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چکیده
استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در خاورمیانه به عنوان یک منطقه انرژیزای حیاتی با هدف حظدو و اسدتررار
هژمونی در نیرکره غربی صورت گرفته است .بنابراین ،آمریکا با استراتژی موازنه دور از کرانه و اتحاد و ائتلا با بازیگران
منطقه خاورمیانه درصفد مهار و کنترل جرهوری اسلامی ایران به عنوان یک هژمون منطقهای بالقوه از طریق استقرار
سپر دفاع موشکی برای مهار و کنترل قفرت بالقوه آن در اطرا ایران است .در این راستا ،آمریکا افزون بر ایجاد سدپر
دفاع موشکی در ترکیه ،اقفامهایی را برای افزایش توان دفاع هوایی کشورهای حوزة خلدی فدارا انجدام داده اسدت.
فروش سامانه هوایی پاتریوت به چهارکشور عربی حوزة خلی فارا و ارسال رادارهای «ایکس-بانف» و سایر تجهیزات
دفاع هوایی به رژیم صهیونیستی از جرله اقفامهای آمریکا در این زمینه بودهانف .بنابراین ،این مقاله با کاربسدت نرریده
واقعگرایی تهاجری سعی دارد به تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در خاورمیانه و فعالیتهای ایدران در مقابدآ آن
بپردازد .در این راستا ،تأثیرات این طرح بر رقابتهای امنیتی و روابط دیپلراتیک ایران و ترکیه به عنوان متغیر میانجی
در نرر گرفته میشود .لذا ،این مقاله درصفد پاسخ به این سؤال است کده گسدترش سدپر دفداع موشدکی آمریکدا در
خاورمیانه با چه هف بوده و چگونه بر کنترل افزایش قفرت ایران تأثیر گذاشته است؟ بر این اساا فرضیه پدژوهش
این است که سپر دفاع موشکی آمریکا با هف حظو و استررار هژمونی منطقهای آمریکدا و مهدار و کنتدرل افدزایش
قفرت نرامی و موشکی جرهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه استقرار یافته است.
کلید واژهها
سپر دفاع موشکی ،هژمون بالقوه ،موازنه دور از کرانه ،احاله مسئولیت.
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مقدمه
طرح سپر دفاع موشکی در دولت ریگان و با عنوان "ابتکار دفاع راهبردی" که با هف مقابله با
حرلات احترالی موشکهای قاره پیرای شوروی مطرح شف در دستور کار آمریکا قرارگرفت .استقرار این
سامانه به دلیآ مخالظتهای زیاد در آمریکا که به دلیآ مشکلات فنی و هزینه بالای آن بود از ادامه مسیر
باز ایستاد .با فروپاشی شوروی و اضرحلال نرام دوقطبی و روی کارآمفن بوش پفر« ،ابتکار دفاع
راهبردی» مورد تجفیف نرر قرار گرفت .وی طرح جفیف خود را «حظاظت جهانی در مقابآ حرلات
محفود» نامیف .در این طرح به جای ایفه اولیه محافرت از آمریکا در مقابآ حرلات گسترده آمریکا از این
پس به دنبال به کارگیری سامانه دفاعی خواهف بود که محافرت جهانی در مقابآ حرلات موشکی
محفود را تضرین کنف .کلینتون با عنوان «دفاع ملی موشکی» ادامهدهنفه این رونف بود .هف نهایی این
طرح استظاده از ترامی امکانات فنی مستقر در زمین ،دریا و فضا تا موشکهای بالستیک طر مقابآ
پیش از رسیفن به فضای جوی آمریکا رهگیری و انهفام گردد .در ادامه اینرونف ،جورج بوش خروج
آمریکا از پیران معاهفه ضفموشکهای بالستیک را اعلام نرود و استقرار این سامانه را در کشورهای چک
و لهستان مطرح کرد ،لیکن ،این مسئله باعث نارضایتی برخی از کشورها به خصوص روسیه شف و به
دلیآ هرین مخالظتها اجرای این طرح متوقف گردیف .با روی کار آمفن اوباما و تأکیف آن بر «خلع سلاح
جهانی» و ایفه «جهان عاری از سلاح هستهای» تصریم به تعلیق طرح سپر دفاع موشکی مفنرر بوش
گرفت و آن را از دستورکار خارج ساخته و در عوض استقرار این سامانه برای محافرت از آمریکا و اروپا در
قالب جفیفی عرلیاتی نرود .بنابراین ،اوباما با تعریف جفیفی که از منشأ تهفیف و حرله موشکی ارائه داد
هف رونف تکاملی ایجاد و استقرار سپر دفاع موشکی برای مقابله تهفیفهای موشکهای بالستیک
کشورهایی ماننف کره شرالی و ایران را ادامه داد.
بفین ترتیب ،دولت اوباما برای مقابله با تهفیف موشکهای بالستیک ایران ،رویکرد جفیفی را در پیش
گرفت که آن را «رهیافت مرحلهای تطبیقی» نامیف و ترام سعی خود را کرد تا در کوتاهترین مفت این
رویکرد جفیف را عرلیاتی کنف .استقرار سپر دفاع موشکی پیرامون ایران در خاورمیانه و رادار بانف ایکس در
ترکیه به عنوان بخشی از آن که به موازات اقفام ناوگان دریایی آمریکا در مفیترانه عرلیاتی شفه ،مرحله
ابتفایی رویکرد اوباما میباشف .مقارن با این طرح ایجاد شبکه مشابه در حوزه خلی فارا برای مهار
حرلات موشکی ایران در دستور کار قرار گرفته است .دستیابی ایران به فنآوری و بومیسازی ساخت و
پرتاب موشکهای بالستیک و پرتاب ماهواره ،انتقادهای شفیف دولتهای غربی به ویژه اسرائیآ و آمریکا را
در برداشته است .آنها مفعیانف که این میزان توانایی موشکی ایران ،رژیم صهیونیستی و بطور هرزمان
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کشورهای حوزه جنوبی خلی فارا و پایگاههای آمریکا در منطقه و کآ اروپا و در صورت دستیابی ایران
به موشک قارهپیرا ،خاک آمریکا را در معرض خطر و تهفیف قرار میدهف .گسترش شبکه دفاع موشکی از
طر آمریکا که با حرایت کشورهای منطقه هرراه بوده با هف محاصره ،بازدارنفگی ،موازنهسازی و مهار
قفرت ایران ،هرزمان تهفیفی برای امنیت ایران توسط قفرتهای فرامنطقهای است.
بنابراین ،آنچه در این مقاله کانون توجه و تررکز است ،مسئله چتر امنیتی سپر دفاع موشکی آمریکا
در خاورمیانه برای مفیریت و جلوگیری از افزایش قفرت ایران در منطقه خاورمیانه به عنوان یک هژمون
منطقهای است .بنابراین ،بایف اذعان نرود که هف اصلی آمریکا برای برپایی سپر دفاع موشکی در
خاورمیانه ،حظو سیطره خود به عنوان یک قفرت برتر در این منطقه و جلوگیری از ایجاد هژمون بالقوه
میباشف که گسترش این طرح آمریکا ،از یک سو ،ایران را در معرض یک معرای امنیتی نوین و پیچیفه
قرار میدهف که نیاز به یک کظایت معقول بازدارنفگی در منطقه است و از سوی دیگر محفودیتهای
ساختاری را برای رشف دیظرانسیآ قفرت ایران در برابر کشورهای منطقه ایجاد میکنف .قرار گرفتن ایران
در این شرایط سخت امنیتی ،سبب شفه که این کشور توانرنفی موشکی خود را برای ایجاد دفاع و
بازدارنفگی مؤثر در مقابآ تهفیفات قفرتهای تهفیفکننفه ،ماننف آمریکا و اسرائیآ تقویت نرایف .لذا ،با
استرفاد از نرریه واقعگرایی تهاجری درصفد تبیین این موضوع هستیم که ذیلاً به آن پرداخته میشود.
چارچوب نظری:
برای تبیین و فهم مسائآ بینالرللی نیاز به رهیافت و نرریهای است که در قالب اصول و مظروضات
شناختشناسانه و روششناسانه تئوریک آن نرریه ،پژوهش مورد نرر شکآ گیرد به طوریکه مؤلظهها و
شاخصهای پژوهش با نرریه هرخوانی داشته و اقتضائات تئوریک آن بر موضوع تحریآ گردد .علیرغم
اینکه هر نرریه در بنیان تئوریک خود مفعی است که تصویری شظا  ،مجابکننفه و واقعیتر از
رخفادهای بینالرللی به نرایش میگذارد ،لیکن ،به نرر میرسف با وجود کثرت نرریات روابط بینالرلآ
سخت میتوان به موضوعی پرداخت که فقط در حوزه یک نرریه قابآ تبیین باشف .بفین ترتیب ،با توجه
به عنوان پژوهش حاضر و بررسی مؤلظههای تشکیآدهنفه و شاخصهای اصلی آن ،به نرر میرسف
بهترین نرریه که قابلیت تبیینکننفگی بالایی نسبت به نرریات دیگر را داشته ،نرریه واقعگرایی تهاجری
به عنوان یک نرریه توصیظی -تجویزی است.
واقعگرایی تهاجری انواع و اقسام مختلظی دارد که توسط نرریه پردازانی چون جان مرشایرر ،اریک
لبس و فریف زکریا ساخته و پرداخته شفه است .با اینحال ،مشهورترین واقعگرای تهاجری مرشایرر است
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که این نرریه را در کتاب تراژدی سیاست قفرتهای بزرگ در سال  1002تفوین و ارائه کرده
است(دهقانی فیروزآبادی .)00 :2932 ،وی با عاریت از تجربیات موشکافانه تاریخی قفرتهای بزرگ از
سال  2931تا زمان تفوین کتاب نرریه واقعگرایی تهاجری را مستنف به تاریخ کرده و از فهم گذشته
تاریخی قفرتهای بزرگ ،تجویز رفتار آنها در آینفه را بفست میدهف؛ گذشته چراغ آینفه سیاست
بینالرلآ است.
مرشایرر با پیروی از آموزهها و مظروضات واقعگرایی کلاسیک ماننف قفرت ،امنیت ،دولت ،آنارشی و
عقلانیت ابزاری ،نرریه واقعگرایی تهاجری را بنیان نهاده است .وی براین باور است که این قفرتهای
بزرگ هستنف که سیاستهای بینالرللی را شکآ میدهنف و در تأثیرگذاری بر سیستم بینالرللی
خروجی رفتار قفرتهای بزرگ تعیینکننفه هستنف؛ زیرا قفرتهای بزرگ از بیشترین تأثیرگذاری در
صحنه سیاست بینالرلآ برخوردارنف که سرنوشت ترامی دولتها اعم از قفرتهای بزرگ و کوچک
اساساً از طریق اقفامات و تصریرات دولتهایی تعیین میشونف که دارای بیشترین توانرنفی نسبی در
سیستم باشنف.
دستگاه نرری واقعگرایی تهاجری بر شالوده پن مظروض استوار گردیفه است:
الف) آنارشیک بودن نرام بین الرلآ :آنارشی در سیستم بین الرللی به معنای هرج و مرج و حاکم
بودن بینرری نیست .آنارشی دولتها را وامیدارد تا قفرت نسبی یا نظوذ خود را به حفاکثر برساننف؛ چرا
بین الزامات سیستری و تعقیب سیاست خارجی حقیقی دولتها ارتباط نسبتاً مستقیری وجود دارد .در
یک محیط آنارشی ،الزامات رقابتی سیستم بینالرللی دولتها را هفایت میکنف تا برای به حفاکثر
رسانفن قفرت و نظوذ خود تلاش کننف) . (zakaria, 1998در واقع ،قفرت بیشتر در نرام آنارشیک
امنیت و بقای بالاتری را برای دولتها به ارمغان میآورد .بنابراین ،آنارشی موجب میشود تا رقابتهای
امنیتی در بین دولتها تشفیف شود ،از اینرو ،دولتها برای ایجاد و تأمین امنیتشان ،خود را مسلح و قوی
میکننف .لذا ،کسب قفرت نسبی و نه مطلق ،میان ترام دولتها مشترک است ،بنابراین ،دولتها به دنبال
فرصتهایی برای تضعیف مخالظان بالقوه خود و ارتقای جایگاه قفرت نسبیشان هستنف
).(Mearsheimer, 1990: 55-56
ب) توان نرامی تهاجری قفرتهای بزرگ :قفرتهای بزرگ ذاتاً دارای حفی از قابلیتهای نرامی
تهاجری هستنف که به آنها توان صفمه زدن و احیاناً انهفام یکفیگر را میدهف .دولتها بالقوه برای یکفیگر
خطرناک هستنف ،گرچه برخی از آنها نسبت به دیگران از امکانات نرامی بیشتری برخوردار هستنف
( .)Valeriano, 2009: 10به هر میزان که دولتها از قفرت نرامی بیشتری نسبت به یکفیگر
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برخوردار باشنف ،از توانایی و ظرفیت خطرآفرینی بیشتری برخوردار خواهنف بود .بفین ترتیب ،معرولاً
قفرت نرامی یک دولت ،با توانایی تسلیحاتی ویژهاش در انهفام دیگری ،تعریف و شناخته میشود.
ج) عفم اطرینان نسبت به مقاصف و نیات دیگر دولتها :دولتها هرگز نریتواننف در مورد مقاصف و
نیات دولتهای دیگر مطرئن باشنف .به ویژه هیچ دولتی نریتوانف اطرینان داشته باشف که دولت دیگر از
توانایی نرامی تهاجری خود علیه او استظاده نریکنف .از آنجا که نریتوان این نیات را به صورت قطعی و
با اطرینان برآورد کرد ،قضاوت قاطعانه در مورد آن تقریباً غیرمرکن است .علآ احترالی زیادی وجود
دارد و هیچ دولتی نریتوانف مطرئن باشف که دولت دیگر توسط یکی از این علآ برانگیخته نشود .واقع-
گرایی تهاجری فرض میکنف برهم نخوردن وضعیت کنونی و حظو تعادل توهری بیش نیست(مرشایرر،
.)93 :2911
د) نخستین و اصلیترین هف قفرتهای بزرگ تضرین بقاست :بقا به معنی نگهفاری کردن از حق
حاکریت ،ترامیت ارضی ،استقلال اقتصادی و سیاسی و نرم سیاسی داخلی است .خصوصاً این که
دولتها در پی حظو ترامیت ارضی و استقلال نرم سیاست داخلیشان هستنف .بقا در رأا اهفا و
انگیزههای دیگر قرار دارد؛ زیرا هرگاه یک دولت توسط دولت دیگر تسخیر شود ،مرکن نیست در آن
شرایط بتوانف اهفا دیگر خود را دنبال کنف .بقا پیش شرط وصول به دیگر اهفا است و چنانچه دولت-
ها نتواننف امنیت و بقا را به مثابه مهرترین هف دنبال کننف ،دستیابی به سایر اهفا نیز محقق نری-
شود .تحت این شرایط ،تضرین بقا هف اصلی دولتها در نرام بینالرللی است؛ چرا که دولتها
تهفیفهای بالقوهای علیه یکفیگر محسوب میشونف .به ویژه ،در شرایط آنارشیک بینالرللی و نبود اقتفار
مرکزی ،دولتها نریتواننف برای وصول به این اهفا به دیگران وابسته باشنف .به اعتقاد مرشایرر نرام
بینالرللی قفرتهای بزرگ را وامیدارد تا قفرت نسبیشان را به این دلیآ که مناسبترین راه برای به
حفاکثر رسانفن امنیت آنهاست ،به بالاترین حف برساننف؛ یعنی بقا ریشه اصلی رفتار تجاوزکارانه است.
قفرتهای بزرگ تجاوز میکننف ،نه به این دلیآ که بخواهنف این گونه رفتار کننف یا راه مخظیانهای را
برای تسلط بر دیگران طی کننف ،بلکه بیشتر به این دلیآ که در شرایطی که خواستار به حفاکثر رسانفن
شانس بقای خود میباشنف بایف قفرت بیشتری به دست بیاورنف(.)Mearsheimer, 2001: 21
ه) قفرتهای بزرگ بازیگرانی عقلاییانف :قفرتهای بزرگ بازیگران عقلایی در صحنه سیاست
بینالرلآانف .آنها از محیط پیرامونشان آگاهانف و درباره چگونگی بقا در این محیط به صورت راهبردی
میانفیشنف .از آنجا که رفتارهای قفرتهای بزرگ رفتار دیگر دولتها را تحت تأثیر قرار میدهف و
چگونگی تأثیرپذیری رفتار سایر دولتها در تفوین و جهتدهی استراتژی هر دولت برای بقای خود
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تأثیرگذار است ،آنان فعالیت و اقفامات دیگر دولتها را هرواره مف نرر دارنف .به هر حال ،دولتها در
بلنفمفت ،به شرایط و زمان به منزله نتای و پیامفهای رفتارهایشان توجه خاصی دارنف .علاوه بر این،
دولتها نه تنها به عواقب کوتاهمفت و فوری ،بلکه به پیامفهای بلنفمفت اعرال خود نیز توجه می-
کننف).)Mearsheimer, 2001: 30-32
هیچ یک از این مظروضات به تنهایی رفتار تهاجمآمیز را به عنوان یک قاعفه کلی الزامی به قفرتهای
بزرگ حکم نریکننف .هنگامی که این پن مظرض با یکفیگر پیونف میخورنف ،انگیزههایی قوی برای رفتار
و افکار تهاجمآمیز قفرتهای بزرگ در قبال یکفیگر به وجود میآورنف .این امر به ایجاد سه الگوی رفتاری
منت میشود :ترا ،خودیاری و به حفاکثر رسانفن قفرت .قفرتهای بزرگ از یکفیفگر میترسنف ،آنها
نسبت به یکفیگر بفگران بوده و هرواره از قریبالوقوع بودن جنگ نگراننف چون جنگ میتوانف به ویرانی
و میرایی دولتها منت شود .دولتها هرچنین در نرام بینالرلآ در پی تضرین بقای خود میباشنف
چون در سیاست بینالرلآ خفا با کسانی است که به فکر خود باشنف و به خویش یاری رساننف .این اصرار
و تأکیف بر اصآ خودیاری دولتها را از تشکیآ اتحادها بازنریدارد .اما اتحادها تنها پیونفهایی موقتیانف.
دولتها که از نیات غایی دولتهای دیگر در هراسنف و میداننف که در یک نرام خودیار عرآ میکننف،
خیلی زود در مییابنف که بهترین شیوه برای تضرین بقایشان این است که قفرترنفترین دولت این نرام
باشنف چرا که قفرت کلیف گن بقاست .در نتیجه دولتها توجه خاصی به نحوه توزیع قفرت در میان
خود دارنف و کوشش بسیاری به عرآ میآورنف تا سهم خود را از قفرت جهانی به حفاکثر برساننف
(مرشایرر .)93-91 :2911 ،مجروع این پن مظروض شرایطی را به وجود میآورد که کشورها نه تنها
دغفغه موازنه قوا و حظو قفرت دارنف بلکه انگیزه قوی و شفیفی را برای بیشینهسازی قفرت فراهم
میسازد .چون کشورها از یکفیگر هراا دارنف ،تنها میتواننف برای تأمین امنیتشان به خود اتکا کننف و
بهترین راهبرد برای تأمین و تضرین بقا بیشینهسازی قفرت نسبی است(دهقانی فیروزآبادی:2932 ،
 .)02به علاوه ،به زعم میرشایرر قاعفه بازی در جهان دولتها بر اساا بازی با حاصآ جرع صظر است.
بنابراین ،اهفا عرلیاتی دولتها در نرام بینالرلآ عبارت است از :الف) تبفیآ شفن به هژمونی
منطقهای و جلوگیری از دستیابی رقبایشان در سایر مناطق به هژمونی .هژمونهای منطقهای میترسنف
که یک هراورد همتوان چه بسا هژمونی آنها را از طریق واژگون کردن موازنه قوای موجود در حیات
خلوت آنها به خطر انفازد .بنابراین هژمونهای منطقهای ترجیح میدهنف که تعفاد و یا بیشتر قفرتهای
بزرگ در سایر نقاط و مناطق کلیفی جهان وجود داشته باشنف ،زیرا در این صورت هرسایگان احترالاً
بیشتر وقت خود را صر یکفیگر میکننف ،و در نتیجه فرصتهای کرتری برایشان جهت تهفیف هژمون
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دوردست باقی میمانف .اما ،چگونگی جلوگیری هژمونهای منطقهای از تسلط سایر قفرتهای بزرگ بر
مناطق دوردست بستگی به موازنه قوا در آنجا دارد .اما حتی اگر یک هژمون بالقوه در منطقه دیگر به
وجود آیف ،اولین گزینه مورد نرر هژمون در دوردست ،دور مانفن از درگیریها و اجازه دادن به
قفرتهای بزرگ محلی برای کنترل و رفع بحران میباشف .اگر قفرتهای بزرگ محلی نتوانستنف تهفیف
را رفع نراینف ،به هر حال ،هژمون دور از صحنه در موازنه علیه دشرن قرار خواهف گرفت .اگرچه هف
اصلی این هژمون مهار میباشف ،لیکن بفنبال فرصتهایی برای از بین بردن خطر و برقراری مجفد یک
موازنه قوای متعادل در منطقه خواهف بود تا پس از آن بتوانف به خانه بازگردد .در حقیقت ،هژمونهای
منطقهای به عنوان موازنهگرهای خارجی و فرامنطقهای در سایر مناطق جهان عرآ میکننف .برای احراز
صلاحیت به عنوان یک هژمون بالقوه ،یک دولت بایستی به طور قابآ ملاحرهای ثروترنفتر از رقبای
محلیاش باشف و نیز بایستی دارای قفرترنفترین ارتش در منطقه باشف .لازم به ذکر است که حتی اگر
یک دولت ابزار و اراده تبفیآ شفن به هژمون بالقوه را نیز داشته باشف سایر قفرتهای بزرگ موجود در
سیستم سعی خواهنف کرد تا از هژمون منطقهای شفن آن دولت در مظهوم واقعیاش جلوگیری به عرآ
آورنف؛ کسب ایجابی قفرت برای خود و سلب دیگران از قفرتگیری؛ ب) دستیابی به ثروت حفاکثر به
دلیآ قابلیت تبفیآ ثروت به قفرت است .ثروت شرط لازم و نه کافی برای قفرت است؛ ج) دستیابی به
قفرت زمینی برتر؛ و در نهایت ،قفرتهای بزرگ در صفد تظوق هستهای بر رقبایشان میباشنف(مرشایرر،
)233-231 :2911
بطور خلاصه قفرتهای بزرگ به دنبال چهار هف اصلی میباشنف )2 :تبفیآ شفن به تنها هژمون
منطقهای جهان )1 ،کنترل بیشترین درصف مرکن از ثروت جهان )9 ،تسلط بر موازنه قوای زمینی در
منطقه خود )0 ،دستیابی به تظوق هستهای(مرشایرر .)230 :2911 ،دولتها برای دستیابی به این اهفا
دو نوع استراتژی کلی اتخاذ میکننف )2 :افزایش قفرت که جنگ ،باجگیری ،طعرهگذاری و تحریک برای
فرسایش و آتشبیاری معرکه را در برمیگیرد )1 ،مفیریت و کنترل که موازنه و احاله مسئولیت را شامآ
میشود .به طور خلاصه ،ابرهف بقا در میان اهفا دیگر در جهان سیاست بینالرلآ برای قفرتهای
بزرگ پادشاهی میکنف از طریق چهار ریزهف و با استظاده از پن استراتژی.
بفین ترتیب ،وفق منطق رئالیسم تهاجری ،رقابت امنیتی یک امر عادی و روزمره در ساختار
آنارشیک بینالرلآ است .لذا ،سیاست بینالرلآ هرواره سودایی خطرناک و بیرحم برای کسب حفاکثر
قفرت در قالب هژمون یعنی تنها قفرت بزرگ در نرام بینالرلآ است .اشتیاق برای بفست آوردن قفرت
بیشتر هرگز از بین نخواهف رفت مگر اینکه دولتی به هف غایی یعنی وضعیت هژمون دسترسی پیفا
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کنف و از آنجا که به نرر نریرسف ،هیچ دولتی به موقعیت هژمون جهانی دست پیفا کنف ،لذا جهان
محکوم است که شاهف رقابت دائری قفرتهای بزرگ باشف .این جستجوی بیوقظه قفرت به آن معناست
که قفرتهای بزرگ در پی یافتن فرصتهایی برای تغییر نحوه توزیع قفرت جهانی به نظع خود
میباشنف .به عبارت سادهتر ،قفرتهای بزرگ هرواره آماده تهاجرنف .هرچنین ،قفرتهای بزرگ نه تنها
در پی افزایش قفرت خود به بهای کاهش قفرت دول دیگر هستنف ،بلکه تلاش میکننف تا از افزایش
قفرت رقبا به بهای کاهش قفرت خودشان نیز جلوگیری نراینف(مرشایرر)1-9 :2911 ،
رئالیستهای تهاجری عقیفه دارنف که دولتهای طرففار حظو وضع موجود به نفرت در عرصه
سیاست جهانی یافته میشونف زیرا ساختار نرام بینالرلآ انگیزهای بسیار قوی برای جستجوی قفرت
فرصتهایی جهت افزایش قفرت به بهای کاهش قفرت رقبا به دولتها بخشیفه و آنها را بر آن میدارد تا
هرگاه منافع بر هزینهها سنگینی کرد از موقعیت پیش آمفه در جهت کسب منافع خود استظاده نراینف.
لذا ،هف غایی یک دولت این است که در نرام بینالرلآ به هژمون تبفیآ شود(مرشایرر )10 :2911 ،از
این منرر ،حفاکثر قفرت مساوی است با حفاکثر امنیت که نتیجه آن حفاکثر تضرین بقاست .نرریه
رئالیسم تهاجری با کاربست روز در قالب استظاده از شرشیر در صفد تغییر ساختار توزیع قفرت نه
ساختار آنارشیک است؛ چرا که با وجود قفرت بازدارنفگی آبها که دو سوم از سطح جهان را در برگرفته
است ایجاد ساختار سلسلهمراتبی را غیرمرکن میدانف.
بنابراین ،مرشایرر یک تئوری کاملاً بفبینانه ارائه میدهف که حاکی از فشار ساختار نرام بینالرلآ بر
کشورها برای تعقیب سیاستهای رقابتی در قبال یکفیگر و تلاش در هر زمان و هر کجا برای برهمزدن
موازنه قفرت رقابتی به نظع خود میباشف(لیتآ .)991 :2913 ،بنابراین ،آنارشی بفخیم نرام بینالرلآ
دولتها را در وضع طبیعی قرار داده به طوریکه دولت را (به ویژه قفرتهای بزرگ) گرگ دولت در نرر
میگیرد که در تلاشی بیوقظه برای دریفن یکفیگر به سر میبرنف .طبق نگاه مرشایرر ترامی کشورها به
جز هژمون منطقهای کشورهایی تجفیف نررطلبانف.
با توجه به توضیحاتی که در مورد نرریه واقعگرایی تهاجری داده شف و به اصول و اهفا اساسی این
نرریه اشاره گردیف میتوان بر اساا این نرریه استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا و واکنش جرهوری
اسلامی ایران به استقرار این سپر دفاعی در خاورمیانه و اصرار آمریکا به عرلی شفن این طرح را مورد
بررسی قرار داد.
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استراتژی گسترش طرح دفاع موشکی آمریکا:
طرح سپر دفاع موشکی در دولت ریگان و با عنوان «ابتکار دفاع راهبردی» که با هف مقابله با
حرلات احترالی موشکهای قاره پیرای شوروی مطرح شف در دستور کار آمریکا قرارگرفت .استقرار این
سامانه به دلیآ مخالظت های زیاد در آمریکا که به دلیآ مشکلات فنی و هزینه بالای آن بود از ادامه مسیر
باز ایستاد .با فروپاشی شوروی و اضرحلال نرام دوقطبی و روی کارآمفن بوش پفر وی «ابتکار دفاع
راهبردی» را مورد تجفیف نرر قرار داد .وی طرح جفیف خود را «حظاظت جهانی در مقابآ حرلات
محفود» نامیف .در این طرح به جای ایفه اولیه محافرت از آمریکا در مقابآ حرلات گسترده آمریکا از این
پس به دنبال به کارگیری سامانه دفاعی خواهف بود که محافرت جهانی در مقابآ حرلات موشکی
محفود را تضرین کنف .کلینتون با عنوان «دفاع ملی موشکی» ادامهدهنفه این رونف بود .هف نهایی این
طرح استظاده از ترامی امکانات فنی مستقر در زمین ،دریا و فضا تا موشکهای بالستیک طر مقابآ
پیش از رسیفن به فضای جوی آمریکا رهگیری و انهفام گردد .در ادامه اینرونف ،جورج بوش خروج
آمریکا از پیران معاهفه ضف موشکهای بالستیک را اعلام نرود و استقرار این سامانه را در کشورهای چک
و لهستان مطرح کرد ،لیکن ،این مسئله باعث نارضایتی برخی از کشورها به خصوص روسیه شف و به
دلیآ هرین مخالظتها اجرای این طرح متوقف گردیف .با روی کار آمفن اوباما و تأکیف آن بر «خلع سلاح
جهانی» و ایفه «جهان عاری از سلاح هستهای» تصریم به تعلیق طرح سپر دفاع موشکی مفنرر بوش
گرفت و آن را از دستورکار خارج ساخته و در عوض استقرار این سامانه برای محافرت از آمریکا و اروپا در
قالب جفیفی عرلیاتی نرود .بنابراین ،اوباما با تعریف جفیفی که از منشأ تهفیف و حرله موشکی ارائه داد،
هف رونف تکاملی ایجاد و استقرار سپر دفاع موشکی برای مقابله با تهفیفهای موشکهای بالستیک
کشورهایی ماننف کره شرالی و ایران در دستورکار قرار داد.
بفین ترتیب ،دولت اوباما نیز برای مقابله با تهفیف موشکهای بالستیک ایران ،رویکرد جفیفی را در
پیش گرفت که آن را «رهیافت مرحلهای تطبیقی» نامیف و ترام سعی خود را کرد تا در کوتاهترین مفت
این رویکرد جفیف را عرلیاتی کنف .استقرار سپر دفاع موشکی پیرامون ایران در خاورمیانه و رادار «بانف
ایکس» در ترکیه به عنوان بخشی از آن که به موازات اقفام ناوگان دریایی آمریکا در مفیترانه عرلیاتی
شفه ،مرحله ابتفایی رویکرد اوباما میباشف .مقارن با این طرح ایجاد شبکه مشابه در حوزه خلی فارا
برای مهار حرلات موشکی ایران در دستور کار قرار گرفته است .در اینجا بایف بیان کرد که هف اصلی
آمریکا برای برپایی سپر دفاع موشکی در خاورمیانه ،حظو سیطره خود به عنوان یک قفرت برتر در این
منطقه میباشف.
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مقامات آمریکا از بین رفتن رژیم طالبان و بعث عراق را پایان تهفیفات علیه خود و متحفینشان
نریداننف .آنها بر این اعتقادنف که دولتهای سرکش دیگری در جهان وجود دارنف که رویای ضدربه زدن
بده آمریکا و متحفانش را با استظاده از حرلات موشکی در سر میپروراننف ،بنابراین ایالات متحفه وظیظه
دارد نسبت به حظاظت از خود و متحفانش در برابر این خطرات از طرح سپر دفاع موشکی در اروپای
شرقی و خاورمیانه استظاده کنف .این اقفام آمریکا از سدوی مخالظین این طرح به عنوان گامی برای تثبیت
هژمونی این کشور تلقی میشود که هف واقعیاش از بین بردن قفرت بازدارنفگی روسیه و ایران است.
در واقع هرانگونه که واقعگرایی تهاجری توضیح میدهف؛ اقفام آمریکا در استقرار سپر دفاع موشکی بر
اساا حفاکثرسازی تأثیر در نرام جهانی و این احساا که قفرت و توان انجام آن را دارد ،صورت گرفته
ناخواسته قفرتهای دیگری را تحریک کرده است .بنابراین ،کشورها هیچ اطرینانی نفارنف که طرح سپر
دفاع موشکی آمریکا در آیدنفه تدوسعه وگسترش بیشتری پیفا نکنف .از این رو برای پیدشگیری از تراژدی
وحشتناک آینفه به مخالظت با آن برمیخیزنف و طرحهایی بدرای تولیف موشکهایی را شروع میکننف که
بتواننف از این سیستم عبور کننف(میرفخرایی.)201-209 :2913 ،
اهداف آمریکا از استقرار سپر دفاع موشکی:
در سنف راهبرد دفاعی آمریکا (منتشره در سال  )1021به هرکاری با کشورهای حوزه خلی فارا
به منرور جلوگیری از توسعة تواناییهای هستهای ایران تأکیف شفه است .آمریکا معتقف است که با وجود
مذاکرات اروپا با ایران و امضای تظاهم نامهها بین طرفین و صفور قطعنامهها و اعرال تحریمها علیه این
کشور ،هیچ گونه تغییری در سیاست ایران به وجود نیامفه است و ایران در حال توسعة تواناییهای خود
در موشک بالستیک میباشف .افزون بر این ایران موشکهای بالستیک با برد متوسط دارد که برای آمریکا
و برخی از دولت های اروپایی و کشور های منطقه خاورمیانه خوشاینف نیست .ایران با آزمایشهای
موفقیتآمیزی که بر روی موشکهای خود انجام داده است ،قادر به حرله به بسیاری از کشورهای
خاورمیانه و اروپا میباشف که برای متحفان آمریکا تهفیف محسوب میشود(.)Moss, 2009: 34
از دیفگاه آمریکا و متحفینش گسترش تسلیحات موشکی ایران بر امنیت اروپا ،امنیت خاورمیانه،
حظاظت از رژیم صهیونیستی و حرآ و فروش نظت در خلی فارا موثر است و موجب محفودیت در
آزادی عرآ آنها میگردد .در نتیجه مقابله با تهفیفات موشکی در منطقه مخصوصاً از جانب ایران برای
آنها از اهریت بالایی برخوردار شفه است .در این راستا گسترش سپر دفاع موشکی به خاورمیانه و خلی
فارا که محیط امنیتی فوری ایران محسوب می شود و به موازات آن افزایش قرار دادهای سنگین
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تسلیحاتی آمریکا با کشورهای منطقه بفنبال گسترش موج ایران هراسی از جرله اقفاماتی هستنف که با
هف مهار ایران انجام میگیرنف و موجف تهفیفات امنیتی برای ایران خواهف بود.
الف) حفظ و استمرار هژمون منطقهای:
واقعگرایی تهاجری فرض میکنف که نرام بینالرلآ قویاً به رفتار دولتها شکآ میدهف که درصفد
افزایش قفرت به منزله هف برای کسب جایگاه هژمونیک به عنوان رفتار اصلی قفرتهای بزرگ تأکیف
میکنف .بنابراین ساختار دائری آنارشیک و ساختار موقتی توزیع قفرت بیشترین اهریت برای تبیین رفتار
قفرتهای بزرگ را دارد .با اضرحلال شوروی و ساقطشفن نرام دوقطبی به زعم مرشایرر نرام چنفقطبی
نامتوازن حاکم گردیفه است .ساختار توزیع قفرت در این نرام ترکیببنفی از یک هژمون منطقهای به نام
آمریکا و چنف قفرت بزرگ است .نرام چنفقطبی نامتوازن جنگخیزترین نوع از انواع نرامهای بینالرللی
است .در این نرام هیچ قفرتی که حامی حظو وضع موجود باشف وجود نفارد ،مگر هژمون وقت که قصف
دارد موقعیت هژمونیک خود را نسبت به رقیبان بالقوهاش حظو کنف .بنابراین ،آمریکا در سودا و شوق تفوام
جایگاه هژمونی منطقهای خود است؛ چرا که بهترین راه تضرین بقا در جهانی پرآشوب استررار جایگاه
هژمونی منطقهای خود و جلوگیری از رشف رقبای بالقوه در مناطق دیگر میدانف.
ساختار قطببنفی و ژئوپلتیک آمریکا این فرصت را در اختیارش قرار داده است که از رشف مخالظین
بالقوه در مناطق دیگر جلوگیری کرده و موضع قفرت خود را در رابطه با میزان توان دیگر کشورهای نرام
بر آنها تحریآ کنف و این موضوع با توجه به این واقعیت که امکان اعتراد به دیگر کشورها وجود نفارد و
اینکه هر کشوری بایف بقا و امنیت خود را حظو کنف ،بسیار طبیعی جلوه میکنف(دهشیار.)203 :2912 ،
از اینرو ،آمریکا با هرگونه چالشی که نرم کنونی را مختآ سازد ،برخورد نروده و میکوشف که به هره
بظهرانف که ابزارهای این امر را در اختیار دارد و در کنار دیپلراسی و توان اقتصادی بالا ،توان نرامی را نیز
هر از گاهی به رخ بازیگران میکشف .زیرا در صورت عفم توانایی در نشان دادن چنین قفرت و ارادهای،
پر واضح است که چالشگران و مخالظان نرم موجود هر چه بیشتر در راه استقرار نرم دلخواه خود
خواهنف کوشیف.
دگرگونی در صحنه جهانی موجب دگرگونی در ابزار مورد استظاده در صحنه سیاست خارجی به
وسیله آمریکا گشت و در عین حال تلاش در محقق ساختن ثبات هژمونیک را دو چنفان ساخت .از دیف
مقامات آمریکایی جلوگیری از ظهور و نیز کنترل قفرتهای رقیب در صحنه سیاست بینالرلآ با اتکا بر
رویکرد نرامی ،محور اساسی این نگرش را تشکیآ میداد .به هرین دلیآ سیاست خارجی آمریکا تأکیف
اساسی خود را بر تظوق بر قفرتهای بزرگ رقیب ،چه در سطح منطقهای و چه در سطح بینالرللی قرار
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داد .اساساً نگرش امنیتی نسبت به قفرتهای بزرگ به ویژه چین و روسیه زائیفه تظکرات گروه موسوم به
«تیم دیک چنی» است .آنان با تکیه بر توانرنفیهای دفاعی -نرامی آمریکا آینفهای را برای این کشور
به تصویر میکشنف که آن کشور میتوانف و بایف از ظهور هر ملت و یا متحفی در راستای تبفیآ شفن به
یک قفرت بزرگ جهانی جلوگیری به عرآ آورد .در این میان لغو یکجانبه پیران موشک ضف بالستیک و
قرار گرفتن سیستم دفاعی موشکی ملی در صفر برنامههای دفاعی و نرامی آمریکا ،در این راستا قابآ
تبیین است(کامآ.)31-39 :2911 ،
حرکت بوش و امروزه تأکیف اوباما برای استقرار سیستم دفاع موشکی و افزایش بودجه نرامی متعار
اقفامی در جهت افزایش توان این کشور برای تحریآ خواستهای خود به دیگر کشورها و مرانعت از
اقفام دیگر کشورها برای توسآ به اقفام نرامی با ایجاد این تصور در بین آنان ،که احترال شکست بالا
میباشف ،صورت میگیرد .بنابراین ،آمریکا به عنوان هژمون نیرکره غربی گرایش به سرت حظو و
استررار وضع موجود دارد .لذا ،آمریکا با تأکیف بر استراتژی «موازنه دور از کرانه» در قالب استقرار سپر
دفاع موشکی درصفد موازنه در برابر قفرتهای بالقوه بزرگ منطقهای ماننف ایران در خاورمیانه برآمفه
است .به طور خلاصه ،در حال حاضر ایالات متحفه تلاش میکنف تا موقعیت بیهرتای خویش را به عنوان
تنها هژمون منطقهای با واگذاری مسئولیت به دوش دیگر دولتها از طریق استقرار سپر دفاع موشکی در
خاک آنها را در توازن علیه هژمون بالقوه شریک سازنف(مرشایرر .)130 :2911 ،بنابراین ،با فروپاشی نرام
دوقطبی آمریکا تبفیآ به یک هژمون بالقوه در منطقه خاورمیانه شف که هم از طریق استقرا نیروها و
ایجاد پایگاه نرامی در کشورهای اقرار خود حضور پررنگتر داشته و هم به عنوان موازنهدهنفهای
فرامنطقهای کنش و واکنش بازیگران قفرترنف منطقهای را محفود و مقیف کرده است .لذا ،نیروهای
آمریکایی برای جلوگیری از خطر پیفایش یک قفرت رقیب هموزن به این مناطق فرستاده میشونف نه
برای حظو صلح.
ب) محافظت از آمریکا و متحدین در مقابل کشورهای دارنده موشکهای دوربرد:
رهبران ایالات متحفه برای توجیه سیستم دفاعی موشکی سخن از خطر حرلات موشکی کشورهای
غیرمسئول به میان میآورنف .از دیفگاه آنها دولتهای دشرن در چنف سال آینفه خواهنف توانست با جنگ
افزارهای شیریایی ،بیولوژیک و اتری خاک آمریکا را هف بگیرنف و برای توجیه هزینههای سرسامآور این
سامانه نزد افکار عرومی بر خسارات حرلات یازده سپتامبر انگشت میگذارنف(رومی.)291 :2919 ،
طرففاران سیستم ضف موشکی اظهار میدارنف که دیگر فقط روسیه نیست که میتوانف امنیت آمریکا را به
مخاطره بینفازد .هنری کیسنجر در این خصوص اظهار داشته است که امروزه تهفیفات بر علیه آمریکا به
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نقاط دیگر در دنیا منتقآ شفه است .منرور او از نقاط دیگر در دنیا احترال ًا کشورهای هنف ،پاکستان و
بخصوص کشورهای چین ،ایران و کره شرالی است .طرففاران سیستم دفاع موشکی بر این عقیفه هستنف
که اکثر این کشورهای ذکر شفه از وضعیت کنونی در صحنه بینالرلآ راضی نبوده و هرچنین با ارزشها و
اعتقادات رای در سیاست خارجی آمریکا به شفت مخالف هستنف و با هف دستیابی به فناوری نرامی لازم،
سعی در برهم زدن وضع موجود و در صورت بروز اختلا با آمریکا از تکنولوژی موشکی خود برای آسیب
رسانفن به آن کشور استظاده خواهنف کرد(بنیانیان.)391 :2910 ،
بنابراین ،سران واشنگتن نتیجه میگیرنف که منافع ملی آمریکا ایجاب میکنف که این کشور هر چه
سریعتر و قبآ از دستیابی این کشورها به موشک های بالستیکی (با برد بیشتر) ،خود را برای مقابله با آنها
آماده نراینف و استقرار و گسترش سپر دفاع ضف موشکی در اروپا و خاورمیانه را از ضروریات و جزء منافع
حیاتی آمریکا میداننف( .(Department of state, 2008: 1برقراری سپر ضف موشکی واکنش
احتیاطآمیز و تفافعی نسبت به رفتارهای غیرقابآ پیش بینی کشورهای دیگر محسوب میشود که ضرن
خنثی کردن هراا از موشکهای دشرن ،به رئیس جرهور آمریکا امکان خواهف داد تا بفون الزام به
پیش گرفتن تفابیر بازدارنفه کشورهای یاغیخوانفه را مورد حرله قرار دهف بیآنکه با خطر مقابله به
موشکهای بالستیک مجهز یا غیرمجهز به کلاهکهای هستهای روبهرو شود(البرز.)11 :2910 ،
ج) تضعیف نظام بازدارندگی و تغییر موازنه استراتژیک:
استراتژی بازدارنفگی به عنوان مناسبترین استراتژی سف کردن یا مهار قفرت نرامی است(ازغنفی،
 .)99 :2932بازدارنفگی مستلزم تهفیف به استظاده از زور برای پیشگیری از استظاده از نیروی قهریه به
وسیله دولت دیگری است .بنایراین بازدارنفگی صرفاً استراتژیای برای جنگیفن نیست ،بلکه نوعی
استراتژی برای حظو وضع موجود و در نهایت دستیابی به صلح و استقرار آن است(ازغنفی و روشنفل،
 .)109 :2913در اینراستا ،آمریکا با استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه خاورمیانه ،کارکرد و کارآمفی
بازدارنفگی موشکهای بالستیک ایران که برای یک سیاست دفاعی پایفار و خودبسنفه ایجاد کرده را
تضعیف نرایف و تظوق برتری نرامی موشکهای بالستیک را در منطقه تغییر دهف.
سامانههای دفاع راهبردی موشکی از جرله سامانههایی است که واحفها برای رهایی از تهفیفهای
منفرج در بازدارنفگی به آن متوسآ میشونف و در حقیقت به منرور تغییر نقطه ثبات راهبردی مورد
استظاده قرار میگیرنف(قاسری .)100 :2930 ،از این رو ،بازدارنفگی از نرر کشورهای مختلف بفین معنی
است که نیروهای نرامی اعم از سنتی یا هستهای خود را در سطحی نگه دارنف که حریف اجازه تجاوز به
خود نفهف و این به معنای درگیر شفن در نوعی مسابقه شفیف تسلیحاتی است(ازغنفی .)93 :2932 ،از
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آنجایی که کارکرد بازدارنفگی بر اساا سه مؤلظه؛ توانایی ،اعتبار و ارتباط قابآ تبیین است در بازدارنفگی
موشکی هف آمریکا تضعیف قابلیتهای تهاجری و تفافعی (به این معنا که بازدارنفگی دربرگیرنفه هم توان
نرامی تهاجری و هم تفافعی را دارد) موشکهای بالستیک ایران و مخفوش ساختن اعتبار تهفیفات این
موشکهاست .لذا ،تقویت بازدارنفگی خود و تضعیف بازدارنفگی ادامه سیاست با ابزار و وسایلی دیگر است.
این امر منجر به تشفیف معرای امنیت در خاورمیانه که نرودی از اقفامات یک دولت در راستای افزایش و
ارتقای سطح امنیت خود است مساوی با کاهش امنیت دیگر دولتها میگردد .بفین ترتیب ،تظوق فناوری
هستهای آمریکا منجر به تضعیف قفرت بازدارنفگی موشکهای ایران میگردد.
د) ایجاد ائتلاف ضدایرانی در منطقه:
ژنرال پترائوا که پیشتر مقام سرفرمانفهی کآ ارتش آمریکا در منطقه خاورمیانه ،شرق آفریقا و
آسیای مرکزی را بر عهفه داشت در هنگام اعلام استقرار سپر موشکی آمریکا در خلی فارا مفعی شف
این سیستم برای بازدارنفگی و ارتقای توان دفاعی کشورهای منطقه در برابر قفرت موشکی ایران است.
فحوای سخنان پترائوا این پیام را میرسانف که آمریکا با استقرار این سیستم دفاعی ،از کشورهای خلی
فارا در برابر توان موشکی میانبرد و دوربرد ایران حرایت خواهف کرد .از منرر آمریکا ،جرهوری اسلامی
ایران به عنوان کشوری است که از یک سو ،خواهان به هم ریختن نرم منطقه و تسلط بر کشورهای
هرسایه است و از سوی دیگر قابلیت بالقوه هژمونشفن را دارد میبایست در مقابآ آن ائتلافیتوازنبخش
شکآ داد .در هرین راستا ،در بیانیه مشترک شورای هرکاری خلی فارا و آمریکا پس از نشست ماه
می  1023کرپ دیویف آمفه است «آمریکا و کشورهای عضو شورای هرکاری خلی فارا ،مخالف
فعالیتهای ایران در برهم زدن ثبات منطقه هستنف و با آن مقابله خواهنف کرد و به گظتگوهای خود در
مورد نحوه تقویت ساختار امنیت منطقه ادامه خواهنف داد» .آمریکا به عنوان بخشی از این تلاش برای
تقویت ظرفیت کشورهای شورای هرکاری خلی فارا در دفاع از خود علیه تهاجم خارجی ،اقفام خواهف
کرد و این اقفام شامآ تقویت دفاع هوایی و موشکی ،دریایی و امنیت سایبری است .سپر ضف موشکی
خلی فارا که در آن منافع سیاسی و مالی نخبگان حاکم بر واشنگتن ،تآ آویو و کشورهای خلی
فارا به هم تنیفه شفه است ،میتوانف نقش بهترین مبنای اتحاد آنها را ایظا کنف(صفیقی )2930 ،و
ائتلافی از کشورهای منطقهای در راستای احاله مسئولیت به آنها و موازنه در برابر ایران شکآ گیرد.

ه) فروش تسلیحات:
10
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نصب سیستم دفاع ضف موشکی را میتوان بخشی از برنامه فروش تسلیحات آمریکا به اعراب حوزه
خلی فارا دانست .به موجب برنامه سپر ضف موشکی خلی فارا ،در سال  30 ،1020سامانه ضف
موشکی پاتریوت 10 ،سکوی پرتاب برای آنها و  0رادار چنف منروره که جرعاً معادل  0.1میلیارد دلار
هستنف ،به کویت ارسال شف .امارات سامانههای پفافنف ارتظاع و ضف موشکهای مکرآ را به مبلغ  0میلیارد
دلار دریافت کرد .ریاض تا کنون هزینههای  2.9میلیارد دلاری بهروزرسانی سامانههای موشکی خود را
پرداخته و در صفد است در استقرار رادارهای جفیف در خاک خود و در بحرین حفود  3میلیارد دلار
سرمایهگذاری کنف .بهای سامانههای پفافنف ارتظاع برای قطر  21میلیارد دلار خواهف بود(صفیقی.)2930 ،
و) کمک به امنیت اسرائیل:
از آنجایی که هرچه ترا و هراا کشورها بیشتر باشف شفت رقابت امنیتی و جنگ بالاتر است،
اسرائیآ و متحفان غربیاش در حال حاضر ایران را مهرترین تهفیف امنیتی علیه موجودیت و بقای
اسرائیآ به حساب میآورنف .آنها بر این تصورنف که ایران به دنبال حذ اسرائیآ است و یکی از اهفا
پروژههای نرامی آن نیز هرین موضوع است و بر این اساا ،این تصور وجود دارد که با استقرار
سامانههای ضف موشکی در نزدیکی مرزهای ایران شرایط امنیتی اسرائیآ بهبود خواهف یافت .قبلاً چنین
سامانهای در اسرائیآ مستقر شفه بود ،اما عفم اطرینان کافی به آن باعث شفه سامانههای دیگر در
کشورهای ثالث برقرار گردد(محرفی .)00 :2932 ،در واقع ،تقویت کشورهای عضو شورای هرکاری
خلی فارا با سامانههای دفاعی بیشتر از آنکه در راستای دفاع از این کشورها باشف ،با هف تکریآ سپر
دفاع موشکی صورت میگیرد که در درجه نخست هف آن میتوانف حظاظت از اسرائیآ با هزینههای
کشورهای عربی باشف .به بیان دیگر ،هف غایی آنها ایجاد سپری بازدارنفه در مقابآ حرلات احترالی
ایران به اسرائیآ است.
ز) اطمیناندهی به اعراب:
برخی از کشورهای عربی که در مفار سیاست خارجی عربستان تعریف میشونف هرواره از توافق
هستهای ایران و کشورهای  3+2احساا خطر کردهانف( .)Abdo, 2015: 1آمریکا تلاش دارد با اعطای
امتیازاتی رژیمهای عربی را متقاعف گردانف که توافق هستهای با ایران به معنی گرایش به سوی تهران و
رویگردانی از هرپیرانان ثروترنف عرب خود نیست .چراغ سبز به عربستان برای تهاجم گسترده به یرن و
استقرار سامانه دفاع موشکی از این زاویه قابآ بررسی است .آمریکا با اجرای چنین طرحی انگیزه
کشورهای حاشیه خلی فارا را برای دنبال کردن برنامههای اتری به شفت کاهش خواهف داد .چنین
سیستری عاملی بازدارنفه در مقابآ حرلات موشکی اتری و غیراتری خواهف بود و بفین نحو احساا
10
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ناامنی این کشورها را به شفت تقلیآ داده و آنها را از دنبال کردن برنامههای احترالی ساخت سلاح اتری
باز خواهف داشت .این هف با توجه به هزینههای سنگین ساخت و نگهفاری سلاحهای اتری و ریسک
امنیتی بسیار بالای آنها بیش از پیش قابآ حصول خواهف بود(جعظری.)2930 ،
ح) کنترل انرژی:
تا زمانی که منطقه خاورمیانه به عنوان یک منطقه حیاتی ِرسوخپذیر باشف تلاش آمریکا تابع کنترل
این منطقه به عنوان قلب تپنفه تولیف انرژی جهان است .نظت از ارکان هژمونی آمریکا محسوب میشود و
از سوی دیگر ،در دنیای تجارت آزاد ،بزرگتدرین تجدارت و صدنعت جهانی را تشکیآ میدهف .در چنین
شرایطی ،تسلط آمریکا بر منابع نظتی ،هم ضامن رونق اقتصادی جهان است و هم ابزار اعرال استیلا و
رهبری بر اروپا و ژاپن ،عاملی که این قفرتها را در موقعیت وابستگی استراتژیک و اقتصادی به آمریکا
قرار میدهف( .(Keohane, 2005: 23بعف دیگر استراتژی برتری آمریکا ،منوط بده حظو برتری مطلق
آمریکا در برابر قفرتهای رقیب ،تحقق آسیبناپذیری مطلق در برابر آنها و در نهایت ،افزایش
آسیبپذیری قفرتهای رقیب در رویارویی با هژمونی این کشور است .با در نرر گرفتن وابستگی فزاینفة
اقتصادهای چین ،ژاپن ،اروپا و هنف به نظت خلی فارا ،آمریکا بیش از گذشته میکوشف برای تحقق
برتری مطلق خود ،از طریق تسلط بر منابع نظتی خلی فارا ،قفرتهای رقیب را در موقعیت فرودست و
آسیب پذیر قرار دهف .حضور ناوگان پنجم دریائی آمریکا در خلی فارا و در اختیار داشتن چنفین
مرکز نرامی در کشورهای جنوبی خلی فارا و نهایتاً استقرار سامانه ضفموشکی در این کشورها را
میتوان بخشی از استراتژی بلنفمفت آمریکا در راستای صیانت از منابع انرژی این منطقه دانست
(صفیقی .)2930 ،لذا ،هرگونه تحرکی در این منطقه که از سوی آمریکا اختلال برانگیز تصور شود با
واکنش شفیف واشنگتن مواجه میشود .آمریکا سعی دارد از طریق خلی فارا به عنوان پایگاهی برای
کنترل خاورمیانه استظاده نرایف .این کشور از یک سو سعی دارد حضور خود در منطقه را تثبیت نرایف و
از سوی دیگر از رشف قفرتهای رقیب جلوگیری نرایف .استقرار سامانه دفاعی ضف موشکی در خلی
فارا را میتوان مهرترین گام استراتژیک آمریکا پس از سال ( 1009اشغال عراق) برای تفام بخشیفن
به سیاستهای سلطه گرانهاش در این منطقه دانست.

تأثیر سپر دفاع موشکی آمریکا بر رقابتهای امنیتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و ترکیه:
16
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ساختار آنارشیک نرام بینالرلآ دولتها را برمیانگیزانف تا برای حفاکثرسازی شانس بقای خود در
بلنف مفت ،با افزایش توانرنفیهای خود (موازنه داخلی) یا تجریع توانرنفیهایشان در اتحاد با سایر
دولتها (موازنه خارجی) از تررکز شفیف قفرت (استیلا) جلوگیری کننف .لذا ،افزایش قفرت نسبی یک
بازیگر در ساختار نرام بینالرلآ و به تبع آن ساخت توزیع قفرت منطقهای ،موجب واکنش بازیگران
جهانی و منطقهای میگردد .از اینرو ،دغفغه «جستجوی توازن» و «توازنطلبی» از طریق توازن داخلی
و توازن خارجی امکان روی آوردن دولتها به «موازنه متقابآ» را بیشتر میکنف .موازنه متقابآ کنشی
است که برای جلوگیری از تررکز قفرت در سطح کلان نرام و سطوح منطقهای است .با این وجود ،توازن
قفرت دو چهره دارد که یکی از آنها به منافع متعارض میان دولتها (موازنه داخلی) و چهره دیگر به
منافع مشترک آنها (موازنه خارجی) که از طریق اتحاد و ائتلا حاصآ میگردد ،نرر داشته است .این دو
چهره به صورت منظرد یا هرگام درصفد است تا افزایش قفرت نسبی یک کنشگر را محفود کرده و
محفودیتهای ساختاری را برای آن کنشگر ایجاد کنف.
اقتضائات نرام بینالرلآ و نرام منطقهای با توجه به ساختار قطببنفی متظاوت است .چنانکه مرشایرر
و والتز معتقفنف :نرام دوقطبی از باثباتترین نرامهاست .اما فروپاشی شوروی و اضرحلال نرام دوقطبی
ساخت توزیع قفرت را در «وضعیتی» انتقالی قرار داده که به زعم والتز وضعیتی تکقطبی حاکم گردیفه که
از بیثباتترین نرامهاست و مرشایرر معتقف به نرام چنفقطبی نامتوازن است که به عنوان جنگخیزترین
نرام در نرر میگیرد .با این وجود ،اصولاً فروپاشی ساختار توزیع قفرت باعث انعطا و الاستیک بودن نرام
میگردد تا زمانی که ساختار جفیف مستقر و حاکم گردد .در این برهه شأن کنشگری قفرتهای منطقهای
و مناطق بالاتر رفته تا جایی که انفیشرنفانی از قبیآ :بوزان ،ویور ،لیک ،مورگان ،ایوب و غیره درصفد تبیین
تعیینکننفگی نرمهای منطقهای در معادلات جهانیانف .بنابراین ،سطح منطقهای در ساختار توزیع قفرت،
رقابتهای امنیتی و سیاست قفرت ،تعیینکننفه خواهف بود .بفینترتیب ،پرداختن به قفرتهای بزرگ
منطقهای در خاورمیانه ماننف ترکیه به عنوان کنشگر اصلی که درصفد مهار و کنترل قفرت نسبی جرهوری
اسلامی ایران هستنف ،امری مهم قلرفاد میشود.
این کشور برای مهار ،کنترل و موازنهبخشی در برابر ایران با دو استراتژی موازنه داخلی و موازنه
خارجی مواجه است .از یکسو ،نه تنها انتخاب هر یک از این دو به معانی نقض دیگری نیست ،بلکه
مانعهالجرعانف و از سوی دیگر ،توازنطلبی در برابر اوجگیری قفرت یک کنشگر باعث تشفیف رقابتها و
تشفیف رقابتها ،موجب تشفیف تعارضات و مخاصرات و تشفیف تعارضات و مخاصرات ،موجب کاهش
سطح روابط دیپلراتیک میگردد .البته بایف اذعان نرود منرور این نیست که شروع تعارضات ،مخاصرات
17
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و جنگها به معنای پایان روابط دیپلراتیک و دیپلراسی است؛ چرا که مرکن است اوج دیپلراسی در
طول تعارضات ،مخاصرات و جنگها به منصه ظهور رسف (اتظاقی که در طول جنگ جهانی دوم در قالب
دیپلراسیهای کنظرانس انجام گرفت و حآ مسئله هستهای ایران نرودی از آن است) .بنابراین ،اقفامات
موازنهطلبی ترکیه در قالب توازن داخلی و خارجی مورد مفاقه قرار میگیرد.
کاهش سطح

تشدید

تشدید

توازنطلبی در

روابط

تعارضات و

رقابتها

برابر اوجگیری

دیپلماتیک

مخاصمات

قدرت

ترکیه در راستای موازنه خارجی که مبتنی بر ائتلا و اتحاد است ،یکی از اعضای سازمان نرامی-
امنیتی ناتو است .دفاع مشروع و اصآ غیرقابآ تقسیم بودن امنیت از اصول اساسی ناتو است که در این
راستا ،طرح جفیف اوباما برای استقرار سامانه موشکی در اروپا ،اصآ غیرقابآ تقسیم بودن امنیت در بین
اعضای ناتو را مورد توجه قرار داده و به هرین علت اعضای ناتو در اجلاا سران در سال  1020در
لیسبون آن را تأییف و اجرای آن را بخش تظکیکناپذیر بازدارنفگی و نگرش بازنگری شفه ناتو دانستنف.
مطابق این طرح دفاع از قلررو اعضای ناتو در مقابآ حرله احترالی موشکهای بالستیک ایران به عنوان
یک مأموریت نرامی ضروری تعریف شفه است .در چارچوب این دکترین ،آمریکا طرحی برای توسعه و
استقرار سامانه دفاع موشکی در قلررو کشورهای عضو ناتو در حوزه خاورمیانه از جرله ترکیه پیشنهاد داد
که در اجلاا سران ناتو در لیسبون مورد تصویب قرار گرفت و عرلیاتی شفه است(حیفری:2939 ،
 .)201این عضویت قفرت موازنه خارجی ترکیه را بالا برده و آسیبپذیری این کشور را در مواجه با
استراتژی خودبسنفه بالیستیکمحور ایران کاهش و با استظاده از استراتژی دنبالهروی از ناتو و به ویژه
آمریکا از مزایای «سواری رایگان» استظاده میکنف.
در ابعاد موازنه داخلی ترکیه با اختصاص  23333میلیارد دلار در سال  1020با رشفی21.3درصف در
سال  1029هزینههای نرامی خود را به  23013رسانفه است .با این هزینهها ترکیه دارای زرادخانهای
که شامآ موشکهای تاکتیکی خریفاری شفه از آمریکا موسوم به امجیان  200بلوکای با برد 233
کیلومتر است .علاوه بر این ،ترکیه مالک دو نوع موشک بالستیک دیگر موسوم به جی  300تی یا یلفریم
 2و  1کوتاهبرد است که بر اساا فنآوری چین ساخته شفه است(حیفری .)212 :2939 ،مضافاً این که
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تعفاد نیروهای زمینی ،هوایی و دریایی ترکیه جرعاً  333200نظر میباشف .حضور ترکیه در ناتو و حجم
عریم تعفاد تسلیحات و نظرات این کشور باعث گردیفه که در بحرانهای ژئوپلتیکی که توازن قفرت را
در منطقه خاورمیانه برهمزده به صورت جفی درگیر شود .خلأ ژئوپلتیکی در عراق و سوریه نرود این
کنشگری ترکیه است .در این راستا بحران عراق و سوریه درجه بالایی از قطبیشفن (به معنای وجود دو
اردوگاه متعارض) منافع را از سوی بازیگران متعارض منطقهای و حتی جهانی به نرایش گذاشته است.
بهطور خلاصه ،وفق منطق واقعگرایی تهاجری ،موازنه خارجی ترکیه که در قالب ناتو و استقرار دفاع
موشکی صورت گرفته با قطبیشفن فضای بحرانهای ژئوپلتیکی و افزایش قفرت ایران ،اثرگذاری
کارکردی این سامانه مثبت بوده و هرچه توان جذب و اقناع ترکیه برای استقرار این سامانه در کشور بالاتر
رود ،رقابتها ،کشرکشها و مخاصرات افزایش یافته و روابط دیپلراتیک این کشور با ایران سردتر
میگردد؛ چرا که فضای جغرافیایی نزدیک ،رقابتهای امنیتی ،تهفیفات و هرااهای کشورهای هرجوار
را گسترش میدهف.
استراتژی دفاع موشکی جمهوری اسلامی ایران:
ایران در جغرافیایی قرار گرفته است که هرواره در تجریبات تاریخی خود مورد لشکرکشی و حرله
مستقیم قفرتهای بزرگ قرار گرفته که بقا و استقلال سیاسی آن مخفوش گردیفه است .به عبارتی
دیگر ،تجاوز در تاریخ معاصر ایران بخشی لاینظک از تاریخ سیاسی ایران بوده است .حرله روسیه به ایران
در سالهای  2103-2129و  2113-2111که منجر جفایی مناطق شرالی از ایران شف ،اشغال نرامی
ایران در جنگ جهانی اول و دوم از طر قفرتهای بزرگ درگیر در جنگ و تجاوز عراق به ایران نشان
از این دارد که در ساختار آنارشیک نرام بینالرلآ برای ایران قفرت کلیف جنگ بقاست .بنابراین
اقتضائات آنارشیک نرام بینالرلآ جرهوری اسلامی ایران را به ماننف دیگر دولتها وامیدارد که بهترین
راه برای بقا کسب مزیت و قفرت بیشتر است .به ویژه این که به دلیآ موقعیت جغرافیای ایران ،هریشه
امنیت برای این کشور از اهریت زیادی برخوردار بوده است؛ چرا که ایران در مرکز خاورمیانه واقعشفه
است و فقط از جنوب مرز دفاعی طبیعی دارد و مناطق شرال و شرق و غرب موقعیت دفاعی ایران را
آسیبپذیر کرده است.
ایران به دلیآ موقعیت ژئوپلتیکی خاص ،داشتن ذخایر غنی هیفروکربنی ،هرجواری با شوروی سابق
و نوع حاکریت سیاسی مسلط در کشور ،جایگاه ویژهای در سیاست خارجی آمریکا داشته است و هرواره
این جایگاه را تا وقوع انقلاب اسلامی در سال 2939حظو کرده است .الزامات ژئوپلتیکی جنگ سرد به
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ایالات متحفه دیکته میکرد که در مفیریت و هفایت ترامی ابعاد سیاسی ،نرامی و اقتصادی رژیم ایران،
دخالت و حساسیت داشته باشف .اتخاذ دکترینهای مختلف ماننف «سف نظوذ»« ،سیاست دو ستونی» و
سایر پیرانهای دیگر ،ماننف «سنتو» و «سیتو» و نقش ایران در ترام این سیاستها و دکترینها هرگی
حکایت از ارزش و اهریت و موقعیت ایران برای آمریکا داشته است .در چنین شرایطی ،انقلاب اسلامی بر
خلا انترار هر دو اردوگاه شرق و غرب به وقوع پیوست و هرزمان جهتگیری نظی گرایش به شرق و
غرب را با هم دنبال کرد(تختشیف و نوریان .)221 :2919 ،براین اساا ،از ابتفای پیروزی انقلاب اسلامی،
آمریکاییها حکومت و دولت ایران را با عناوینی هرچون دولت توسعهطلب ،ناقض حقوق بشر،
گسترشدهنفه سلاحهای کشتار جرعی ،فعالترین دولت حامی تروریسم ،عضوی از محور شرارت ،مخآ
رونف صلح اعراب و اسرائیآ ،و ماننف آن توصیف کرده و هرچنان به این برداشت از ایران ادامه میدهنف.
در هرینراستا« ،تهفیف ایران» امروزه بهانهای برای استقرار و گسترش سامانه های ضف موشکی در این
منطقه اعلام شفه و هرواره یکی از دلایآ اصلی مشروعیت بخشیفن به سیاستهای تهاجری آمریکا در
قبال ایران طی سالهای اخیر بوده است که این امر برآینف حوادث تاریخی ،موقعیت استراتژیک ،منابع
ایران و نیز جهتگیری تاریخی رهبران ایران و آمریکا و سیاستهای این دو کشور به ویژه پس از استقرار
جرهوری اسلامی ایران میباشف.
زیستگاه جرهوری اسلامی ایران در خاورمیانه است و خاورمیانه یک منطقه حیاتی رسوخپذیر .در این
زیستگاه ایران کلیف درک نحوه توزیع قفرت به ویژه دوران پسابرجام است؛ ایران دارای یک جرعیت
بزرگ و یک اقتصاد محفود به دلیآ تحریمهای اقتصادی و نرامی مربوط به فعالیتهای هستهای است
که چشمانفاز فضای پسابرجام به دلیآ وجود نیروی انسانی و زیرساختهای کافی (هر چنف فرسوده)
توان جهش اقتصادی را دارد که این ترا کشورهای منطقهای را بیش از پیش برانگیخته است .به زعم
مرشایرر هر دولت دارای دو نوع قفرت بالقوه و قفرت واقعی است؛ قفرت بالقوه یک دولت بستگی به
میزان جرعیت و ثروت آن دارد .این دو عامآ سنگ بنای سازنفه قفرت نرامی میباشف .قفرت بالظعآ
یک دولت در ارتش (نیروی زمینی) و نیروهای هوایی و دریایی که مستقیراً آن را حرایت میکننف،
نهظته است .ارتش (نیروی زمینی) عنصر اصلی قفرت نرامی است زیرا نیروی زمینی ابزار اصلی برای
تصر و کنترل سرزمین یعنی مهرترین موضوع سیاسی در دنیای دولتهای سرزمینی میباشف .در
حقیقت ،عنصر کلیفی قفرت نرامی حتی در عصر اتم ،قفرت زمینی است(مرشایرر)30 :2911 ،
کشور

جمعیت(میلیون نفر)

تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار)

مساحت سرزمین
(کیلومتر مربع)
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ایران

91.20

013.9

2301233

عراق

09.12

119.3

099091

ترکیه

93.39

931.0

919331

اسرائیل

1.123

903.9

10900

عربستان

90.13

903.1

1203330

جدول -1قدرت بالقوه کشورهای منطقه خاورمیانه

Source: www.worldbank.org & www.wikipedia.org
هزینه دفاعی

درصد هزینه

تعداد نیروی

تعداد نیروی

تعداد

تجهیزات

تجهیزات

تجهیزات

کشور

(میلیون دلار)

نظامی در
GDP

زمینی

هوایی

نیروی

نیروی

نیروی

نیروی

دریایی

زمینی

هوایی

دریایی

ایران

22039

1.9

310000

030000

99000

3300

939

عراق
عربستان

3311
30329

1.3
9.9

…..
 199000در کآ

…..
……

……
……

…..

…..

192
…..

10010

2931

99

ترکیه

29391

1.9

330000

30200

33000

93912

1120

1431

اسرائیآ

23393

3.9

312300

90000

3300

21323

302

34

جدول  -2قدرت واقعی کشورهای منطقه خاورمیانه در سال 2112

Source: www.IranWarArmy.com & www.sipri.org
لیکن ،در حال حاضر ایران یک هژمون بالقوه نیست چون از ثروت و توان اقتصادی بالایی نسبت به
بازیگران منطقه خاورمیانه به ویژه ترکیه برخوردار نریباشف اما در صورتی که فضای اقتصادی و سیاسی
پسابرجام برای اقتصاد ایران رشف اقتصادی و تولیف ثروت به ارمغان آورد از بازیگران دیگر منطقهای پیشی
گرفته و با وجود جرعیت زیاد و حجم وسیع نیروی کار فعال ظرفیت آن را دارد که تبفیآ به ثروترنفترین
کشور منطقه گردد .از آنجایی که نرریه پردازان رئالیست بر «قابلیت تبفیآ قفرت» اذعان دارنف بنابراین
جرهوری اسلامی توان تغییر قفرت اقتصادی به قفرت نرامی را داراست و بالعکس .بنابراین ،در منطقه
خاورمیانه رابطه کلیفی در شکا قفرت میان هژمون بالقوه و دیگر قفرتهای بزرگ منطقه است .شکا
قفرت میان جرهوری اسلامی ایران به عنوان هژمون بالقوه و دیگر قفرتهای منطقهای ماننف ترکیه و
عربستان زیاد است چرا که بزرگترین ارتش و بیشترین توان بالقوه را در میان دولتهای موجود در منطقه را
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داراست .لذا ایران به عنوان یک نیروی قارهای یا بری قلرفاد میشود که با حرایت و پشتیبانی نیروی دریایی
مستقآ و نیروی هوایی استراتژیک توان تغییر موازنه قوا در منطقه را دارد.
با افزایش قفرت ایران در خاورمیانه سرنوشت محتوم ایران و آمریکا دشرنی با یکفیگر در منطقه
است ،مگر برای تشکیآ ائتلافی توازنبخش با یکفیگر در برابر هژمونهای منطقهای دیگر بالاخص چین و
روسیه .کسب حفاکثر قفرت در ایران نشأت گرفته از سیاست «نه شرقی ،نه غربی» از توان و تولیف
ابزارهای داخلی نشأت میگیرد نه در ائتلا یا اتحاد با قفرتهای منطقهای یا فرامنطقهای .هرچنان که
سودای کسب حفاکثر قفرت در ابعادهای متظاوت در چشمانفاز  2000اذعان میدارد که :در چشم انفاز
بیست ساله ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علری و فناوری در سطح منطقه
آسیای جنوب غربی (آسیای میانه ،قظقاز ،خاورمیانه و کشورهای هرسایه) و امن ،مستقآ و مقتفر با
سامان دفاعی مبتنی بر بازدارنفگی هره جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
با چنین رهیافت و استراتژی جرهوری اسلامی ایران تبفیآ به هژمون منطقهای بالقوه خواهف شف.
لیکن ،هژمون نیرکره غربی (آمریکا) درصفد است تا از تسلط قفرتهای بزرگ رقیب ماننف ایران بر
مناطق ثروتساز جهان به ویژه خاورمیانه جلوگیری کنف .بنابراین سرنوشت محتوم جلوگیری از تظوق
ایران بر منطقه خاورمیانه توسط آمریکاست که برای مفیریت و کنترل از طریق استراتژی ایجاد موازنه با
کشورهای رقیب منطقهای ایران و یا احاله مسئولیت به این امر مبادرت میورزد .انگیزه اصلی ایالات
متحفه از استقرار و گسترش سپر دفاعی در خاورمیانه وفق منطق رئالیسم مربوط به رفتار تهاجری ایران
نیست ،بلکه رشف اقتصادی و امکانات نرامی این کشور برای دستیابی به هژمون بالقوه است .قفرت
گرفتن ایران باعث محفود و مقیف کردن آمریکا در خاورمیانه خواهف شف ،لیکن ،تا زمانی که منطقه
خاورمیانه به عنوان یک منطقه حیاتی ِبیساختارِ رسوخپذیر باشف تلاش دفاعی ایران اولاً ،تابع کسب
حفاکثری قفرت و ثانیاً ،ایجاد توازن قفرت در برابر قفرتهای منطقهای و فرامنطقهای خواهف بود .بایف
اضافه نرود که ،گرچه در طول تاریخ دیپلراسی جرهوری اسلامی ایران ،مقامات این دولت حضور
بازیگران خارج از منطقه در منطقه خاورمیانه را برنریتابنف اما تا زمان کسب قفرت کافی دکترین مونروئه
را برای خاورمیانه تعریف نریکننف.
الف) کسب جایگاه هژمونی:
کلیف فهم رفتار استراتژیک بازیگران در نرام آنارشیک بینالرللی برآینفی از فهم چگونگی ساختار
توزیع قفرت و ژئوپلتیک بازیگران است .به زعم مرشایرر ساختار نرام پساجنگ سرد چنفقطبی نامتوازن
است که متشکآ از یک هژمون منطقهای در نیرکره غربی (آمریکا) و چنف قفرت بزرگ در نیرکره شرقی
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است که تأکیف وی بر مناطق اوراسیا و شرالشرق آسیاست .ریچارد لیتآ اذعان میکنف که« :تئوری
مرشایرر نشان میدهف که درک نرام بینالرلآ بفون توجه به این نکته که این نرام از تعفادی
موازنههای منطقهای مترایز تشکیآ شفه ،امکانپذیر نیست به خاطر هرین تصویر و رهیافتی
منطقهمحور ارائه میدهف»(لیتآ.)990 :2913 ،
لذا ،مطابق با این دیفگاه میتوان منطقه خاورمیانه را نیز قابآ احصاء نرود .از اینرو ،جرهوری اسلامی
ایران در این منطقه بفنبال کسب جایگاه هژمونی است ،لیکن به دلیآ وجود هژمون بالقوه آمریکا در آن
سوی اقیانواها درصفد است که از ظهور یک هژمون بالقوه منطقهای دیگر از طریق «موازنه دور از
کرانه» و به عنوان یک موازنهبخش فرامنطقهای از ظهور ایران جلوگیری کنف .در اینراستا ،آمریکا یا از
طریق ایجاد یک موازنه قفرت شراکتی و طرحیشفه با قفرتهای منطقهای یا از طریق احاله مسئولیت
به متحفان ثروترنف و قفرترنف منطقهای اوجگیری قفرت ایران را کنترل و مفیریت کنف.
لیکن ،سوال اصلی این است که تعهف ایفئولوژیک و استراتژیک جرهوری اسلامی ایران به بقا به عنوان
والاترین هف از چه طریق بفست میآیف؟ هژمونی؟ موازنه قوا؟ موازنه تهفیف؟ یا الگویی دیگر؟ وفق
منطق واقعگرایی تهاجری؛ هژمونی که از اصآ امتگرایی جهانگرا که یکی از اصول اساسی سیاست
خارجی جرهوری اسلامی ایران است ،پیروی میکنف .در این راستا ،جرهوری اسلامی ایران با سیاستهای
اعلامی مقام معرم رهبری در راستای افزایش جرعیت و اقتصاد خودجوش مقاومتی که در لوای قفرت
بالقوه یک کشور است مبنای قفرت واقعی (نیروی نرامی بهویژه نیروی زمینی) قرار میگیرد .به نرر
میرسف افزایش دیظرانسیآ قفرت ایران در منطقه و تشفیف اختلافات و بازی قفرت مابین ایران و
عربستان در این راستا قابآ تبیین باشف .بایف اذعان نرود که اگر این رقابتها به کشرکش و درگیری
نرامی بیانجامف استراتژیهای آتشبیاری و طعرهگذاری کارآمفترین استراتژی برای استهلاک و تضعیف
قفرت ایران باشف.
تاریخ دیپلراسی غرب و نیرکره غربی نرایانگر این است که جنگ بخشی لاینظک از تجفیف قوا و
نوسازی نرامی-سیاسی و اقتصادی-سیاسی بوده است؛ لیکن ،در هزاره سوم و منطقه رسوخپذیر و
حیاتی خاورمیانه جنگ نه تنها تضعیف قوا را به ارمغان میآورد ،بلکه به دلایآ متظاوت اقتصادی و
سیاسی وقتی در آن مفاخله صورت گیرد ،آینفه آن به عوامآ خارج از این منطقه وابسته میشود که
خاورمیانهایها کنترلی بر آنها نفارنف؛ چرا که آینفه منطقه از طریق ایجاد مجلس مؤسسان از طر
قفرتهای بزرگ جهانی مشخص میگردد .بنابراین ،جرهوری اسلامی ایران نه با استظاده از جنگ ،بلکه با
استظاده از استراتژی موازنه قوا ،جنگهای نیابتی و احاله مسئولیت به متحفان منطقهای میبایست ابتفا،
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قفرت بازیگران منطقهای را مفیریت و کنترل کنف؛ دوم ،از طریق استراتژی موشکهای بالستیکمحور
یک سیاست دفاعی پایفار و خودبسنفه ایجاد کنف؛ و در نهایت ،دیظرانسیآ قفرت خود را در منطقه از
طریق قفرت بالقوه ،بالظعآ و عرلیاتی کنف.
از آنجایی که هژمون منطقهای شفن یک سویه دوم یعنی جلوگیری از قفرتگیری و افزایش قفرت
دیگر بازیگران در منطقه دارد ،جرهوری اسلامی ایران طرح دفاع موشکی آمریکا را در راستای تلاش
دولترردان این کشور برای تثبیت نقش هژمونیک آمریکا در نرام بینالرلآ و افزایش قفرت بازیگران
منطقهای ماننف ترکیه ،عربستان و اسرائیآ قلرفاد میکنف و آن را ابزاری برای افزایش «یکجانبهگرایی
توسعهطلبانه» واشینگتن به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهان به حساب میآورد .ازاینرو ،طرحهای
جفیف آمریکا برای استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا و خاورمیانه با مخالظت جفی جرهوری اسلامی
ایران مواجه شفه است(امیری.)202 :2913 ،
ب) توجه اساسی به منطق خودیاری ،افزایش نظام بازدارندگی و تغییر موازنه استراتژیک:
جوهره و ذات سیاست بینالرلآ رقابت برای قفرت در میان کشورهاست؛ چراکه قفرت بیشتر موجف
ضریب بقای بالاتر است و به طریق اولی کسب قفرت دورنزا به خاطر وجود منطق هراا و بیاعترادی،
بر کسب قفرت از طریق ائتلا و اتحاد با دیگران ارجحیت و اولویت دارد .رقابت امنیتی در عرصه جهانی
امری اجتراعی است که در یک فرآینف «رفتوبرگشتی» یا «کنش/واکنشی» شکآ میگیرد ،لذا رقابت
امنیتی که بازدارنفگی متقابآ شکننفه برای حظو بقا را در پی دارد ،فعلی است اجتراعی که گاهی برای
کسب قفرت ،گاهی برای حظو قفرت و گاهی برای نرایش قفرت کاربردهای سهگانه مییابف.
در هرین راستا ،برداشت کلان از تهفیف موشکی ایران برای آمریکا و اروپا و گسترش برنامه راهبردی
سپر دفاع موشکی به مرزهای ایران برای مهار و بیاثر کردن توان موشکی ایران ،موجف چالش عرفه
امنیتی برای جرهوری اسلامی ایران و تهفیف فوری توانایی موشکی ایران خواهف بود .این توانرنفی ،به
قصف بازدارنفگی و تضرین ترامیت ارضی ایران و بقا نرام سیاسی طی سالهای بعف از جنگ تحریلی و
با اتکا به تواناییهای داخلی تقویت شفه است .فارغ از ترام برداشتها و تحلیآهای مرکن ،گسترش سپر
دفاع موشکی به ماوراء مرزهای ایران ،در اجرای این پروژه امنیتی توسط آمریکا و متحفین در خاورمیانه و
خلی فارا با منافع امنیتی جرهوری اسلامی ایران در تضاد و تعارض است و در هر شرایطی ،تهفیف
جفی و چالش امنیتی نرامی برای ایران محسوب میشود(حیفری.)229 :2939 ،
پس از موافقت ترکیه و استقرار سپر دفاع موشکی در این کشور ،فرمانفه نیروی هوا فضای سپاه
پاسفاران اعلام کرد در صورتی که ایران مورد تهفیف قرار گیرد ،سپر موشکی ناتو در خاک ترکیه هف
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قرار خواهف گرفت .این فرمانفه سپاه تصریح کرد« :ما آماده هستیم و در صورتی که مورد تهفیف قرار
بگیریم؛ اول سپرهای موشکی ناتو در ترکیه را خواهیم زد و بعف به دنبال اهفا بعفی خواهیم
بود»(روزنامه سیاست روز .)9 :2930/20/11،به طور طبیعی واکنش ایران به ایجاد گسترش سپر دفاع
موشکی آمریکا که هف منطقهای آن خنثیسازی خطر موشکی ایران است ،ایران را در معرض
چالشهای نوین امنیتی و نرامی قرار داده است ،بنابراین حظو توان حفاکثر بازدارنفگی که محتاج به
سطوح نوینی از بازدارنفگی است ،امری ضروری است(حیفری .)203 :2939 ،که استراتژی موشکمحور
میتوانف بازدارنفگی متقابآ حساسی را در مقابآ سپر دفاعی آمریکا ایجاد کنف .از هرینرو ،کارشناسان
آمریکایی و اسرائیلی براین باورنف که ایران دارای بزرگترین زرادخانه موشکی به لحاظ حجم ،انفازه و تنوع
است و هرچنینی دارای فعالترین برنامه موشکی در خاورمیانه میباشف(.)Hildereth, 2012: 12
نوع موشک

نام موشک

نوع سوخت

برد عملیاتی(به کیلو متر)

کوتاه برد

زلزال 2

جامف

230

کوتاه برد

زلزال 1

جامف

120

کوتاه برد

زلزال 9

جامف

100

کوتاه برد

شهاب 2

جامف

900

کوتاه برد

فاتح 220

جامف

900

میان برد

شهاب 9

مایع

2900-1300

میان برد

فجر 9

مایع

1000

میان برد

عاشورا

جامف

1000

میان برد

قفر 220

مایع و جامف

1300-9000

میان برد

سجیآ 2

جامف

1000-1300

(قربانی )2932،جدول  -4موشکهای جمهوری اسلامی ایران

از سوی دیگر ،ایران در حال حاضر برای حظو و پیشبرد امنیت ملی خود نریتوانف زیاد بر جامعه
بینالرللی تکیه کنف و بیش از آنکه به هریاری کشورهای بزرگ منطقهای امیفوار باشف ،بایف بر
قابلیتهای خود متکی باشف و با این درک که این چالش و تهفیف نرایشی از کارکرد قفرت هژمونیک
آمریکا است بایف یک چارچوب امنیتی دقیق را اتخاذ کرده و اجرا نرایف .بنابراین ایران در زمینه مقابله با
تهفیفات سپر ضف موشکی نیز نبایف زیاد بر تواناییهای دولتهای دیگر اتکا نرایف .کلیه قفرتهای
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هستهای عرفه در این امر ،منافع مشترکی احساا میکننف که بایف به تعقیب سیاستهایی بپردازنف که
سایر کشورها کرتر بتواننف ثبات صحنه استراتژیک بینالرللی را آنچنان کاهش دهنف که کشورهای
دارنفه سلاحهای هستهای کنترل نهایی امنیت خود را از دست بفهنف .بر این اساا ،آنها در جلوگیری از
گسترش افقی سلاحهای هستهای و سیستمهای حرآ و پرتاب به سایر کشورها به طور رسری یا ضرنی
با یکفیگر هرکاری میکننف(دوئرتی و فالتزگرا .)301 :2919 ،
بنابراین بایف گظت که ،برای دستیابی به اهفا بلنف مفت سنف چشمانفاز و ایظای نقش جایگاه اول
منطقهای ،ضروری است ضرن حظو و تفاوم تقویت بازدارنفگی دفاعی و رسیفن به یک کظایت معقول
در دفاع فعال با ترسک به اصآ دفاع مبتکرانه و مؤثر و به منرور اجتناب از درگیری ناخواسته در یک
رقابت تسلیحاتی نامحفود ناشی از گسترش سپر دفاع موشکی که مشروعیت و قفرت بسی اجتراعی
نرام جرهوری اسلامی را با چالش جفی مواجه میکنف ،با تقویت دیپلراسی دفاعی مخصوصاً در روابط با
هرسایگان جنوبی اقفام شود .کظایت معقول دفاعی فعال بفین معنی است که نیروی نرامی تنها یکی از
وسایآ لازم برای حظو و صیانت از امنیت ملی است چنین نگرشی بازتاب واقعیات اقتصادی و اجتراعی و
موقعیت سیاست خارجی جرهوری اسلامی ایران در راهبرد امنیت ملی است و مستلزم پذیرش این
واقعیت است که سلامت اقتصادی و اجتراعی در داخآ و برخورداری از اعتبار و نظوذ در روابط بینالرللی
از ارکان اصلی امنیت ملی ایران میباشف .تأکیف یکجانبه بر قفرت نرامی به عنوان تنها رکن و یا حفاقآ
مهرترین رکن امنیت از یک سو اقتصاد را به مخاطره میانفازد و از سوی دیگر به تشفیف معرای امنیتی
با هرسایگان منجر میشود و موجب بفگرانی و سوءظن این دولتها که خود را یکسره تحت الحرایه
امنیتی آمریکا به عنوان قفرت مفاخلهگر خارجی در خلی فارا قرار داده انف نسبت به نیات و مقاصف
جرهوری اسلامی ایران شفه است .سوءظنی که موجب تشفیف اقفامات آنها در تقویت نیروهای نرامی
مشارکت پرهزینه آنها در گسترش سپر دفاع موشکی در خاورمیانه و خلی فارا شفه است(حیفری،
.)139 :2939
در نهایت ،استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا برای جرهوری اسلامی ایران پیامفهایی دارد از قبیآ:
الف) افزایش هزینههای نرامی؛ سامانههای پیشرفته دفاع موشکی آمریکا به منطقه که توأم با خریفهای
تسلیحاتی گسترده کشورهای منطقه هرراه گردیفه ،معرای امنیت و مسابقه تسلیحاتی در منطقه را
گسترش داده است .در این فضای تهفیف و بیاعترادی ،ایران برای تشفیف توان بازدارنفگی خود مجبور
است بخش قابآ توجهی از بودجه و توان اقتصادی خود را مصرو ساخت و تولیف تسلیحاتی و موشکی و
سایر ادوات مورد نیاز نرامی نرایف(حیفری)223 :2939،؛ ب) افزایش رقابت تسلیحاتی در منطقه؛ چون
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زمانیکه ایران در این منطقه ،به دلیآ استقرار این سامانه و نگرانی از امنیت خود تلاش میکنف توان
نرامی خود را افزایش دهف ،این مسئله باعث میشود دیگر کشورهای منطقه نیز به دلیآ نگرانی از امنیت
خود تلاش کننف که توان نرامی خود را افزایش دهنف این افزایش باعث میشود که ایران نیز دوباره به
افزایش توان نرامی خود بپردازد این چرخه به هرین شکآ ادامه دارد چرا که استقرار این سامانه
انگیزهای برای بالا بردن توان نرامی این کشورها میشود؛ ج) ارتقای امنیت اسرائیآ در مقابآ توان
موشکی ایران؛ مقامهای آمریکایی بارها یکی از مهرترین هف های ایجاد سامانه دفاع موشکی ناتو در
خاک ترکیه و هرچنین مهرترین هف ایجاد سامانههای دفاع هوایی در کشورهای عرب خلی فارا را
تأمین امنیت رژیم صهیونیستی عنوان نروده انف(ترابی .)2913:122،؛ د)امنیتی کردن مسئله ایران؛ از
جرله اهفا کلیفی آمریکا به عنوان مهرترین بازیگر امنیتیساز از پیگیری گسترش سپر دفاع موشکی
به پیرامون مرزهای ایران ،معرفی و قبولانفن خطر تهفیف وجودی موشکی ایران به عنوان تهفیف فوری
علیه امنیت ملی آمریکا و متحفین و صلح جهانی به افکار عرومی داخلی و بینالرللی بوده است .سرشت
خاص جلوه دادن تهفیفی به عنوان تهفیف امنیتی ،طبق آموزههای مکتب کپنهاک ،توسآ به تفابیر فوق-
العاده برای مهار آن را موجه میسازد(حیفری)210 :2939،؛ و در نهایت ،ه)گسترش حضور نیروهای ناتو
در منطقه؛ گسترش حضور ناتو در محیط اطرا ایران ،نه تنها در بردارنفه ثبات و امنیت برای تهران
نیست ،بلکه منابع ناامنی در محیط امنیتی ایران را تشفیف خواهف کرد .با توجه به اینکه ناتو در سالهای
اخیر ،اهفا جفیفی را برای خود تعریف کرده ،بنابراین تهفیفهایی که از حضور این سازمان نرامی
متوجه جرهوری اسلامی ایران است؛ تنها نرامی و امنیتی نیست؛ اما بفون شک بزرگترین تهفیف
گسترش حضور ناتو در منطقه ،تهفیف امنیتی برای جرهوری اسلامی ایران است(مهرورز.)231 :2930 ،
بنابراین ،استقرار سپر دفاع موشکی هرچنف که از دیفگاه برخی در ماهیت آن ،ارتباط مستقیری با ایران
نفاشته باشف اما بر اساا دیفگاه فوق تهران یکی از کانون های توجه آن و بهانه استقرار آن است و چون
آمریکا ایران را به صورت کشوری تعریف می کنف که مصفاق بارز تهفیفات است ،در نتیجه این طرح به
طور مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی ایران را تحت تأثیر قرار میدهف.
نتیجهگیری
در آوردگاه ساختار آنارشیک نرام بینالرلآ ،بقا ستاره قطبی دولتهاست که کسب قفرت کلیف آن
است .بنابراین ،رقابت قفرت یک امر عادی و روزمره است .لذا ،سیاست بینالرلآ هرواره سودایی
خطرناک و بیرحم برای کسب حفاکثر قفرت است .کسب حفاکثر قفرت تا زمان کسب هژمونی جهانی
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هرگز از بین نخواهف رفت .هژمونی جهانی به دلیآ وجود قفرت بازدارنفگی آبها که دوسوم از سطح کره
زمین را پوشانفه غیرمرکن است که این موجف تراژدی قفرتهای بزرگ در قالب رقابت دائری برای
کسب حفاکثر قفرت است .بنابراین ،جستجوی بیوقظه قفرت بازیگران را ملزم به اتخاذ سیاست تغییر
وضع موجود میکنف؛ مگر هژمون منطقهای که درصفد حظو و استررار قفرت خویش و جلوگیری از
افزایش قفرت رقبا به بهای کاهش قفرت خویش است .بنابراین ،قفرتهای بزرگ هرواره آماده تهاجرنف
و تهاجم ،ادامه سیاست با روش و ابزاری دیگر است .در هرینراستا ،استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در
خاورمیانه به عنوان یک منطقه انرژیزا حیاتی ادامه سیاست قفرت ولی با ابزار دیگر است برای جلوگیری
از رشف دیظرانسیآ قفرت منطقهای ایران.
بنابراین ،طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در دوران اوباما با عنوان «رهیافت مرحلهای تطبیقی»
با هف حظو و استررار هژمونی در نیرکره غربی صورت گرفته است .بفین معنا که آمریکا با استراتژی
موازنه دور از کرانه و اتحاد و ائتلا با بازیگران منطقه خاورمیانه درصفد مهار و کنترل جرهوری اسلامی
ایران به عنوان یک هژمون منطقهای بالقوه از طریق استقرار سپر دفاع در منطقه خاورمیانه است .استقرار
سپر دفاع موشکی پیرامون ایران در خاورمیانه و رادار «بانف ایکس» در ترکیه به عنوان بخشی از آن که به
موازات اقفام ناوگان دریایی آمریکا در مفیترانه عرلیاتی شفه ،مرحله ابتفایی رویکرد اوباما میباشف .مقارن
با این طرح ایجاد شبکه مشابه در حوزه خلی فارا برای مهار حرلات موشکی ایران در دستورکار قرار
گرفته است .گسترش شبکه دفاع موشکی از طر آمریکا که با حرایت کشورهای منطقه هرراه بوده با
هف محاصره ،بازدارنفگی ،موازنهسازی و مهار قفرت ایران ،هرزمان تهفیفی برای امنیت ایران توسط
قفرتهای فرامنطقهای است.
بنابراین ،آمریکا به عنوان هژمون نیرکره غربی گرایش به سرت حظو و استررار وضع موجود دارد.
لذا ،آمریکا با تأکیف بر استراتژی «موازنه دور از کرانه» در قالب استقرار سپر دفاع موشکی درصفد موازنه
در برابر قفرتهای بالقوه بزرگ منطقهای ماننف ایران در خاورمیانه برآمفه است .در حال حاضر ایالات
متحفه تلاش میکنف تا موقعیت بیهرتای خویش را به عنوان تنها هژمون منطقهای با واگذاری
مسئولیت به دوش دیگر دولتها از طریق استقرار سپر دفاع موشکی در خاک آنها را در توازن علیه
هژمون بالقوه ایران شریک سازنف .بنابراین ،با فروپاشی نرام دوقطبی آمریکا تبفیآ به یک هژمون بالقوه
در منطقه خاورمیانه شف که هم از طریق استقرا نیروها و ایجاد پایگاه نرامی در کشورهای اقرار خود
حضور پررنگتر داشته و هم به عنوان موازنهدهنفهای فرامنطقهای کنش و واکنش بازیگران قفرترنف
منطقهای را محفود و مقیف کرده است .لذا ،حظو و استررار هژمون ،محافرت از آمریکا و متحفین در
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مقابآ جرهوری اسلامی ایران ،تضعیف نرام بازدارنفگی رقبای بالقوه ،ایجاد اتحاد و ائتلا توازنبخش در
مقابآ ایران ،فروش تسلیحات ،کرک به امنیت اسرائیآ و کنترل جریان انرژی ،اهفافی هستنف که توان
موشکی آمریکا درصفد برآورد آننف نه برای حظو صلح.
رقابت امنیتی در عرصه جهانی امری اجتراعی است که در یک فرآینف تعاملی «رفتوبرگشتی» شکآ
میگیرد .رقابت امنیتی که بازدارنفگی متقابآ را در پی دارد ،فرآینفی اجتراعی است که گاهی برای
کسب قفرت ،گاهی برای حظو قفرت و گاهی برای نرایش قفرت کاربردهای سهگانه مییابف .در این
راستا ،جرهوری اسلامی نیز درصفد حظو بقا از طریق کسب قفرت بیشتر است؛ چراکه تجاوز در تاریخ
معاصر ایران بخشی لاینظک از تاریخ سیاسی ایران نشان از این دارد که در ساختار آنارشیک نرام
بینالرلآ برای ایران قفرت کلیف جنگ بقاست .بنابراین اقتضائات آنارشیک نرام بینالرلآ جرهوری
اسلامی ایران را به ماننف دیگر دولتها وامیدارد که بهترین راه برای بقا ،کسب مزیت نسبی قفرت است.
بهویژه این که به دلیآ موقعیت جغرافیای ایران ،هریشه امنیت برای این کشور از اهریت زیادی برخوردار
بوده است؛ چرا که ایران در مرکز خاورمیانه واقعشفه است و فقط از جنوب مرز دفاعی طبیعی دارد و
مناطق شرال و شرق و غرب موقعیت دفاعی ایران را آسیبپذیر کرده است.
ایران دارای یک جرعیت بزرگ و یک اقتصاد محفود به دلیآ تحریمهای اقتصادی و نرامی مربوط به
فعالیتهای هستهای است که چشمانفاز فضای پسابرجام به دلیآ وجود نیروی انسانی و زیرساختهای
کافی (هر چنف فرسوده) توان جهش اقتصادی را دارد که این ترا کشورهای منطقهای را بیش از پیش
برانگیخته است .با افزایش قفرت ایران در خاورمیانه سرنوشت محتوم ایران و آمریکا دشرنی با یکفیگر در
منطقه است ،مگر برای تشکیآ ائتلافی توازنبخش با یکفیگر در برابر هژمونهای منطقهای دیگر بالاخص
چین و روسیه .کسب حفاکثر قفرت در ایران نشأت گرفته از سیاست «نه شرقی ،نه غربی» از توان و
تولیف ابزارهای داخلی نشأت میگیرد نه در ائتلا یا اتحاد با قفرتهای منطقهای یا فرامنطقهای .هرچنان
که سودای کسب حفاکثر قفرت در ابعادهای متظاوت در چشمانفاز  2000اذعان میدارد که :در چشم
انفاز بیست ساله ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علری و فناوری در سطح
منطقه آسیای جنوب غربی (آسیای میانه ،قظقاز ،خاورمیانه و کشورهای هرسایه) و امن ،مستقآ و مقتفر
با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارنفگی هره جانبه و پیوستگی مردم و حکومت .با چنین رهیافت و
استراتژی جرهوری اسلامی ایران تبفیآ به هژمون منطقهای بالقوه خواهف شف .لیکن ،هژمون نیرکره
غربی (آمریکا) درصفد است تا از تسلط قفرتهای بزرگ رقیب ماننف ایران بر مناطق ثروتساز جهان به
ویژه خاورمیانه جلوگیری کنف.
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بنابراین ،انگیزه اصلی ایالات متحفه از استقرار و گسترش سپر دفاعی در خاورمیانه وفق منطق
رئالیسم مربوط به رفتار تهاجری ایران نیست ،بلکه رشف اقتصادی و امکانات نرامی این کشور برای
دستیابی به هژمون بالقوه است .قفرت گرفتن ایران باعث محفود و مقیف کردن آمریکا در خاورمیانه
خواهف شف ،لیکن ،تا زمانی که منطقه خاورمیانه به عنوان یک منطقه حیاتی ِبیساختارِ رسوخپذیر باشف
تلاش دفاعی ایران اولاً ،تابع کسب حفاکثری قفرت و ثانیاً ،ایجاد توازن قفرت در برابر قفرتهای
منطقهای و فرامنطقهای خواهف بود .بنابراین ،جرهوری اسلامی ایران نه با استظاده از جنگ ،بلکه با
استظاده از استراتژی موازنه قوا ،جنگهای نیابتی و احاله مسئولیت به متحفان منطقهای میبایست ابتفا،
قفرت بازیگران منطقهای را مفیریت و کنترل کنف؛ دوم ،از طریق استراتژی موشکهای بالستیکمحور
یک سیاست دفاعی پایفار و خودبسنفه ایجاد کنف؛ و در نهایت ،دیظرانسیآ قفرت خود را در منطقه از
طریق قفرت بالقوه ،بالظعآ و عرلیاتی نرایف.
به طور خلاصه ،چتر امنیتی سپر دفاع موشکی آمریکا در خاورمیانه برای مفیریت و جلوگیری از
افزایش قفرت ایران در منطقه خاورمیانه به عنوان یک هژمون منطقهای است .بنابراین ،بایف اذعان
نرود که هف اصلی آمریکا برای برپایی سپر دفاع موشکی در خاورمیانه ،حظو سیطره خود به عنوان
یک قفرت برتر در این منطقه و جلوگیری از ایجاد هژمون بالقوه میباشف که گسترش این طرح
آمریکا ،از یک سو ،ایران را در معرض یک معرای امنیتی نوین و پیچیفه قرار میدهف که نیاز به یک
کظایت معقول بازدارنفگی در منطقه است و از سوی دیگر محفودیتهای ساختاری را برای رشف
دیظرانسیآ قفرت ایران در برابر کشورهای منطقه میشود .قرار گرفتن ایران در این شرایط سخت
امنیتی ،سبب شفه که این کشور توانرنفی موشکی خود را برای ایجاد دفاع و بازدارنفگی مؤثر در
مقابآ تهفیفات قفرتهای تهفیفکننفه ،ماننف آمریکا و اسرائیآ با هف ایجاد بازدارنفگی قوی و
موقعیت مناسب دفاعی تقویت نرایف.
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محرفی ،رضا (« ،)2932طرح سپر دفاع موشکی خلی فارا ،مبانی و اهفا » ،پژوهشکده مطالعات
راهبردی ،شراره .2
مرشایرر ،جان ( ،)2911تراژدی سیاست قدرت های بزرگ ،ترجره غلامعلی چگینی زاده ،تهران :دفتر
مطالعات سیاسی و بین الرللی وزارت امور خارجه.
مهرورز ،آسیه (« ،)2930رهنامه دفاعی-نرامی ناتو پس از یازده سپتامبر و تاثیر آن بر محیط امنیتی جرهوری
اسلامی ایران» ،هفته نامه دفاع ،شراره .13
میر فخرایی ،سیفحسن ( « ،)2913بحران استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی اهفا و پیامفها»،
مجله پژوهش حقوق عمومی ،شراره .11

ب) منابع انگلیسی
Abdo, Geneive (2015), Why Arab Countries Fear the Iran Deal, The National
Interest website: http://nationalinterest.org/feature/why-arab-countries-fear-theiran-deal-12562.
Department of state (2008), proposed U.S Missile Defense Assetsin Europe,
United State of America, Distribution Staement a.Aproved For Public release,
distribution is unlimited.
Hildereth, Steven (2012), Iran s Ballistic Missile and Space Launch Programs,
congressional Research Service. available at: www.crs.gov.
Keohane, R. O (2005), After Hegemony: Cooperation and Discord in the World
Political Economy. New Jersey: Princeton University Press.

32

؛ رستگار و محمدپور... تأثیر استقرار طرح سپر دفاع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Mearsheimer, John J. (1990), Back to the Future: Instability in Europe after the
Cold War, International Security, 15(1), Summer.
Mearsheimer, John J. (2001), The Tragedy of Great Power Politics, First Edition,
New York: W.W.Norton Company
Moss, Kenneth (2009), Difining Strategic Priorities: Ballistic Missile Defense, Iran
and Relations with Major Power, Mediterranean Quarterly, vol 20.
Valeriano, Brandon (2009), Department of Political Science, University of Illinois
at Chicago, Times (2 February), Section 4: 15.
Zakaria, Fareed,(1998), From Wealth to Power: The Unusual Origins of
America,s World Role. (Pricetion: perinceton university press).

33

