای برای دسترسی به  ينه های آبی م سوب می گردد  ساحل د يای خز   ا

هد. از نظامی  ا می د-که به ايران امکان بيره بردا ی از اي  سواحل برای طراحی اهداف اعتصادی

 بر بتوانند که هسوتند کووو هايی وپو  تتتک، منظر از 11 عرن د  جيان برتر هایآنجايی که عد ح

باشند، مجاو ح ايران با مث ث گذ گاهی انروی  داشته تس ّط انروی انتقال و عرضوه خطوط و منابع

يکی از ميم تري   شامل تنگه مالاکا، باب المندب و هرمز و حاکمتژ ايران بر تنگه هرمز به عنوان

( حايز اهمتژ اسژ. EIA: 2019)  نفژ عبو ی جيان( 1001)شريان های انتقال انروی د  جيان

جزاير بستا  استراتژيک خ تج فا ت نکته ميم ديگر د با ه جغرافتای اي  کوو  اي  اسژ که ايران بر 

 د که اي  مساله کوچک، خا ک، ستری حاکمتژ دا بز گ، تنب همچون هنگام، عوم، ابوموسی، تنب

 توان استراتژيک ايران  ا به خوبی موخص می نمايد

 فا تخ تج  ترامونی کوو های همه مجموع از جميتژ، مت تون نفر هوتاد از با بتش ايران     

 37071. اسژ توجهعابل مصرف و توان تولتد بازا  مينای به کم دسژ اي  و جميتژ بتوتری دا د

جوان موغول  جميتژ( unesco: 2016). ال د  ايران با سواد هستندس 17د صد از جميتژ بالای 

مت تون نفر بوده اسژ؛  عمی ميادل  101بتش از  1011-1017به ت صتل د  آموزش عالی د  سال 

، عرا  گرفت  ايران د  1013کل جميتژ کوو  کويژ که نتتجه فيالتژ های اي  دانوجويان تا سال 

( دو 10الم  ی اسژ که همراه با ترکته )جايگاه اح ع می د  نورياح بت دنتا د  تولتد مقال 11جايگاه 
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انسانی،  تانستل  اي  سرمايه کوو ی هستند که د  غرب آستا چنت  جايگاهی  ا بدسژ آو ده اند و

 (Scimago, 2021) ويژه ای برای ايران م سوب می گردد.

 

 ژئواکونومیک توان

 ايفای و جيان انروی بز گ مخزن دو خز  د يای و فا ت خ تج د يايی حوزه دو بت  گرفت  عرا      

حضو  د  چنت  . اسژ داده ايران به جيانی وپو  تتتک د  ایويژه جايگاه دو، اي  بت  اتصالی نقش

 باح شده نفژ جيان د صد از  خاير ا 1301با دا ا بودن جغرافتايی موجب گرديده اسژ که ايران 

 11:30:11(و با د  اختتا  داشت  opec: 2019سوم ) بوکه( د  جايگاههزا  مت تا د  177010)ميادل 

(،  س از  وسته، د  جايگاه دوم جيان بايستد. EIA: 2019مت تا د متر مکيب  ختره گاز طبتيی)

مالکتژ اي   روح، جايگاه ايران  ا بتش از  تش د  جيان امروز که وابستگی  وزافزونی به انروی دا د، 

د  حوزه ميادن نتز ايران، د  بت   روتمندتري  کوو های جيان عرا  دا د به گونه ای عتان می نمايد. 

 7د صد(،  وی ) 107د صد از منابع ميدنی جيان متي ق به اي  کوو  اسژ.  خاير با يژ ) 1که 

د صداز ميم تري  عناصر ميدنی ايران اسژ و عناصر ديگری  101د صد( و آه  ) 301د صد(، مس )

 عنصر متنوع 10ف وپو  و آلومتنتوم هم به اندازه کافی د  ايران وجود دا د. ايران مالک همچون ط ا،

 11 بت   تبه ی،ميدن د  ک ات جيان 11داشت   اسژ و با یعطي ريت   خا ا دت تم 11و  یماده ميدن

 (USGS, 2020)دا د. انهتجيان و  تبه نخسژ  ا د  خاو  م یميدن یکوو ها  ت ا د  ب 17تا 

 برخو دا  جيان و منطقه سطح د  خاصی اعتصادی هایمزيژ از ايران وپواکونومتک، ديدگاه از     

 زيربنای «ابريوم  اه» و اسژ بوده ايرانتان مو دتوجه ديرباز از که طو همان « اه» مقوله به توجه .اسژ

 مو دتوجه نو، نگاهی با بايد که اسژ ایمسئ ه نتز امروز داده،می توکتل  ا ايران باستان ستاسی اعتصاد

غرب اهمتژ ترانزيتی ميمی به -جنوب و شر -عرا  گرفت  د  مستر دو کريدو  ميم شمال. بگترد عرا 

 عد تمند ا تباطی هایزيرساخژ که يابدمی چندان دو اهمتژ وعتی مساله ايران بخوتده اسژ. اي 

 آستای کوو های تواندمی که جنوب به لشما آه  اه ويژهبه و آه  اه ،ی آسفالژها اه حوزه د  ايران

 همسايگان برای اهمتتی  ر ا تباطی ظرفتژ و کندمتصل غرب به  ا شر  و فا تخ تج به  ا مرکزی

ايران خطوط  ي ی  1013. تا سال (1:1: :133 شود )بتکی، افزوده آن به نمايد ايجاد شرعی و غربی

کت ومتر  13111کت ومتر آزاد اه،  1101ژ. کت ومتر  سانده اس 11111 اه آه  خود  ا به طول 

 ايانه با ی )کالايی( فيال د  سراسر کوو  از ديگر  13کت ومتر  اه اص ی به همراه  17311بز گراه و 

 (13:3)ايسنا،  تانستل های ميم ا تباطی ايران اسژ.



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ      7011 بهار، 76 شماره، چهارم؛ سال فصلنامه راهبرد سياسي

810 

 عبل(  اکستان و تانافغانس آفريقا، شمال خاو متانه،)  مناپ منطقه د  اعتصادی  شد جيژ از ايران     

 اسات بر (IMF; OCT 2017: 31) داشژ. عرا  اول  تبه د  مت ده،ايالاح هایت ريم اعمال از

 شاخص اسات بر 1007 سال د  ايران داخ ی ناخالص تولتد ا زش  ول، الم  یبت  صندو  گزا ش

 جيان 11  تبه د  ايران ،ل اظ اي  از که. اسژ بوده دلا  مت تون 111 و مت تا د 711 برابر خريد عد ح

 ساچس م  گ د آمريکايی مؤسسه. يافژ ا تقا بتستم  تبه به 1001 سال د  که. اسژ کوو  130 بت 

  ا هاآن بتواند که صو تی د  و اسژ برخو دا  د  حوزه اعتصاد عالی هایظرفتژ از ايران: اسژ ميتقد

 بود. خواهد توسيه حال د  وو هایک بت  د  اعتصاد تري بز گ 1070 سال تا د آو د في تژ به

 (1:7 ::133 )بتکی،

 

 استراتژيک عمق

 عنوانبه هموا ه آسووتا غرب ایمنطقه های رونده د  ايران نقش که گذ گاهی؛ و د يايی موعيتژ     

 مطرح وپواستراتژيک منظر از 1001 سووپتامبر 11 از  س هایسال د  ختزب ران و زاب ران ایمنطقه

 اي  کوو ها برخی د  امّا هستند و بوده ب ران از سطوحی د گتر منطقه اي  کوو های یهعمد. اسژ

 اگرچه. اسژ سط ی و زودگذ  هاب ران برخی، د  و بوده ترعمتق تأ تراح با و دير اتر هاب ران

 د  اامّ  کندمی متمايز يکديگر از  ا هاآن که هستند اختصاصی هایويژگی دا ای آستا غرب هایب ران

 وجود نظامی جنگ و د گتری يم ، و سووو يه عرا ، افغانسووتان، مانند طولانی و عمتق هایب ران

 گذا بنتان ستاسی اس ام بر مبتنی هایانديوه از متأ ّر لبنان ال هحزب گتریشکل ديگر، طرف از. دا د

 عرا ؛ ال هحزب و  قال عصاپب بد ، سپاه حودالوّيبی، نتروهای گتریشکل اس امی، جميو ی نظام

 نتروهای هایفيالتژ سو يه، د  ايران مستوا ی هایکمک و فاطمتون لوکر مانند هايیگروه توکتل

 که( 11- :1 :13:1 بيم ،) اسژ منطقه هایب ران د  ايران حضو  نمودهای از برخی يم ، انصا اال ه

  ا برنده برگ نقش منطقه، امنتتی-ینظام های تمان د  ايران عضويژ فقدان د  نتابتی، بازوهای اي 

  وزها اي  که  تمانی تري م تمل د  ايران داپم عضويژ و حضو   وند ديگر سوی از. نمايندمی ايفا

 داشته بر د  منافيی تواندمی شانگيای سازمان همچون دا د آن د  عضويژ به بتوتری تمايل ايران

 با اعضا ديگر از برخی و هاآن منافع تيا ض و ت چ و  وسته بز گ عد ح دو تس ط دلتل به اما باشد

 وپو  تتتک و وپواستراتژيک منافع و اهداف با سازمان اي  د  داپمی عضويژ ايران، استراتژيک منافع

 از کدام هر د  مت دهايالاح و ايران منافع متان، اي  د ( 10:  1331 يزدانپناه،. )ندا د همخوانی ايران

 برخی د  گرچه و اسژ برخو دا  فردی به من صر و خاص هایويژگی از ،شدهاشا ه موضوعاح اي 
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 دو منافع شديد تضاد موضوعاح برخی د  امّا اسژ عتان گفتا ، د  ولو منافع تيا ض عدم هازمتنه

 . اسژ بر سیعابل د يچه اي  از مت دهايالاح توسط ايران عد ح ميا  و نتسژ  وشیچوم عابل کوو 

 دو تنازع و تقابل ب که ندا د وجود ستاسی عمتق اصطکاک يک تنيا امريکا و يرانا  وابط خصوص د 

  ويکردهای با گفتمان و بتنیجيان دو واعع د . اسوژ دو آن بر حاکم هایگفتمان اعما  د  کوووو 

 ولوویايدپ دا دايه ايران  ويا ويی، اي  د  و اندعرا گرفته يکديگر  وی د   و که دا د وجود ايدپولوويک

 و دموکراسی لتبرال دا  رچم مت دهايالاح و[ م و اشاعه و گرا موعود] شتيی، خوانش با اسو امی

 ) :11 :13:1 موحّد، جيفری) اسژ سکولا يسم

 

 ايران؛ تحديد نفوذ مهار

  س.  اشتد هم از سرنگونی حکومژ شاه دنبال به ايران، بر اتکا با آمريکا ایمنطقه  باح استراتژی     

 سال د  کويژ به عرا  حم ه لتک  بگترد، عيده بر  ا منطقه واندا م نقش که نمود ت اش عرا  آن، از

 دوگانه ميا  ستاسژ اعمال به آمريکا نتتجه د  گرديد، عرا  حکومژ از آمريکا ناامتدی سبب 0::1

 اکثر که گردد،یم ناشی آنجا از عرا  و ايران مو د د  مت دهايالاح ستاسژ. آو د  وی عرا  و ايران

 تضاد د  اسراپتل و آمريکا منافع با  ا کوو  دو في ی هایستاسژ آمريکايی هایاستراتژيسژ

 اشاعه برای ايران ت اش و يکسو از عرا  و آمريکا منافع تيا ض( 1: 1313 امترعبدال يتان،. )دانستندمی

 و الم  یبت  و ستاسی عمجام عمتق نگرانی باعث ديگر، سوی از خود شتيی-اس امی ايدپولووی

 از موجی فا تخ تج دوم جنگ د  اسراپتل به عرا  موشکی حم اح. شد آمريکا و اسراپتل خصوصا

 تدوي  زمتنه د  عمده فيالتژ دلتل همت  به. کرد ايجاد واشنگت  و آويوتل د   ا اضطراب و وحوژ

 د  مراح ی طی از  س و  ذيرفژ انجام واشنگت  د  ييوديان لابی مؤسسه د  دوگانه ميا  استراتژی

 دنبال به  ا ج ساتی نتز آمريکا کنگره د  موضوع اي . گرفژ عرا  مو دتوجه آمريکا م ی امنتژ شو ای

 (3 همان،. )اسژ متکی " ت ريم اعمال " بر دوگانه ميا  استراتژی. داشژ

 که بود «ک تنتون لبت» م ی  پتس جميو  وعژ آمريکا، امنتژ مواو ان از يکی 1«لتک آنتونی»     

 د  1::1 آو يل د  ایمقاله انتوا  با فرايند اي . نمود مطرح اجرا مرح ه د   ا دوگانه ميا  استراتژی

 به 3«سرکش هایدولژمقاب ه با » عنوان ت ژ ایمقاله با لتک آنتونی. شد آغاز 1«فا ن افرز» مج ه

                                                                 
1 Anthony Lake 
2 Foreign Affairs 
3 Confronting Backlash States 
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 ميا  نخستت   ردازاننظريه از «اينديک تت ما » اولته هایايده و  رداخژ دوگانه ميا  ستاسژ توريح

 کوبا، کوو های  وشنی،به لتک، (Foreign Affairs, 1994).کرد بتان بتوتر توضت اتی با  ا ايران

مذکو   کوو های از يک هر داد و عرا  شک عانون کوو های گروه د   ا لتبی و عرا  ايران، شمالی، کره

 به کدام هر عبال د  آمريکا هایستاسژ دانسژ که خود به صرمن  شرايط و فرهنگ تا يخ، دا ای  ا

 طريق از کوو ها اي  دادن عرا  نفو  ت ژ د صدد آمريکا مت دهايالاح. اسژ شدهطراحی تناسب همان

 جاميه از  استا اي  د  و برامد آمتزمسالمژ های وش از گتریبيره با هاآن کردن منزوی و فوا  اعمال

 که آنجايی از. بپتوندند آمريکا به جانبههمه و هماهنگ اعدام يک انجام برای تا کرد دعوح نتز جيانی

 واعع دا د، عرا  آن د  جيان نفتی منابع از ٪17 که فا تخ تج کنا  د  و يکديگر جوا  د  عرا  و ايران

( :1: 1313 ان،امترعبدال يت. )آو دند وجود به آمريکا برای  ا ای تچتده وضيتژ کوو  دو اي  اند،شده

سپتامبر و عرا  گرفت  مساله هسته ای ايران د  کانون توجياح،  11 س از سقوط عرا  متا ر از وعايع 

ميا  ايران با  ديگر به مساله ای جدی تبديل و به طو  فزاينده شديدتر  تگتری و اجرا شد. اگرچه، 

 اسژ بوده مطرح آمريکا خا جی سژستا د  هموا ه ها،نوتب و فراز برخی وجود با ايران ميا  ستاسژ

 همراه به ،1«هادموکراسی از دفاع بنتاد»  ژوهوگر ،1«گرچژ ما ک  پول» ،1011 آو يل د  که آنجا تا

: کردند عنوان « سژواشنگت » د  يادداشتی د  خا جی،  وابط شو ای ا شد م قق ،3«تکته  ی»

 خواهان جميو ی و هادموکراح به .اسژ گرفتهشکل ايران زدن  س برای واشنگت  د  اجماعی»

 تس ت اح، کنترل هایتوافق خو دن برهم از ترت خاطر به و بگترند ياد سرد جنگ از شودمی توصته

 مت توتاهای به متکی افزايش به  و عد ح و ايران بايد ما. نکنند سازش زمت   وی نبرد مو د د 

  ا حکومژ از مردم انزجا  يينی  ويم اي  آشتل ه اشن بايد ما. برانتم عقب به و کرده ميا   ا اشحامی

[ ايران] اس امی  ويم امروز... باشد ايران د با ه آمريکا ستاسژ اولويژ بايد بور حقو . بگتريم هدف

 فساد د  غر  کهد حالی خود، اص اح از ناتوان و خسته موجوديتی اسژ؛ 1:10 دهه شو وی شبته

 واشنگت  اگر. اسژ شده خمودگی دچا   رهزينه، پريالتستیام[ هایستاسژ  تگتری] ا ر د  و اسژ

 همه د  آن بر فوا  با بايد باشد، جدی کرد، برخو د شو وی با که ایشتوه به ايران با برخو د د 

 ات اد کردندمی فکر 1:30 سال د  واشنگت  د  بستا ی... کند تضيتف  ا دينی حکومژ اي  ها،جبيه

                                                                 
1 Reuel Marc Gerecht 
2 Foundation for Defense of Democracies (FDD) 
3 Ray Takeyh 



 فرزین زندی ...؛ تحدید برای آمریکا ایالات متحده ابزارهای   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

811 

 تقدير  وحانتون که کنتم باو  توانتمنمی. اسژ دو  به[ تا يخ] دانزباله ند و به سقوط از خت ی شو وی

 .(Gerecht & Takeyh, 2017)«باشند. داشته استوا تری

طراحی  دونالد ترامپ د  زمان  ياسژ جميو ی وی، با دولژ می توان نتتجه گرفژ که اسات اي  بر     

 ع ته  يگان دولژ تجا ب از گتریبيره )با ايران ازیسد   ی شو وی« حداکثری فوا » و اجرای استراتژی

 از دفاع بنتاد»  رووه، اي   وتتبان فکری شاخه (Ferrara, 2018) .بوده اسژ جماهتر شو وی( ات اد

 بنتاد» مانند مت ده ايالژ کا م افظه و  استی دسژ فکر هایاتا  از ديگر برخی و «هادموکراسی

دولژ  خا جه وزا ح نتز  رووه اي  اجرايی شاخه. هستند 1«تر رايزاين موسسه امريک » و 1«هريتتج

با اي  حال، اگرچه دولژ جديد ايالاح ( 71 :13:1  و سيتد،.) بوده اسژ 3«ايران اعدام گروه» و ترامپ

مت ده به  ياسژ جميو ی جو بايدن نتز از اي  استراتژی به طو  ک ی  و برنگرداند اما تاکنون تغتتراتی 

 باز کردن باب مذاکراح با هدف بازگوژ به برجام  ا د  دستو  کا  عرا  نداده اسژ. مطابق اساسی جز

 از يکی شايد ايران بر حاکم ستاسی  ويم تغتتر يا «اس امی جميو ی براندازی»  رووه فوا  حداکثری،

 آلترناتتوی کردن  تدا تا اما )فا غ از دولژ های گوناگون اي  کوو ( باشد مت دهايالاح مط وب نتايج

 حکومتی بودن   حاکم زيرا نباشد. براندازی دنبال به ميابابی شايد آمريکا جدی برای حکومژ في ی ايران،

 به  وسته نفو  بتوتر از ممانيژ برای سرزمتنی ايران، فضای بر کوو دا ی صرف عد ح دا ای اما ضيتف

منطقه،  اي  چتنی به – سی و هایستاسژ ا ر کاهش شياع و آن حاشته فا ت و کوو هایخ تج

 از ايالاح مت ده اص ی دلايل توانمی ک ی طو اسژ. به آمريکا بتوتر مط وب ايران، يکپا چگی کماکان

 :کرد مطرح زير ادعای و زمتنه  نج د   ا با اتکا بر ديپ ماسی اجبا  ميا  ايران ستاسژ اتخا 

 کوتا  تس ت اح انواع ساير و ایهسته ت احتس  به دستتابی برای ايران ت اش سازی ا ربی: اول     

 (13: 1313 امترعبدال يتان،) جميی.

 زمتنه د  تياجمی عد ح به افزايش توان و دستتابی بتوتر برای ايران ت اش های سازی ا ربی: دوم     

ايران که برخی از ميم تري  آن ها  همسايگان تيديد ، د   استای ج وگتری کردن ازمتيا ف تس ت اح

يينی عربستان سيودی، اما اح مت ده عربی، عطر، کويژ و ب ري  از همپتمانان سنتی آمريکا م سوب 

 می شوند.

                                                                 
1 The Heritage Foundation 
2 American Enterprise Institute 
3 Iran Action Group 
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 اس ام ترويج و نتابتی هایشبکه از ايران حمايژ عطع هدف با ايران ستاسی-اعتصادی سازیناتوان: سوم

 .آستا غرب منطقه د  خزنده و تياجمی گرايیشتيه بر مبتنی ستاسی

 ايراد طريق از چه اسراپتل و اعراب ص ح  وند با مخالفژ جيژ د  ايران ت اش سازی ا ربی :چيا م

نتز د  همت   استا بر « هانتر» آمتز.خوونژ اَعمال طريق از چه و آمتزت ريک و تند هایسخنرانی

و  لبنان ال هحزبگروه های نتابتی چون  حمايژ ازعطع  ل،تبا اسراپ اهمتژ مساله خصومژ ايران

و باو  دا د که اگرچه  ی ايران تاکتد می کندو ضداستکبا  یگفتمان انق اب ليتيد ی،طو  ک حمات و به

اما چنت   د  عبال اسراپتل جدا کند راني ا از موضع ا رانيمسئ ه  ابطه با ا واشنگت اسژ  ليتيران ما

 (13:1چتزی شدنی به نظر نمی  سد. )اي نا، 

اي  کوو  به ويژه بازيگران غتر  ایمنطقه شرکای حمايژ از جيژ د  اناير ت اش سازی ا ربی:  نجم

  دولتی مو د حمايژ ايران.

 از آن چالش اي  د   ا سيم بتوتري  اسراپتل و ايران ناسازگا ی بالا دلايل بت  از  سدمی نظر به     

 از بتش که دا ای ای م سوب می شودهسته عد ح يک امروز د  غرب آستا،  اکستان. اسژ کرده خود

 گانهسه هایتوانمندی دا ای  وسته و آمريکا چت ، با همگام هند نتز و اسژ ایهسته ک اهک 100

 هوا، د  سوخو ایهسته ک اهک حمل به عاد  هایجنگنده. اسژ زمت  و هوا د يا، د  ایهسته

 با کوو  اي   ادخانهز و د يا د  ایهسته موشک 100 همزمان ش تک عاب تژ با هانژ آ ی زيرد يايی

 که اينجاسژ سوال. اسژ کوو  اي  هایتوانمندی از بخوی زمت  د  بالستتک ایعا هبت  هایموشک

 با نسبژ به ايران حساستژ ويژه ای دا ند د حالی که جيانی  ترو اي  کوو ، جاميه آمريکا و چرا

 ندا ند؟ کا ی هند و  اکستان

 ظرفتژ از فقط کوو ها از بستا ی اما هستند ایهسته «تس ت اح» دا ای کوو  هوژ تنيا امروزه     

 مجا ستان، فن اند، چک، جميو ی ب ژيک، فرانسه،: کنندمی استفاده صنيژ د  ایهسته آمتزص ح

 بر  سوميک از بتش...  ومانی اسپانتا، ب غا ستان، وا  ، جنوبی، کره اوکراي ، سوپتس، اس واکی، سوپد،

 World Nuclear) .کنندمی تامت  طريق همت  از خود  ا مو دنتاز یانرو از د صد 30 و

Association, 2021) و شده مساله غرب و آمريکا برای ايران آمتزص ح ایهسته موضوع چرا  س 

 شودمی زاحساستژ منطقه د  ايران حضو  چرا يا کنند؟نمی کوو ها ساير با  ا  فتا ی چنت  هاآن

 عدم ادعای چرا يا نتسژ؟ زاحساستژ ترکته و عربستان، اما اح مت ده عربی نظامی های دخالژ ولی

 ب ري  برای اتفاعی چنت  ولی گرددمی  و وبه ت ريم با ايران حکومژ توسط بور حقو   عايژ

 شايد کانون. جيان د  «نظم» اهمتژ: اسژ  تچتدگی، ساده  اسخ اي   رسش د  عت  افتد؟نمی
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 وعتی اما باشد آمريکا د  هاصيتونتسژ لابی و اسراپتل امنتژ موضوع غرب و کاآمري با ايران اخت افاح

 تا يک نقاط به بايد  س اسژ، شدن عم ی به عاد  هازمتنه از بستا ی د  ايران ع ته جيانی اجماعی

ت قی می  1از منظر بر هم زنندگی نظم موجود، ايران دولتی تجديدنظرط ب .شود تابانده نو  ديگری

 ا يادآو ی نمود که او دولژ های کوچک اما  1« ندال شوپ ر»بر همت  اسات می توان عتات  گردد و

می نامتد و دولژ بز گی چون ايالاح مت ده که اص ی تري  طرفدا  حف  « شغال»تجديدنظرط ب  ا 

ها عرا  می داد. چنت  عتاسی به خودی خود و طبق تاکتد شوپ ر «شتر»نظم موجود اسژ  ا د  دسته 

؛ جدال (Schweller 1994: 101)منجر می شود« خودگسترشی»و « خودحفاظتی»جدال بت   به

دهه اما با شدح و ضيفی متغتتر ادامه دا د. به عبا ح  1 توسته بت  ايران و آمريکا که تقريبا به د ازای 

الاح مت ده ديگر، ت اش ايران برای ع مروسازی وپو  تتتکی د  فضای  ترامونی خود د  تضاد با منافع اي

 مت دهالاحيا یت اش ها رغمتع و حفاظژ از منافع اي  کوو  و همپتمانان سنتی آن تيريف می شود. 

د  منطقه  رانيا ع مروسازی تيران، یاستساخت  س یو منزو رانياعتصاد ا فتتضي یو مت دان آن برا

د   يیسزانقش به ،هنديفزا زشتخ  ي. ااگرچه  وند نزولی به خود گرفته اسژ کماکان برعرا  اسژ

  يکه د  ا یاگونهنموده اسژ. به فايا اتد  جنوب غرب آس ژهيوبه رانيا یکتتتمقاصد وپو   وبردت 

 م يلبنان و  ه،يد  عرا ، سو  رانيا یبانتت ژ  وت ینظامشبه یروهاتن« توان»و « اندازه»مدح، 

د  منطقه  ا بر عيده دا ند،  رانيا «ابژتن»کا گزا ان که   يواعع، ا د  .اسژ افتهي شيافزا یطو ک به

 کنند،یم ژيد  سراسر منطقه حما رانيحال که از طرح عد ح ا  تهستند که د ع یمس   گرانيباز

 ايهستند ) زتو لبنان ن هيد  جوامع خود از جم ه د  عرا  ، سو  یتوجيعابل یم   ژتموروع یدا ا

زمان، بتوانند تا به طو  هم دهدیها اجازه مبه آنمساله   ياند( که اداده توسيهخود  ا  ژتموروع

خاص  طيشرا لتبه دل قژ،تد  حق (RAND, 2019).باشند زتن یو اجتماع یاستس گرانيباز

 یکتتتوپو   ع مروزسازی  تو نمود  است یمنطقه، با  اص  یو اجتماع یفرهنگ ،یاستس ،يیاتجغراف

  ياز ا یمندد  منطقه و بيره رانيا کرديسژ. از  وا شبکه نتروهای نتابتی رب ید  منطقه متک رانيا

 (Vatanka, 2018).گرددیم ادي زتن  «یتياجم ابژتمدل ن»با عنوان  یتيشبکه حما
 

 
 

 

 

 
 

                                                                 
1 Revisionist 
2 Randall Schweller 
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 ابزارهاي تحريمي تحديد قلمروسازي

 ترهزينهکم و ميمول های وش از گتریبيره بجای ايران آن،  تمانانهم و آمريکا د يچه نگاه از     

 هایهمکا ی افزايش د  داخل کوو ، جانبه )ستاسی، اعتصادی، اجتماعی و فرهنگی(همه توسيه مانند

 گرفت  نظر د  و... بکا گتری جدی ديپ ماسی د   وابط خا جی و ای به ويژه با همسايگان،منطقه

 هایجنبه بر اتکا با تنيا منطقه، د  خود نفو  گسترش منظو به داخ ی اجماع مستر از م ی منافع

-مالی حمايژ و منطقه کوو های د  1«غتردولتی نبازيگرا»  وتتبانی و تقويژ و ايدپولوويک

ع مروسازی وپو  تتتکی و  حال د  موجود، ایمنطقه نظم زدن برهم با نيايژ، د  و آنان تس ت اتی

مط وب وظع موجود )و  زدن ع مروسازی وپو  تتتکی و برهم فا غ از تفستر غرب، .اسژ گسترش آن

 نظر د  بدون و آن اجرای نوع اما اسژ اشکال از خالی خود،خودیبه نوي ، نظمی تيريف و آمريکا(

 اي  نتتجه، د . دا د دنبال به ميکوت اینتتجه خا جی، هایظرافژ و داخ ی هایاولويژ گرفت 

اص ی  عنوانبه مت دهايالاح برای هم و منطقه د  هم متقابل واکنش و ترت موجب ايجاد  ويکرد،

برهم زدن نظم جيانی کنونی، نه تنيا موجب برهم خو دن تيادل . اسژ شده وضع موجود تري  حاف 

موجود می گردد، ب که جريان سرمايه د  جيان  ا نتز دگرگون خواهد کرد و اي  نکته ای اسژ که 

 نسبژ مت دهيالاحا هایگذا یستاسژ د  ديگر، سوی بتش از هر چتز، زير   ه بت  جيانتان اسژ. از

 ناشی آنجا از عد ح اي  و اسژ گذا  تا تر بستا  آمريکا ييوديان جايگاه ايران، و خاو متانه جيان، به

 بخش و  ا آمريکا کوو   روح کل د صد 70 از بتش آمريکايی ييودی دا انسرمايه که اسژ شده

 اسژ ميم غرب برای ايران ایتههس مساله. دا ند اختتا  د   ا دنتا سراسر د   روح از توجيیعابل

 و جيانی نظم خو دن برهم از نگرانی دلتل به ب که ای،هسته موضوع خود اهمتژ خاطر به تنيانه

 و آمريکا که ميتقدند آمريکايی ييوديان. خاو متانه منطقه د  ميم گری موازنه عنوانبه اسراپتل تيديد

 به ابتدا آنکه مگر کنند حل تا يخی و اعتصادی ای،ههست هایحوزه د   ا شان مساپل توانندنمی ايران

 (11: 13:3 جوانوتری،(. ) 13:3 الق م، سريع. )بپردازند اسراپتل مساله

 برای امريکا که بر مبنای اي  اخت اف بنتادي  بت  ايران و غرب )موخصا ايالاح مت ده( ابزا هايی     

عل  ساندن توان ايران د  برهم زدن نظم منطقه ايران د  جيژ به حدا وپو  تتتکی عم روسازی ت ديد

گرفته و کماکان د  دو ه جو بايدن نتز آن ها  ا حف   کا  به ای و جيانی به ويژه از دو ه دونالد ترامپ

 اسژ: کرده ، به شرح زير

                                                                 
1 Non-state actors 
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 تيمتم، سازی، ف ج: اسژ اساسی استوا  اصل  نج که بر اجبا  ديپ ماسی چا چوب د  اعمال ت ريم -1

 هوشمندسازی، اصل د (. 11: 13:1 اعدم، دلاو  و ) سازی اجماع و تيديداح تجمتع ندسازی،هوشم

 چا چوب، همت  د . گتردمی عرا  توجه مو د هدف، کوو     ذيرآستب هایبخش ت ريم و شناسايی

 سازی هوشمند حامتان از «کوه  ديويد» و «گايتنر تتموتی» ،«لويژ ماپتو» ،«اينتس مک ماتتو»

د  حوزه  .(Mcinnis, 2015: 48) اند مرکزی بانک و انروی بخش سمژ به اعتصادی هایت ريم

اجماع سازی، دولژ بايدن با ظرافژ بتوتری به ويژه د  مو د همپتمانان خود عمل می کند به شک ی 

که حمايژ بی عتد و شرط از آنان  ا )بر خ اف د وه ترامپ( کنا  گذاشته اما ديدگاه ها و حساستژ 

 آن ها به ويژه عربستان سيودی و اسراپتل  ا د  ا تباط با ايران به طو  جد د  نظر می گترد. بر های

 کندمی ت اش آستا، شر  و ا و ا ات اديه د  مت دانش موا کژ با آمريکا سازی، همراه اصل اسات

 هایديژم دو اعمال مفيوم به نتز تيديدها تجمتع اصل. دهد گسترش  ا هات ريم جغرافتايی شياع

 کوو  تيمتم، اصل اسات بر. اسژ انروی و نظامی صنايع بانکی، اعتصادی، هایبخش ع ته همزمان

 تا مثال برای(. 37 :13:1 ، و اعدم دلاو ) دا دبرمی گام ت ريم ابياد گسترش سمژ به تيديدکننده

 با دستانه تش ی همقاب توجته با ايران د  منظو ه دو هایآو یف  و کالاها ت ريم برجام، از عبل

 گرفژ.می انجام تيمتم اصل اسات بر ای،هسته تس ت اح

 از ممانيژ و في ی شرايط د  کنندگانت ريم جدی هایدغدغه از يکی ايران ا زی  خاير انسداد  -1

ای و هسته های رووه بردن  تش برای ا ز اي  از ايران که بيانه اي  با اسژ، عوی ا ز به ايران دستتابی

 خود توان تمام کنندگانت ريم  و،اي  از. کندمی استفاده ا حمايژ از بازوهای نتباتی خود د  منطقهي

 به دستتابی برای  ا ايران گريز های اه تمام که اندنياده امر اي  بر گذا یعانون مراحل د  ويژهبه  ا

 دهند. سو  تياتری مبادلاح به  تش از بتش  ا ايران و کنند دا ايی های مالی خود مسدود

 و نياد هر به ط ا انتقال و صاد اح از ممانيژ: ايرانی شيروندان و دولژ به ط ا فروش ممنوعتژ -3

 عانون د  که بوده ايران ع ته آمريکا هایت ريم از ديگر يکی غتردولتی و دولتی از اعم ايرانی شخص

 1013 جولای ابتدای از و بود هشد بتنی تش(IFCPA) تس ت اح گسترش با مبا زه و ايران آزادی

بنتاد دفاع از »  ژوهوی گزا ش مجموع د  (CSR, 2021). شد گذاشته اجرا به( 13:1 تترماه 10)

. شد متذکر آمريکايی مقاماح به  ا آن اهمتژ و گرديود موضووع ايو  طورح باعوث «هادموکراسی

 طريق از تواندمی و بوده ا رگذا  بستا  ممنوعتتی چنوت  اعموال کوه دادمی نوان مذکو  گزا ش

 ا ز  خاير کوه اسوژ آمده گزا ش اي  د . دهد عرا  فوا ت ژ  ا کووو  ايو  ايران د آمدهای کاهش
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 برابر د  مقاومژ همچنت  و ها رداخژ شديد ب ران با مقاب ه د  ايوران اصو ی اتکوای نقطوه خوا جی

 )37 :13:1 منظو ، ). اسووژ ایهسته برناموه سور بور الم  ویبوت  فوا 

 لاي ه چند ايران نفتی کامل ت ريم زمتنه د : (CSR, 2021)ايران نفژ فروش کامل ت ريم -1

 تر ايت   عمی به 1013 سال  ايان تا ايران صاد اح بتوتر، فوا های اعمال با تا ی ا اپه گرديد تونياد

 از ج وگتری طرح به توانمی لوايح اي  هجم  از. برسد کامل به عطع و  س از آن بوکه هزا  700 از

 و) (S.965) 1013 سال د  ايران هایت ريم اجرای ،عانون(H.R. 850)،1013 سال ایهسته ايران

دولژ دونالد ترامپ به طو  ک ی،  :101. د  آو يل کرد اشا ه(s.1001) ايران صاد اح منع عانون

ع ام کرد که اي  مساله، فروش  سمی نفژ ايران امکان خريد نفژ ايران توسط ک ته کوو هايجيان  ا ا

 (CSR, 2021) ا تقريبا به صفر  ساند. 

 برای هايیطرح حاضر، حال د : ايران ميادن و صنايع  ايج،  ول با مرتبط و تجا ی هایت ريم -7

 و م ی  ول تجا ح، حوزه مستقتم طوو به که دا د وجود ايران ع ته هات ريم دامنه کردن گسترده

 ع ته  ا هات ريم ،1013  ایهسته ايران از ج وگتری طرح. گتردمی بر د   ا ايران ميادن و نايعص

 کل کندمی ت اش و داده افزايش ايران دولژ يو ويی ا زی  خاير و ميادن بخش خود و، هایبخش

 همچنت  لاي ه اي  اسات بر(CSR, 2021) .کند متوعف سال يک طی  ا ايران نفژ صاد اح

 نيادهای ساير به يا ايران مرکزی بانک به توجهعابل خدماح مالی ا اپه به اعدام آگاهانه که صیاشخا

 يا خام نفژ جزبه) کالا فروش  استای د  آمريکا دا یخزانه ادا ه سوی از شده ت ريم ايرانی مالی

 کالا خريد و هاآن ای بر واسطهبه يا ايرانی حقوعی يا حقتقی اشخاص به خدماح يا( نفتی هایفرآو ده

 از واسطه با يا ايرانی حقوعی يا حقتقی اشخاص از خدماح يا( نفتی هایفرآو ده يا خام نفژ جزبه)

 ت ريم د  افتاده، اتفا  ايران نفژ خريد ت ريم برای آنچه مانند. گتردمی عرا  ت ريم مو د نمايند هاآن

 کاهش  ا ايران با خود تجا ی مبادلاح که و هايیکو برای شدن عاپل استثناء امکان نتز ايران با تجا ح

  ا ايران اعتصاد از ديگری هایبخش تواندمی آمريکا جميو  پتس طرح، اي  د . اسژ شده فراهم دهند،

 )31 :13:1 منظو ، ). کند ت ريم مومول و کرده تيتت  استراتژيک هایبخش عنوانبه

 فرامت  گنجاندن با  سابرجام دو ان د  کنگره گذا انونعان:  اسدا ان سپاه هایت ريم شياع گسترش -1

 شياع ايران، اس امی جميو ی با مرتبط ت ريمی لوايح نويس تش د  مت دهايالاح جميو   ؤسای اجرايی

 امريکا جميو  پتس اختتا اح کاهش هدف با اعدام اي . اندداده گسترش  ا  اسدا ان سپاه هایت ريم

 3 به ا جاع با  اسدا ان سپاه هایت ريم بتوتري . شودمی انجام هات ريم یبرخ از  وشیچوم برای

 اعداماح از ديگری بخش (CSR, 2021) .اندشدهاعمال  13713و  13133 ،13111 اجرايی فرمان
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 که شودمی  تگتری کوو ها ساير داخ ی امو  د  مداخ ه به  اسدا ان سپاه سازیمتيم طريق از کنگره،

 .کرد مواهده «سو يه و عرا  سازی باحبی از  توگتری لاي ه»  د   ا آن مصاديق توانمی وضوحبه

(CSR, 2021)  جديدی فصل ،  اسدا ان، سپاه عدت نتروی فرمانده ترو  کردن عم تاتی با اعدام، اي 

 کرد. بر سی بايد آينده د   ا آن آ ا  که نمود  ديدا  مت دهايالاح  ويکردهای د 

 ستاسی هایهزينه تصاعد کنگره، آتی هایستاسژ از ديگر يکی: موشکی هایت ريم سازی متراکم -1

 بخش د  مثال برای (CSR, 2021) .اسژ ایماهوا ه و موشکی صنايع توسيه برای ايران مالی و

 اسژ شده مک ف مت دهايالاح جميو  پتس ،«هات ريم وست هبه امريکا دشمنان با مقاب ه» عانون چيا م

 کنندهکمک هایشرکژ دا ايی الم  ی،بت  اضطرا ی شرايط د  اعتصادی اختتا اح عانون به استناد با

 .نمايد مسدود  ا ايران موشکی هایفيالتژ به

 «ايران بالستتک هایموشک از  توگتری و هات ريم لاي ه«  طرح به توانمی ديگر مصداعی د      

 ت ريم به بايد دا یخزانه زا حو: »اسژ شدهتصريح ذکو م لاي ه صد  د (CSR, 2021) .کرد اشا ه

 عطياح فناو ی، يا بالستتک هایموشک يا  تورفته متيا ف تس ت اح وا داح يا انتقال به که اشخاصی

 «.کند مباد ح دا ند، نقش ايران به آن فنی اط اعاح و

 

 گیرينتیجه

 ستاسژ با آن ت اعی که دانسژ کوو  اي  ويژگی تري برجسته توانمی  ا ايران وپو  تتتکی جايگاه     

 شده آن خا جی فضای با تنش بروز موجب گرا،اشاعه شتيی   ايدپولووی بر مبتنی امنتتی و خا جی

 نظم ع ته تيديد نوعی آمريکا، ويژهبه و غرب منظر از و  فته منطقه از فراتر آن یدامنه که تنوی. اسژ

 ستاسژ  اهبرد ديپ ماسی اجبا  د  نتايج بدسژ آمده از هب توجه با. اسژ شده موجب  ا جيانی

  ا مت دهايالاح توسط ايران ميا  ابزا  تري عمده ايران، ع مروسازی وپو  تتتکی آمريکا د  عبال خا جی

ايران د  جيژ ت ديد  ميا  برای حتاتی عنصر چيا : کرد جستجو بايد هات ريم چيا چوب د 

به صفر  ساندن امکان فروش ) سمی( نفژ ايران ( 1:  از اندعبا ح وو ع مروسازی وپو  تتتکی اي  ک

  اه د  موانع ايجاد (3 ايران با بت  الم  ی تجا ی ميام اح ک ته شدن متوعف (1 د  بازا های جيانی

 مراوداح و همکا ی هرگونه شدن عطع( 1 و مبادلاح مالی دا ند تجا ی  وابط ايران با کوو هايی که

 نايرا با الم  یبت  هایسازمان مالی

 واعيی طو به ميا  با اتکا بر ديپ ماسی اجبا ، استراتژی که اسژ داده بالا نوان سازوکا  عتنی نتايج     

 اعمال و برجام از آمريکا خروج از  س سال يک تنيا جيانی، بانک آما  طبق و گذاشته ا ر ايران بر
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 نتز، ادامه د  که بوده همراه د صدی 111 افژ با ايران د  م ی  ول ا زش جديد، هایت ريم

 داده های مرکز آما  ايران، طبق ديگر، سوی از( World Bank, 2020)اسژ. کرده افژ از تشبتش

 (1100مرکز آما ، )اسژ.  گريبانبهدسژ د صدی :330 تو م سالانه با ايران ،1100فرو دي   ماه تا

وانی د  خريد ماي تاج اولته زندگی و افزايش تصاعدی کوو ، نات د  انروی هایحامل عتمژ افزايش

 ايران د  سراسری  ا هایاعتراض فراگتر موج و نموده، ت متل مردم بر بتوتری فوا  عتمژ مسک  نتز

 و داخ ی هایب ران مديريژ د  ناتوانی ايران، بر آمريکا شديد فوا های کنا  د . گرديده اسژ موجب

 ايران بر از تشبتش  ا شرايط مدنی، جاميه سوی از شدها اپه اهکا های  و انتقاداح به اعتنايیبی

از . بود خواهد مت دهايالاح ميا  استراتژی آ ا  کنندهتسريع خود ب رانی، شرايط اي  و کرده سخژ

 شتبسوی ديگر، عدم دسترسی ايران به منابع مالی ب وکه شده خود د  کوو های خا جی که چتزی 

د  حمايژ سخاوتمندانه ايران  توان کاهش ( موجب1100 نا، تخمت  زده می شود)ايدلا   ا دت تم 33از 

 اسژ. شده از بازوهای نتابتی خود به عنوان ميم تري  ابزا  ع مروسازی وپو  تتتکی ايران د  منطقه

 به ناچا  و نتسژ خود وپو  تتتک هایتوانمندی از گتریبيره به عاد  ديگر تنيانه ايران د  ستاسی نظام

 اضم  ال خطر که اسژ ایگونهبه نوتنیعقب اي  ب که باشد،می خود نفو  هایحوزه از نوتنیعقب

 گردد.می احسات نتز داخ ی

 

 تشکر و قدرداني

های فکری ا زشمند استاد گرامی جناب آعای دکتر ياشا   کی، استاديا  جغرافتای  از کمک     

های  توبرد آن به اينجانب کمک  عنوان مقاله و برخی جنبهستاسی دانوگاه تيران که د  تص تح 

 نمودند، توکر و عد دانی نمايم.
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 الف( منابع فارسي
 ،الملل بین روابط و سیاست دوفصلنامه ،«آمريکا و ايران مناسباح بر مؤ ّر عوامل». (13:1م مد ) آ ينمنش،

 .1 شما ه دوم، سال

 یها ميبر ت ر دتالم ل با تأک  تاز منظر حقو  ب یاعتصاد ميت ر(. »13:1؛ ميرو ز، عبات )س مان تبا سوته، م مد

 ،  ايتز.1، شما ه 1، سال فصلنامه راهبرد سیاسي، «ید  موضوع هسته ا رانيا یاس ام یجميو  هتع  یاعتصاد

 .بيثژ انتوا اح تيران: ،گانه دو مهار استراتژي. (1313حست  ) امترعبدال يتان، 

 جهان راهبردي مطالعات نشريه ،«آستا غرب ب رانيای حل د  عدت نتروی نقش». (13:1شيتب ) يم ،ب

 .:1 شما ه ،اسلام

 فصلنامه ،«چگونگی و چرايی ايران؛ اس امی جميو ی سازیشو وی و ترامپ دولژ». (13:1فرزاد )  و سيتد،

 .3 شما ه يکم، و بتسژ سال ،راهبردي مطالعات

 ،خارجي سیاست نشريه ،«امتناع يا امکان امريکا، مت ده ايالاح با ايران  ابطه». (13:1)حست   موحد، جيفری

 .3 شما ه

 دو ان د  آمريکا مت ده ايالاح خا جی ستاسژ د  اسراپتل لابی نقش مقايسه». (13:3امترصد ا ) جوانوتری،

 بین مطالعات فصلنامه ،«ايران یاس ام جميو ی با ای هسته توافق بر تاکتد با ترامپ دونالد و اوباما با اک

 .11 شما ه شانزدهم، سال ،المللي

 .171-111 صص. 31 شما ه ،پیام نشريه ،«ايران وپو  تتک». (1337منصو  )  اد، حاتمی

 .111-3: صص بيا ، نامه ويژه ،ژئوپلتیک مجله ،«وپوکالچر يا فرهنگی وپو  تتک». (1331غ ام ست  ) حتد ی،

، کد «شود؟یامسال چقد  م رانيا ی يطول خطوط  (. »13:3 بيوژ،ي)ا د، (سناي)ا رانيا انيدانوجو یخبرگذا 

  https://www.isna.ir/news/98021306870د :  یعابل دسترس  ،3011301310:خبر: 

کد خبر:  ،«اسژ رانيا یبانک یهاميآماده برداشت  ت ر کايآمر(. » 13:1 بيوژ،يکا  ايران )اي نا(، )ا د یخبرگزا 

  https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1070239د :  ی، عابل دسترس:101013

 اديد  حال حاضر ز کايو امر رانيا انتم یاحتمال برخو د نظام(. »13:1)ا ديبيوژ،  ،کا  ايران )اي نا( یخبرگزا 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-، عابل دسترسی د : 1331:1، کد   خبر: «سژتن

638194  
 منطقه های عد ح مطاليه برای ت قتقی چا چوبی توسيه  هبری، و س طه امپراتو ی،» .(13:1ساند ا ) دسترادی،

تيران:  خرمواد، باعر م مد تدوي  ،نوظهور قدرت ايران اي منطقه هاي قدرت کتاب از برگرفته، «ای

 .فرهنگی عم ی انتوا اح

https://www.isna.ir/news/98021306870
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1070239
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-638194
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-638194
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-638194
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 سازمان ، تيران:ايران اسلامي جمهوري هايتحريم ماهیت و اهداف ابعاد،. (13:1مصطفی ) اعدم، دلاو  و 

 .دانان حقو  بستج

 و مطالياح فرهنگی تيران: مؤسسه ،پسابرجام هايچالش و ها فرصت .(13:1مصطفی ) اعدم، دلاو  و 

 مياصر. ابرا  الم  ی بت  ت قتقاح

 و بز گی وحتد ترجمه ،المللبین روابط در متعارض هاينظريه(. 1311 ابرح ) فالتزگراف، جتمز؛ دوپرتی،

 عومس. انتوا اح: تيران. طتب ع ترضا

 پنجمین ،« و  تش افق د  ایمنطقه عد ح عنوان به ايران آفرينینقش الزاماح» .(13:7حست  )  بتيی،

 .ماه ا ديبيوژ امسی و و نيم بتسژ ،پیشرفت( پايه )الگوي پیشرفت ايراني اسلامي الگوي کنفرانس

 . شژ واحد اس امی آزاد دانوگاه انتوا اح: شژ،  «(کاربرد ايده) ژئوپلیتیک(، :133يوسف ) اليابدي ، زي 

 د  یعابل دسترس ،«اسژ اسراپتل عضته سر بر آمريکا با ايران دعوای د صد نود» (.13:3م مود ) ق م،ال سريع

.https://www.america.blog.ir 

 با شر  به غرب از ايران خا جی ستاسژ نگاه تغتتر بر تأ ترگذا  وپو  تتتک عوامل». (13:1ا دشتر ) سنايی،

 ،:3 شما ه دهم، سال ،المللبین روابط مطالعات فصلنامه ،«1::1-1::1 های، سال بت   وسته بر تأکتد

 .111 – 33 صص،  ايتز

 .سمژ انتوا اح: تيران ،ژئوپلیتیک (.1330ال ه ) عزح عزتی،

 .انتوا اح امترکبتر: تيران ،عالم قبله. (1311گراهام ) فولر،

 ،جغرافیايي هايپژوهشلنامه فص ،«ستاسژ و وپو  تتتک». (1331ستد موسی )  و موسوی، م مدباعر؛ عالتباف،

 .11 خا جی شما ه

 .نی نور تيران: صبو ی، منوچير: ترجمه ،شناسي جامعه. (1311آنتونی ) گتدنز،

 هايسیاست فصلنامه ،«اعداماح و اهداف ها،ويژگی: ناعادلانه هایت ريم بازخوانی». (13:1داوود ) منظو ،

 .1شما ه  يکم، سال ،اقتصادي و مالي

 د  ايران اس امی جميو ی حاکمتتی هایچالش بر سی(. »13:1فريبرز ) دهکاء، احمدی حس ؛م مد نامی،

 شژ:  دوم، ج د ،ايران ژئوپلیتیک انجمن کنگره پنجمین مقالات مجموعه ،«هرمز تنگه و فا ت خ تج

 اس امی واحد  شژ. آزاد دانوگاه

، خارجي روابط فصلنامه ،«عربی کوو های لاحت و با مواجيه د  آمريکا  فتا ی الگوی». (13:1م مود ) واعظی،

 .13-11 ، صص1 شما ه سال اول،

،  عابل 111173کد خبر:  ،«رانياعتصاد ا یجيان یا  ه1نزول (. »13:3 بيوژ،ي)ا د وبسايژ خبری انتخاب،

  /news/226253https://www.entekhab.ir/fa : د  یدسترس

https://www.entekhab.ir/fa/news/226253
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 بر تاکتد با شانگيای امنتتی-اعتصادی  تمان وپو  تتتک بر ت  ت ی». (1331ال ه ) عزح عزتی، کتومرث؛ د و، يزدانپناه

 .11-77 صص  ،:سوم، شما ه  سال ،ژئوپلیتیک فصلنامه ،«سازمان اي  د  ايران عضويژ انداز چوم

 د : یعابل دسترس، مرکز آما  ايران، «1001  يمصرف کننده فرو د مژتشاخص ع(. »01100بيوژيا د)

 https://www.amar.org.ir/news/ID/15508 
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