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 دهیچک

زای حیاتی با هدف  حظدو و اسدتررار استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در خاورمیانه به عنوان یک منطقه انرژی     

ور از کرانده و اتاداد و االدتب  بدا هژمونی در نیرکره غربی صورت گرفته است. بنابراین، آمریکا بدا اسدتراتژی موازنده د

ای بداققوه از خاورمیانه درصفد مهار و کنترل جرهوری اسبمی ایران به عندوان یدک هژمدون منطقده بازیگران منطقه

طریق استقرار سپر دفاع موشکی برای مهار و کنترل قفرت باققوه آن در اطرا  ایران است. در این راستا، آمریکا افزون 

هایی را برای افزایش توان دفاع هوایی کشورهای حوزة خلیج فدار  انجدام فاع موشکی در ترکیه، اقفامبر ایجاد سپر د

و سایر « بانف-ایکس»داده است. فروش سامانه هوایی پاتریوت به چهارکشور عربی حوزة خلیج فار  و ارسال رادارهای 

اندف. بندابراین، ایدن مقاقده بدا در ایدن زمینده بوده های آمریکاتجهیزات دفاع هوایی به رژیم صهیونیستی از جرله اقفام

های ایران کاربست نظریه واقعگرایی تهاجری سعی دارد به تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در خاورمیانه و فعاقیت

به عندوان های امنیتی و روابط دیپلراتیک ایران و ترکیه در مقابل آن بپردازد. در این راستا، تأثیرات این طرح بر رقابت

موشدکی  درصفد پاسخ به این سؤال است که گسترش سپر دفداع مقاقهاین  ،قذاشود. متغیر میانجی در نظر گرفته می

بر این اسا  فرضیه ؟ گذاشته استایران تأثیر  کنترل افزایش قفرت چگونه بربا چه هف  بوده و آمریکا در خاورمیانه 

ای آمریکدا و مهدار و کنتدرل هف  حظو و استررار هژمونی منطقده باسپر دفاع موشکی آمریکا پژوهش این است که 

 افزایش قفرت نظامی و موشکی جرهوری اسبمی ایران در منطقه خاورمیانه استقرار یافته است.
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 مقدمه

که با هف  مقابله با  "ابتکار دفاع راهبردی"ت ریگان و با عنوان در دوقطرح سپر دفاع موشکی      

های قاره پیرای شوروی مطرح شف در دستور کار آمریکا قرارگرفت. استقرار این حربت احتراقی موشک

های زیاد در آمریکا که به دقیل مشکبت فنی و هزینه باالی آن بود از ادامه مسیر سامانه به دقیل مخاقظت

ابتکار دفاع »تاد. با فروپاشی شوروی و اضرابل نظام دوقطبی و روی کارآمفن بوش پفر، باز ایس

حظاظت جهانی در مقابل حربت »مورد تجفیف نظر قرار گرفت. وی طرح جفیف خود را « راهبردی

ن نامیف. در این طرح به جای ایفه اوقیه ماافظت از آمریکا در مقابل حربت گسترده آمریکا از ای« مافود

پس به دنبال به کارگیری سامانه دفاعی خواهف بود که ماافظت جهانی در مقابل حربت موشکی 

دهنفه این رونف بود. هف  نهایی این ادامه« دفاع ملی موشکی»مافود را تضرین کنف. کلینتون با عنوان 

ک طر  مقابل های باقستیطرح استظاده از ترامی امکانات فنی مستقر در زمین، دریا و فضا تا موشک

رونف، جورج بوش خروج پیش از رسیفن به فضای جوی آمریکا رهگیری و انهفام گردد. در ادامه این

و استقرار این سامانه را در کشورهای چک  های باقستیک را اعبم نرودآمریکا از پیران معاهفه ضفموشک

و به  به خصوص روسیه شف این مسئله باعث نارضایتی برخی از کشورها ، قیکن،و قهستان مطرح کرد

خلع سبح »ها  اجرای این طرح متوقف گردیف. با روی کار آمفن اوباما و تأکیف آن بر دقیل هرین مخاقظت

تصریم به تعلیق طرح سپر دفاع موشکی مفنظر بوش « ایجهان عاری از سبح هسته»و ایفه « جهانی

این سامانه برای ماافظت از آمریکا و اروپا در  گرفت و آن را از دستورکار خارج ساخته و در عوض استقرار

قاقب جفیفی عرلیاتی نرود. بنابراین، اوباما با تعریف جفیفی که از منشأ تهفیف و حرله موشکی ارااله داد 

های باقستیک هف  رونف تکاملی ایجاد و استقرار سپر دفاع موشکی برای مقابله تهفیفهای موشک

 ران را ادامه داد.کشورهایی ماننف کره شراقی و ای

های باقستیک ایران، رویکرد جفیفی را در پیش بفین ترتیب، دوقت اوباما برای مقابله با تهفیف موشک     

ترین مفت این نامیف و ترام سعی خود را کرد تا در کوتاه« ای تطبیقیرهیافت مرحله»گرفت که آن را 

کی پیرامون ایران در خاورمیانه و رادار بانف ایکس در کنف. استقرار سپر دفاع موش رویکرد جفیف را عرلیاتی

ترکیه به عنوان بخشی از آن که به موازات اقفام ناوگان دریایی آمریکا در مفیترانه عرلیاتی شفه، مرحله 

شبکه مشابه در حوزه خلیج فار  برای مهار  مقارن با این طرح ایجادباشف. ابتفایی رویکرد اوباما می

سازی ساخت و آوری و بومیدستیابی ایران به فن است. ان در دستور کار قرار گرفتهحربت موشکی ایر

ا مریکا رو آ اسراالیلبه ویژه های غربی های شفیف دوقتماهواره، انتقاد های باقستیک و پرتابپرتاب موشک

طور هرزمان رژیم صهیونیستی و ب انف که این میزان توانایی موشکی ایران،است. آنها مفعی داشتهبردر 
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منطقه و کل اروپا و در صورت دستیابی ایران  های آمریکا درکشورهای حوزه جنوبی خلیج فار  و پایگاه

گسترش شبکه دفاع موشکی از دهف. معرض خطر و تهفیف قرار می پیرا، خاک آمریکا را دربه موشک قاره

سازی و مهار ، بازدارنفگی، موازنهطر  آمریکا که با حرایت کشورهای منطقه هرراه بوده با هف  مااصره

 ای است.های فرامنطقهقفرت ایران، هرزمان تهفیفی برای امنیت ایران توسط قفرت

بنابراین، آنچه در این مقاقه کانون توجه و تررکز است، مسئله چتر امنیتی سپر دفاع موشکی آمریکا      

ان در منطقه خاورمیانه به عنوان یک هژمون در خاورمیانه برای مفیریت و جلوگیری از افزایش قفرت ایر

ای است. بنابراین، بایف اذعان نرود که هف  اصلی آمریکا  برای برپایی سپر دفاع موشکی در منطقه

خاورمیانه، حظو سیطره خود به عنوان یک قفرت برتر در این منطقه و جلوگیری از ایجاد هژمون باققوه 

ز یک سو، ایران را در معرض یک معرای امنیتی نوین و پیچیفه باشف که گسترش این طرح آمریکا، امی

های دهف که نیاز به یک کظایت معقول بازدارنفگی در منطقه است و از سوی دیگر مافودیتقرار می

ایران قرار گرفتن کنف. ساختاری را برای رشف دیظرانسیل قفرت ایران در برابر کشورهای منطقه ایجاد می

خود را برای ایجاد دفاع و  توانرنفی موشکی این کشور امنیتی، سبب شفه که در این شرایط سخت

قذا، با  تقویت نرایف. مریکا و اسراالیلآاننف ه، مهای تهفیفکننفبازدارنفگی مؤثر در مقابل تهفیفات قفرت

  د.شواسترفاد از نظریه واقعگرایی تهاجری درصفد تبیین این موضوع هستیم که ذیبً به آن پرداخته می

 

 چارچوب نظری:

ای است که در قاقب اصول و مظروضات اقرللی نیاز به رهیافت و نظریهبرای تبیین و فهم مساالل بین     

ها و شناسانه تئوریک آن نظریه، پژوهش مورد نظر شکل گیرد به طوریکه مؤقظهشناسانه و روششناخت

رغم یک آن بر موضوع تاریل گردد. علیهای پژوهش با نظریه هرخوانی داشته و اقتضاالات تئورشاخص

تر از کننفه و واقعیاینکه هر نظریه در بنیان تئوریک خود مفعی است که تصویری شظا ، مجاب

اقرلل رسف با وجود کثرت نظریات روابط بینگذارد، قیکن، به نظر میاقرللی به نرایش میرخفادهای بین

زه یک نظریه قابل تبیین باشف. بفین ترتیب، با توجه توان به موضوعی پرداخت که فقط در حوسخت می

رسف های اصلی آن، به نظر میدهنفه و شاخصهای تشکیلبه عنوان پژوهش حاضر و بررسی مؤقظه

کننفگی باالیی نسبت به نظریات دیگر را داشته، نظریه واقعگرایی بهترین نظریه که قابلیت تبیین

 جویزی است.ت -تهاجری به عنوان یک نظریه توصیظی

پردازانی چون جان مرشایرر، اریک گرایی تهاجری انواع و اقسام مختلظی دارد که توسط نظریه واقع     

گرای تهاجری مرشایرر است حال، مشهورترین واقعقبس و فریف زکریا ساخته و پرداخته شفه است. با این
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تفوین و ارااله کرده  2001 های بزرگ در سالکه این نظریه را در کتاب تراژدی سیاست قفرت

های بزرگ از (. وی با عاریت از تجربیات موشکافانه تاریخی قفرت40: 1391است)دهقانی فیروزآبادی، 

تا زمان تفوین کتاب نظریه واقعگرایی تهاجری را مستنف به تاریخ کرده و از فهم گذشته  1792سال 

دهف؛ گذشته چراغ آینفه سیاست بفست می ها در آینفه راهای بزرگ، تجویز رفتار آنتاریخی قفرت

 اقرلل است.بین

ها و مظروضات واقعگرایی کبسیک ماننف قفرت، امنیت، دوقت، آنارشی و مرشایرر با پیروی از آموزه     

های عقبنیت ابزاری، نظریه واقعگرایی تهاجری را بنیان نهاده است. وی براین باور است که این قفرت

اقرللی دهنف و در تأثیرگذاری بر سیستم بیناقرللی را شکل میهای بیناستبزرگ هستنف که سی

های بزرگ از بیشترین تأثیرگذاری در کننفه هستنف؛ زیرا قفرتهای بزرگ تعیینخروجی رفتار قفرت

های بزرگ و کوچک ها اعم از قفرتاقرلل برخوردارنف که سرنوشت ترامی دوقتصانه سیاست بین

شونف که دارای بیشترین توانرنفی نسبی در هایی تعیین میق اقفامات و تصریرات دوقتاساساً از طری

 سیستم باشنف.

 دستگاه نظری واقعگرایی تهاجری بر شاقوده پنج مظروض استوار گردیفه است:

اقف( آنارشیک بودن نظام بین اقرلل: آنارشی در سیستم بین اقرللی به معنای هرج و مرج و حاکم      

دارد تا قفرت نسبی یا نظوذ خود را به حفاکثر برساننف؛ چرا ها را وامینظری نیست. آنارشی دوقتبیبودن 

ها ارتباط نسبتاً مستقیری وجود دارد. در بین اقزامات سیستری و تعقیب سیاست خارجی حقیقی دوقت

برای به حفاکثر  کنف تاها را هفایت میاقرللی دوقتیک مایط آنارشی، اقزامات رقابتی سیستم بین

در واقع، قفرت بیشتر در نظام آنارشیک  .(zakaria, 1998) رسانفن قفرت و نظوذ خود تبش کننف

های شود تا رقابتآورد. بنابراین، آنارشی موجب میها به ارمغان میامنیت و بقای باالتری را برای دوقت

ایجاد و تأمین امنیتشان، خود را مسلح و قوی  ها برایرو، دوقتها تشفیف شود، از اینامنیتی در بین دوقت

ها به دنبال ها مشترک است، بنابراین، دوقتکننف. قذا، کسب قفرت نسبی و نه مطلق، میان ترام دوقتمی

 شان هستنفهایی برای تضعیف مخاقظان باققوه خود و ارتقای جایگاه قفرت نسبیفرصت
(Mearsheimer, 1990: 55-56). 

های نظامی های بزرگ ذاتاً دارای حفی از قابلیتهای بزرگ: قفرتظامی تهاجری قفرتب( توان ن     

ها باققوه برای یکفیگر دهف. دوقتتهاجری هستنف که به آنها توان صفمه زدن و احیاناً انهفام یکفیگر را می

 هستنف خطرناک هستنف، گرچه برخی از آنها نسبت به دیگران از امکانات نظامی بیشتری برخوردار

(Valeriano, 2009: 10)ها از قفرت نظامی بیشتری نسبت به یکفیگر . به هر میزان که دوقت
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برخوردار باشنف، از توانایی و ظرفیت خطرآفرینی بیشتری برخوردار خواهنف بود. بفین ترتیب، معروالً 

 شود.ناخته میاش در انهفام دیگری، تعریف و شقفرت نظامی یک دوقت، با توانایی تسلیااتی ویژه

تواننف در مورد مقاصف و ها هرگز نریدوقت ها:ج( عفم اطرینان نسبت به مقاصف و نیات دیگر دوقت     

توانف اطرینان داشته باشف که دوقت دیگر از های دیگر مطرئن باشنف. به ویژه هیچ دوقتی نرینیات دوقت

توان این نیات را به صورت قطعی و آنجا که نری کنف. ازتوانایی نظامی تهاجری خود علیه او استظاده نری

با اطرینان برآورد کرد، قضاوت قاطعانه در مورد آن تقریباً غیرمرکن است. علل احتراقی زیادی وجود 

-توانف مطرئن باشف که دوقت دیگر توسط یکی از این علل برانگیخته نشود. واقعدارد و هیچ دوقتی نری

م نخوردن وضعیت کنونی و حظو تعادل توهری بیش نیست)مرشایرر، کنف برهگرایی تهاجری فرض می

1388 :35.) 
های بزرگ تضرین بقاست: بقا به معنی نگهفاری کردن از حق ترین هف  قفرتنخستین و اصلی د(     

حاکریت، ترامیت ارضی، استقبل اقتصادی و سیاسی و نظم سیاسی داخلی است. خصوصاً این که 

شان هستنف. بقا در رأ  اهفا  و ترامیت ارضی و استقبل نظم سیاست داخلی ها در پی حظودوقت

های دیگر قرار دارد؛ زیرا هرگاه یک دوقت توسط دوقت دیگر تسخیر شود، مرکن نیست در آن انگیزه

-شرایط بتوانف اهفا  دیگر خود را دنبال کنف. بقا پیش شرط وصول به دیگر اهفا  است و چنانچه دوقت

-نف امنیت و بقا را به مثابه مهرترین هف  دنبال کننف، دستیابی به سایر اهفا  نیز ماقق نریها نتوان

ها اقرللی است؛ چرا که دوقتها در نظام بینشود. تات این شرایط، تضرین بقا هف  اصلی دوقت

نبود اقتفار  اقرللی وشونف. به ویژه، در شرایط آنارشیک بینای علیه یکفیگر ماسوب میتهفیفهای باققوه

تواننف برای وصول به این اهفا  به دیگران وابسته باشنف. به اعتقاد مرشایرر نظام ها نریمرکزی، دوقت

ترین راه برای به شان را به این دقیل که مناسبدارد تا قفرت نسبیهای بزرگ را وامیاقرللی قفرتبین

یعنی بقا ریشه اصلی رفتار تجاوزکارانه است.  حفاکثر رسانفن امنیت آنهاست، به باالترین حف برساننف؛

ای را کننف، نه به این دقیل که بخواهنف این گونه رفتار کننف یا راه مخظیانههای بزرگ تجاوز میقفرت

برای تسلط بر دیگران طی کننف، بلکه بیشتر به این دقیل که در شرایطی که خواستار به حفاکثر رسانفن 

 (.Mearsheimer, 2001: 21)ایف قفرت بیشتری به دست بیاورنفباشنف بشانس بقای خود می

های بزرگ بازیگران عقبیی در صانه سیاست قفرت انف:های بزرگ بازیگرانی عقبییقفرت ه(     

انف و درباره چگونگی بقا در این مایط به صورت راهبردی انف. آنها از مایط پیرامونشان آگاهاقرللبین

دهف و ها را تات تأثیر قرار میهای بزرگ رفتار دیگر دوقتجا که رفتارهای قفرتانفیشنف. از آنمی

دهی استراتژی هر دوقت برای بقای خود ها در تفوین و جهتچگونگی تأثیرپذیری رفتار سایر دوقت
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ر ها دها را هرواره مف نظر دارنف. به هر حال، دوقتتأثیرگذار است، آنان فعاقیت و اقفامات دیگر دوقت

بلنفمفت، به شرایط و زمان به منزقه نتایج و پیامفهای رفتارهایشان توجه خاصی دارنف. عبوه بر این، 

-مفت و فوری، بلکه به پیامفهای بلنفمفت اعرال خود نیز توجه میها نه تنها به عواقب کوتاهدوقت

 (.(Mearsheimer, 2001: 30-32کننف

های آمیز را به عنوان یک قاعفه کلی اقزامی به قفرتفتار تهاجمهیچ یک از این مظروضات به تنهایی ر     

هایی قوی برای رفتار خورنف، انگیزهکننف. هنگامی که این پنج مظرض با یکفیگر پیونف میبزرگ حکم نری

آورنف. این امر به ایجاد سه اقگوی رفتاری های بزرگ در قبال یکفیگر به وجود میآمیز قفرتو افکار تهاجم

ترسنف، آنها های بزرگ از یکفیفگر میشود: تر ، خودیاری و به حفاکثر رسانفن قفرت. قفرتتج میمن

توانف به ویرانی اقوقوع بودن جنگ نگراننف چون جنگ مینسبت به یکفیگر بفگران بوده و هرواره از قریب

باشنف بقای خود میاقرلل در پی تضرین ها هرچنین در نظام بینها منتج شود. دوقتو میرایی دوقت

اقرلل خفا با کسانی است که به فکر خود باشنف و به خویش یاری رساننف. این اصرار چون در سیاست بین

انف. دارد. اما اتاادها تنها پیونفهایی موقتیها را از تشکیل اتاادها بازنریو تأکیف بر اصل خودیاری دوقت

کننف، داننف که در یک نظام خودیار عرل میاسنف و میهای دیگر در هرها که از نیات غایی دوقتدوقت

یابنف که بهترین شیوه برای تضرین بقایشان این است که قفرترنفترین دوقت این نظام خیلی زود در می

ها توجه خاصی به ناوه توزیع قفرت در میان باشنف چرا که قفرت کلیف گنج بقاست. در نتیجه دوقت

 آورنف تا سهم خود را از قفرت جهانی به حفاکثر برساننفعرل می خود دارنف و کوشش بسیاری به

آورد که کشورها نه تنها (. مجروع این پنج مظروض شرایطی را به وجود می36-38: 1388)مرشایرر، 

سازی قفرت فراهم دغفغه موازنه قوا و حظو قفرت دارنف بلکه انگیزه قوی و شفیفی را برای بیشینه

شان به خود اتکا کننف و تواننف برای تأمین امنیتاز یکفیگر هرا  دارنف، تنها می سازد. چون کشورهامی

: 1391سازی قفرت نسبی است)دهقانی فیروزآبادی، بهترین راهبرد برای تأمین و تضرین بقا بیشینه

 .ها بر اسا  بازی با حاصل جرع صظر است(. به عبوه، به زعم میرشایرر قاعفه بازی در جهان دوقت41

اقرلل عبارت است از: اقف( تبفیل شفن به هژمونی ها در نظام بینبنابراین، اهفا  عرلیاتی دوقت

ترسنف ای میهای منطقهای و جلوگیری از دستیابی رقبایشان در سایر مناطق به هژمونی. هژمونمنطقه

ی موجود در حیات توان چه بسا هژمونی آنها را از طریق واژگون کردن موازنه قواکه یک هراورد هم

های دهنف که تعفاد و یا بیشتر قفرتای ترجیح میهای منطقهخلوت آنها به خطر انفازد. بنابراین هژمون

بزرگ در سایر نقاط و مناطق کلیفی جهان وجود داشته باشنف، زیرا در این صورت هرسایگان احتراالً 

ای کرتری برایشان جهت تهفیف هژمون هکننف، و در نتیجه فرصتبیشتر وقت خود را صر  یکفیگر می
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های بزرگ بر ای از تسلط سایر قفرتهای منطقهمانف. اما، چگونگی جلوگیری هژموندوردست باقی می

مناطق دوردست بستگی به موازنه قوا در آنجا دارد. اما حتی اگر یک هژمون باققوه در منطقه دیگر به 

ها و اجازه دادن به وردست، دور مانفن از درگیریوجود آیف، اوقین گزینه مورد نظر هژمون در د

های بزرگ مالی نتوانستنف تهفیف باشف. اگر قفرتهای بزرگ مالی برای کنترل و رفع باران میقفرت

را رفع نراینف، به هر حال، هژمون دور از صانه در موازنه علیه دشرن قرار خواهف گرفت. اگرچه هف  

هایی برای از بین بردن خطر و برقراری مجفد یک قیکن بفنبال فرصتباشف، اصلی این هژمون مهار می

های موازنه قوای متعادل در منطقه خواهف بود تا پس از آن بتوانف به خانه بازگردد. در حقیقت، هژمون

کننف. برای احراز ای در سایر مناطق جهان عرل میگرهای خارجی و فرامنطقهای به عنوان موازنهمنطقه

ای ثروترنفتر از رقبای به عنوان یک هژمون باققوه، یک دوقت بایستی به طور قابل مبحظهصبحیت 

اش باشف و نیز بایستی دارای قفرترنفترین ارتش در منطقه باشف. الزم به ذکر است که حتی اگر مالی

گ موجود در های بزریک دوقت ابزار و اراده تبفیل شفن به هژمون باققوه را نیز داشته باشف سایر قفرت

اش جلوگیری به عرل ای شفن آن دوقت در مظهوم واقعیسیستم سعی خواهنف کرد تا از هژمون منطقه

گیری؛ ب( دستیابی به ثروت حفاکثر به آورنف؛ کسب ایجابی قفرت برای خود و سلب دیگران از قفرت

است؛ ج( دستیابی به دقیل قابلیت تبفیل ثروت به قفرت است. ثروت شرط الزم و نه کافی برای قفرت 

باشنف)مرشایرر، ای بر رقبایشان میهای بزرگ در صفد تظوق هستهقفرت زمینی برتر؛ و در نهایت، قفرت

1388 :162-156) 

( تبفیل شفن به تنها هژمون 1باشنف: های بزرگ به دنبال چهار هف  اصلی میبطور خبصه قفرت     

( تسلط بر موازنه قوای زمینی در 3کن از ثروت جهان، ( کنترل بیشترین درصف مر2ای جهان، منطقه

ها برای دستیابی به این اهفا  (. دوقت164: 1388ای)مرشایرر، ( دستیابی به تظوق هسته4منطقه خود، 

گذاری و تاریک برای ( افزایش قفرت که جنگ، باجگیری، طعره1کننف: دو نوع استراتژی کلی اتخاذ می

( مفیریت و کنترل که موازنه و احاقه مسئوقیت را شامل 2گیرد، ه را در برمیبیاری معرکفرسایش و آتش

های اقرلل برای قفرتشود. به طور خبصه، ابرهف  بقا در میان اهفا  دیگر در جهان سیاست بینمی

 کنف از طریق چهار ریزهف  و با استظاده از پنج استراتژی.بزرگ پادشاهی می

رالاقیسم تهاجری، رقابت امنیتی یک امر عادی و روزمره در ساختار  بفین ترتیب، وفق منطق     

اقرلل هرواره سودایی خطرناک و بیرحم برای کسب حفاکثر اقرلل است. قذا، سیاست بینآنارشیک بین

اقرلل است. اشتیاق برای بفست آوردن قفرت قفرت در قاقب هژمون یعنی تنها قفرت بزرگ در نظام بین

ن نخواهف رفت مگر اینکه دوقتی به هف  غایی یعنی وضعیت هژمون دسترسی پیفا بیشتر هرگز از بی
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رسف، هیچ دوقتی به موقعیت هژمون جهانی دست پیفا کنف، قذا جهان کنف و از آنجا که به نظر نری

وقظه قفرت به آن معناست های بزرگ باشف. این جستجوی بیماکوم است که شاهف رقابت داالری قفرت

جهانی به نظع خود  هایی برای تغییر ناوه توزیع قفرتبزرگ در پی یافتن فرصت هایکه قفرت

های بزرگ نه تنها های بزرگ هرواره آماده تهاجرنف. هرچنین، قفرتتر، قفرتباشنف. به عبارت سادهمی

کننف تا از افزایش در پی افزایش قفرت خود به بهای کاهش قفرت دول دیگر هستنف، بلکه تبش می

 (2-3: 1388رت رقبا به بهای کاهش قفرت خودشان نیز جلوگیری نراینف)مرشایرر، قف

های طرففار حظو وضع موجود به نفرت در عرصه های تهاجری عقیفه دارنف که دوقترالاقیست     

ای بسیار قوی برای جستجوی قفرت اقرلل انگیزهشونف زیرا ساختار نظام بینسیاست جهانی یافته می

دارد تا ها بخشیفه و آنها را بر آن میجهت افزایش قفرت به بهای کاهش قفرت رقبا به دوقت هاییفرصت

ها سنگینی کرد از موقعیت پیش آمفه در جهت کسب منافع خود استظاده نراینف. هرگاه منافع بر هزینه

( از 24: 1388اقرلل به هژمون تبفیل شود)مرشایرر، قذا، هف  غایی یک دوقت این است که در نظام بین

این منظر، حفاکثر قفرت مساوی است با حفاکثر امنیت که نتیجه آن حفاکثر تضرین بقاست. نظریه 

رالاقیسم تهاجری با کاربست روز در قاقب استظاده از شرشیر در صفد تغییر ساختار توزیع قفرت نه 

سطح جهان را در برگرفته ها که دو سوم از ساختار آنارشیک است؛ چرا که با وجود قفرت بازدارنفگی آب

 دانف.مراتبی را غیرمرکن میاست ایجاد ساختار سلسله

اقرلل بر دهف که حاکی از فشار ساختار نظام بینبنابراین، مرشایرر یک تئوری کامبً بفبینانه ارااله می     

زدن برهم های رقابتی در قبال یکفیگر و تبش در هر زمان و هر کجا برایکشورها برای تعقیب سیاست

اقرلل (. بنابراین، آنارشی بفخیم نظام بین332: 1389باشف)قیتل، موازنه قفرت رقابتی به نظع خود می

در نظر  های بزرگ( گرگ دوقتها را در وضع طبیعی قرار داده به طوریکه دوقت را )به ویژه قفرتدوقت

ف. طبق نگاه مرشایرر ترامی کشورها به برنوقظه برای دریفن یکفیگر به سر میگیرد که در تبشی بیمی

 انف.ای کشورهایی تجفیف نظرطلبجز هژمون منطقه

با توجه به توضیااتی که در مورد نظریه واقعگرایی تهاجری داده شف و به اصول و اهفا  اساسی این      

ش جرهوری توان بر اسا  این نظریه استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا و واکننظریه اشاره گردیف می

اسبمی 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:

که با هف  مقابله با « ابتکار دفاع راهبردی»طرح سپر دفاع موشکی در دوقت ریگان و با عنوان      

های قاره پیرای شوروی مطرح شف در دستور کار آمریکا قرارگرفت. استقرار این احتراقی موشکحربت 

سامانه به دقیل مخاقظت های زیاد در آمریکا که به دقیل مشکبت فنی و هزینه باالی آن بود از ادامه 

ابتکار »ی مسیر باز ایستاد. با فروپاشی شوروی و اضرابل نظام دوقطبی و روی کارآمفن بوش پفر و

حظاظت جهانی در مقابل حربت »را مورد تجفیف نظر قرار داد. وی طرح جفیف خود را « دفاع راهبردی

نامیف. در این طرح به جای ایفه اوقیه ماافظت از آمریکا در مقابل حربت گسترده آمریکا از این « مافود

در مقابل حربت موشکی  پس به دنبال به کارگیری سامانه دفاعی خواهف بود که ماافظت جهانی

دهنفه این رونف بود. هف  نهایی این ادامه« دفاع ملی موشکی»مافود را تضرین کنف. کلینتون با عنوان 

های باقستیک طر  مقابل طرح استظاده از ترامی امکانات فنی مستقر در زمین، دریا و فضا تا موشک

رونف، جورج بوش خروج د. در ادامه اینپیش از رسیفن به فضای جوی آمریکا رهگیری و انهفام گرد

های باقستیک را اعبم نرود و استقرار این سامانه را در کشورهای آمریکا از پیران معاهفه ضف موشک

چک و قهستان مطرح کرد، قیکن، این مسئله باعث نارضایتی برخی از کشورها به خصوص روسیه شف و 

خلع »ف گردیف. با روی کار آمفن اوباما و تأکیف آن بر ها  اجرای این طرح متوقبه دقیل هرین مخاقظت

تصریم به تعلیق طرح سپر دفاع موشکی مفنظر « ایجهان عاری از سبح هسته»و ایفه « سبح جهانی

بوش گرفت و آن را از دستورکار خارج ساخته و در عوض استقرار این سامانه برای ماافظت از آمریکا و 

ی نرود. بنابراین، اوباما با تعریف جفیفی که از منشأ تهفیف و حرله موشکی اروپا در قاقب جفیفی عرلیات

های ارااله داد، هف  رونف تکاملی ایجاد و استقرار سپر دفاع موشکی برای مقابله با تهفیفهای موشک

 باقستیک کشورهایی ماننف کره شراقی و ایران در دستورکار قرار داد.

های باقستیک ایران، رویکرد جفیفی را در برای مقابله با تهفیف موشک بفین ترتیب، دوقت اوباما نیز     

ترین مفت نامیف و ترام سعی خود را کرد تا در کوتاه« ای تطبیقیرهیافت مرحله»پیش گرفت که آن را 

بانف »این رویکرد جفیف را عرلیاتی کنف. استقرار سپر دفاع موشکی پیرامون ایران در خاورمیانه و رادار 

در ترکیه به عنوان بخشی از آن که به موازات اقفام ناوگان دریایی آمریکا در مفیترانه عرلیاتی « سایک

شبکه مشابه در حوزه خلیج فار   باشف. مقارن با این طرح ایجادشفه، مرحله ابتفایی رویکرد اوباما می

بیان کرد که هف  اصلی  است. در اینجا بایف برای مهار حربت موشکی ایران در دستور کار قرار گرفته

آمریکا  برای برپایی سپر دفاع موشکی در خاورمیانه، حظو سیطره خود به عنوان یک قفرت برتر در این 

 باشف.منطقه می
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 مقامات آمریکا از بین رفتن رژیم طاقبان و بعث عراق را پایان تهفیفات علیه خود و متافینشان     

زدن  ضدربه های سرکش دیگری در جهان وجود دارنف که رویایکه دوقتاین اعتقادنف  بر داننف. آنهانری

 پروراننف، بنابراین ایاالت متافه وظیظهبده آمریکا و متافانش را با استظاده از حربت موشکی در سر می

در اروپای  موشکی دفاع به حظاظت از خود و متافانش در برابر این خطرات از طرح سپر نسبت دارد

تثبیت  برای گامی عنوان ی و خاورمیانه استظاده کنف. این اقفام آمریکا از سدوی مخاقظین این طرح بهشرق

است.  اش از بین بردن قفرت بازدارنفگی روسیه و ایرانشود که هف  واقعیهژمونی این کشور تلقی می

بر  قرار سپر دفاع موشکیاست دهف؛ اقفام آمریکا درهرانگونه که واقعگرایی تهاجری توضیح می در واقع

دارد، صورت گرفته  را اسا  حفاکثرسازی تأثیر در نظام جهانی و این احسا  که قفرت و توان انجام آن

های دیگری را تاریک کرده است. بنابراین، کشورها هیچ اطرینانی نفارنف که طرح سپر ناخواسته قفرت

رو برای پیدشگیری از تراژدی  یشتری پیفا نکنف. از ایندفاع موشکی آمریکا در آیدنفه تدوسعه وگسترش ب

کننف که هایی را شروع میهایی بدرای توقیف موشکرحخیزنف و طبا آن برمی ه مخاقظتب شتناک آینفهوح

 (.102-103: 1386بتواننف از این سیستم عبور کننف)میرفخرایی، 

 

 اهداف آمریکا از استقرار سپر دفاع موشکی:

( به هرکاری با کشورهای حوزه خلیج فار  2012راهبرد دفاعی آمریکا )منتشره در سال  در سنف     

ای ایران تأکیف شفه است. آمریکا معتقف است که با وجود های هستهبه منظور جلوگیری از توسعة توانایی

ها علیه این ریمها و اعرال تاها بین طرفین و صفور قطعنامهمذاکرات اروپا با ایران و امضای تظاهم نامه

های خود کشور، هیچ گونه تغییری در سیاست ایران به وجود نیامفه است و ایران در حال توسعة توانایی

های باقستیک با برد متوسط دارد که برای آمریکا باشف. افزون بر این ایران موشکدر موشک باقستیک می

های خوشاینف نیست. ایران با آزمایش و برخی از دوقت های اروپایی و کشور های منطقه خاورمیانه

های خود انجام داده است، قادر به حرله به بسیاری از کشورهای آمیزی که بر روی موشکموفقیت

 (.Moss, 2009: 34)شودباشف که برای متافان آمریکا تهفیف ماسوب میخاورمیانه و اروپا می

ایران بر امنیت اروپا، امنیت خاورمیانه،  از دیفگاه آمریکا و متافینش گسترش تسلیاات موشکی     

حظاظت از رژیم صهیونیستی و حرل و فروش نظت در خلیج فار  موثر است و موجب مافودیت در 

گردد. در نتیجه مقابله با تهفیفات موشکی در منطقه مخصوصاً از جانب ایران برای آزادی عرل آنها می

این راستا گسترش سپر دفاع موشکی به خاورمیانه و خلیج آنها از اهریت باالیی برخوردار شفه است. در 

فار  که مایط امنیتی فوری ایران ماسوب می شود و به موازات آن افزایش قرار دادهای سنگین 
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تسلیااتی آمریکا با کشورهای منطقه بفنبال گسترش موج ایران هراسی از جرله اقفاماتی هستنف که با 

 و موجف تهفیفات امنیتی برای ایران خواهف بود.گیرنف هف  مهار ایران انجام می

 ای:الف( حفظ و استمرار هژمون منطقه

دهف که درصفد ها شکل میاقرلل قویاً به رفتار دوقتکنف که نظام بینگرایی تهاجری فرض میواقع     

تأکیف  های بزرگافزایش قفرت به منزقه هف  برای کسب جایگاه هژمونیک به عنوان رفتار اصلی قفرت

کنف. بنابراین ساختار داالری آنارشیک و ساختار موقتی توزیع قفرت بیشترین اهریت برای تبیین رفتار می

شفن نظام دوقطبی به زعم مرشایرر نظام چنفقطبی های بزرگ را دارد. با اضرابل شوروی و ساقطقفرت

ای به نام نفی از یک هژمون منطقهبنامتوازن حاکم گردیفه است. ساختار توزیع قفرت در این نظام ترکیب

اقرللی های بینخیزترین نوع از انواع نظامبزرگ است. نظام چنفقطبی نامتوازن جنگ آمریکا و چنف قفرت

است. در این نظام هیچ قفرتی که حامی حظو وضع موجود باشف وجود نفارد، مگر هژمون وقت که قصف 

اش حظو کنف. بنابراین، آمریکا در سودا و شوق تفوام باققوه دارد موقعیت هژمونیک خود را نسبت به رقیبان

ای خود است؛ چرا که بهترین راه تضرین بقا در جهانی پرآشوب استررار جایگاه جایگاه هژمونی منطقه

 دانف.ای خود و جلوگیری از رشف رقبای باققوه در مناطق دیگر میهژمونی منطقه

یکا این فرصت را در اختیارش قرار داده است که از رشف مخاقظین بنفی و ژالوپلتیک آمرساختار قطب     

باققوه در مناطق دیگر جلوگیری کرده و موضع قفرت خود را در رابطه با میزان توان دیگر کشورهای نظام 

بر آنها تاریل کنف و این موضوع با توجه به این واقعیت که امکان اعتراد به دیگر کشورها وجود نفارد و 

(. 106: 1381کنف)دهشیار، ر کشوری بایف بقا و امنیت خود را حظو کنف، بسیار طبیعی جلوه میاینکه ه

کوشف که به هره رو، آمریکا با هرگونه چاقشی که نظم کنونی را مختل سازد، برخورد نروده و میاز این

دی باال، توان نظامی را نیز بظهرانف که ابزارهای این امر را در اختیار دارد و در کنار دیپلراسی و توان اقتصا

ای، کشف. زیرا در صورت عفم توانایی در نشان دادن چنین قفرت و ارادههر از گاهی به رخ  بازیگران می

پر واضح است که چاقشگران و مخاقظان نظم موجود هر چه بیشتر در راه استقرار نظم دقخواه خود 

 خواهنف کوشیف.
رگونی در ابزار مورد استظاده در صانه سیاست خارجی به دگرگونی در صانه جهانی موجب دگ     

وسیله آمریکا گشت و در عین حال تبش در ماقق ساختن ثبات هژمونیک را دو چنفان ساخت. از دیف 

اقرلل با اتکا بر های رقیب در صانه سیاست بینمقامات آمریکایی جلوگیری از ظهور و نیز کنترل قفرت

داد. به هرین دقیل سیاست خارجی آمریکا تأکیف این نگرش را تشکیل میرویکرد نظامی، ماور اساسی 

اقرللی قرار ای و چه در سطح بینهای بزرگ رقیب، چه در سطح منطقهاساسی خود را بر تظوق بر قفرت
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های بزرگ به ویژه چین و روسیه زاالیفه تظکرات گروه موسوم به داد. اساساً نگرش امنیتی نسبت به قفرت

ای را برای این کشور نظامی آمریکا آینفه -های دفاعیاست. آنان با تکیه بر توانرنفی« ک چنیتیم دی»

توانف و بایف از ظهور هر ملت و یا متافی در راستای تبفیل شفن به کشنف که آن کشور میبه تصویر می

ف باقستیک و یک قفرت بزرگ جهانی جلوگیری به عرل آورد. در این میان قغو یکجانبه پیران موشک ض

های دفاعی و نظامی آمریکا، در این راستا قابل قرار گرفتن سیستم دفاعی موشکی ملی در صفر برنامه

 (. 58-57: 1382تبیین است)کامل، 

حرکت بوش و امروزه تأکیف اوباما برای استقرار سیستم دفاع موشکی و افزایش بودجه نظامی متعار       

های خود به دیگر کشورها و مرانعت از ن کشور برای تاریل خواستاقفامی در جهت افزایش توان ای

اقفام دیگر کشورها برای توسل به اقفام نظامی با ایجاد این تصور در بین آنان، که احترال شکست باال 

گیرد. بنابراین، آمریکا به عنوان هژمون نیرکره غربی گرایش به سرت حظو و باشف، صورت میمی

در قاقب استقرار سپر « موازنه دور از کرانه»دارد. قذا، آمریکا با تأکیف بر استراتژی  استررار وضع موجود

ای ماننف ایران در خاورمیانه برآمفه های باققوه بزرگ منطقهدفاع موشکی درصفد موازنه در برابر قفرت

را به  هرتای خویشکنف تا موقعیت بیاست. به طور خبصه، در حال حاضر ایاالت متافه تبش می

ها از طریق استقرار سپر دفاع ای با واگذاری مسئوقیت به دوش دیگر دوقتعنوان تنها هژمون منطقه

(. بنابراین، با 260: 1388موشکی در خاک آنها را در توازن علیه هژمون باققوه شریک سازنف)مرشایرر، 

یانه شف که هم از طریق فروپاشی نظام دوقطبی آمریکا تبفیل به یک هژمون باققوه در منطقه خاورم

استقرا نیروها و ایجاد پایگاه نظامی در کشورهای اقرار خود حضور پررنگتر داشته و هم به عنوان 

ای را مافود و مقیف کرده است. ای کنش و واکنش بازیگران قفرترنف منطقهای فرامنطقهدهنفهموازنه

وزن به این مناطق فرستاده فرت رقیب همقذا، نیروهای آمریکایی برای جلوگیری از خطر پیفایش یک ق

 شونف نه برای حظو صلح.می

 های دوربرد:ب( محافظت از آمریکا و متحدین در مقابل کشورهای دارنده موشک

رهبران ایاالت متافه برای توجیه سیستم دفاعی موشکی سخن از خطر حربت موشکی کشورهای      

های دشرن در چنف سال آینفه خواهنف توانست با جنگ ها دوقتآورنف. از دیفگاه آنغیرمسئول به میان می

آور این های سرسامافزارهای شیریایی، بیوقوژیک و اتری خاک آمریکا را هف  بگیرنف و برای توجیه هزینه

(. 132: 1387گذارنف)رومی، سامانه نزد افکار عرومی بر خسارات حربت یازده سپتامبر انگشت می

توانف امنیت آمریکا را به دارنف که دیگر فقط روسیه نیست که میموشکی اظهار میطرففاران سیستم ضف 

مخاطره بینفازد. هنری کیسنجر در این خصوص اظهار داشته است که امروزه تهفیفات بر علیه آمریکا به 
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تان و نقاط دیگر در دنیا منتقل شفه است. منظور او از نقاط دیگر در دنیا احتراالً کشورهای هنف، پاکس

بخصوص کشورهای چین، ایران و کره شراقی است. طرففاران سیستم دفاع موشکی بر این عقیفه هستنف 

ها و اقرلل راضی نبوده و هرچنین با ارزشکه اکثر این کشورهای ذکر شفه از وضعیت کنونی در صانه بین

بی به فناوری نظامی اعتقادات رایج در سیاست خارجی آمریکا به شفت مخاقف هستنف و با هف  دستیا

الزم، سعی در برهم زدن وضع موجود و در صورت بروز اختب  با آمریکا از تکنوقوژی موشکی خود برای 

 (.532: 1380آسیب رسانفن به آن کشور استظاده خواهنف کرد)بنیانیان، 

کشور هر چه  کنف که اینگیرنف که منافع ملی آمریکا ایجاب میبنابراین، سران واشنگتن نتیجه می     

تر و قبل از دستیابی این کشورها به موشک های باقستیکی )با برد بیشتر(، خود را برای مقابله با آنها سریع

آماده نراینف و استقرار و گسترش سپر دفاع ضف موشکی در اروپا و خاورمیانه را از ضروریات و جزء منافع 

برقراری سپر ضف موشکی واکنش  Department of state, 2008: 1).)داننفحیاتی آمریکا می

شود که ضرن آمیز و تفافعی نسبت به رفتارهای غیرقابل پیش بینی کشورهای دیگر ماسوب میاحتیاط

های دشرن، به رالیس جرهور آمریکا امکان خواهف داد تا بفون اقزام به خنثی کردن هرا  از موشک

آنکه با خطر مقابله به مورد حرله قرار دهف بی خوانفه راپیش گرفتن تفابیر بازدارنفه کشورهای یاغی

 (.28: 1380رو شود)اقبرز، ای روبههای هستههای باقستیک مجهز یا غیرمجهز به کبهکموشک

 ج( تضعیف نظام بازدارندگی و تغییر موازنه استراتژیک:

ظامی است)ازغنفی، ترین استراتژی سف کردن یا مهار قفرت ناستراتژی بازدارنفگی به عنوان مناسب     

(. بازدارنفگی مستلزم تهفیف به استظاده از زور برای پیشگیری از استظاده از نیروی قهریه به 77: 1391

ای برای جنگیفن نیست، بلکه نوعی وسیله دوقت دیگری است. بنایراین بازدارنفگی صرفاً استراتژی

استقرار آن است)ازغنفی و روشنفل، استراتژی برای حظو وضع موجود و در نهایت دستیابی به صلح و 

راستا، آمریکا با استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه خاورمیانه، کارکرد و کارآمفی (. در این203: 1389

های باقستیک ایران که برای یک سیاست دفاعی پایفار و خودبسنفه ایجاد کرده را بازدارنفگی موشک

 باقستیک را در منطقه تغییر دهف. هایتضعیف نرایف و تظوق برتری نظامی موشک

هایی است که واحفها برای رهایی از تهفیفهای های دفاع راهبردی موشکی از جرله سامانهسامانه     

شونف و در حقیقت به منظور تغییر نقطه ثبات راهبردی مورد منفرج در بازدارنفگی به آن متوسل می

این رو، بازدارنفگی از نظر کشورهای مختلف بفین معنی  (. از204: 1390گیرنف)قاسری، استظاده قرار می

ای خود را در سطای نگه دارنف که حریف اجازه تجاوز به است که نیروهای نظامی اعم از سنتی یا هسته

(. از 79: 1391خود نفهف و این به معنای درگیر شفن در نوعی مسابقه شفیف تسلیااتی است)ازغنفی، 
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فگی بر اسا  سه مؤقظه؛ توانایی، اعتبار و ارتباط قابل تبیین است در بازدارنفگی آنجایی که کارکرد بازدارن

های تهاجری و تفافعی )به این معنا که بازدارنفگی دربرگیرنفه هم توان موشکی هف  آمریکا تضعیف قابلیت

ت این های باقستیک ایران و مخفوش ساختن اعتبار تهفیفانظامی تهاجری و هم تفافعی را دارد( موشک

هاست. قذا، تقویت بازدارنفگی خود و تضعیف بازدارنفگی ادامه سیاست با ابزار و وسایلی دیگر است. موشک

این امر منجر به تشفیف معرای امنیت در خاورمیانه که نرودی از اقفامات یک دوقت در راستای افزایش و 

گردد. بفین ترتیب، تظوق فناوری ها میارتقای سطح امنیت خود است مساوی با کاهش امنیت دیگر دوقت

 گردد. های ایران میای آمریکا منجر به تضعیف قفرت بازدارنفگی موشکهسته

  د( ایجاد ائتالف ضدایرانی در منطقه:

ژنرال پتراالو  که پیشتر مقام سرفرمانفهی کل ارتش آمریکا در منطقه خاورمیانه، شرق آفریقا و      

در هنگام اعبم استقرار سپر موشکی آمریکا در خلیج فار  مفعی شف  آسیای مرکزی را بر عهفه داشت

این سیستم برای بازدارنفگی و ارتقای توان دفاعی کشورهای منطقه در برابر قفرت موشکی ایران است. 

رسانف که آمریکا با استقرار این سیستم دفاعی، از کشورهای خلیج فاوای سخنان پتراالو  این پیام را می

برد و دوربرد ایران حرایت خواهف کرد. از منظر آمریکا، جرهوری برابر توان موشکی میانفار  در 

اسبمی ایران به عنوان کشوری است که از یک سو، خواهان به هم ریختن نظم منطقه و تسلط بر 

بایست در مقابل آن شفن را دارد میکشورهای هرسایه است و از سوی دیگر قابلیت باققوه هژمون

بخش شکل داد. در هرین راستا، در بیانیه مشترک شورای هرکاری خلیج فار  و آمریکا توازنفیاالتب

آمریکا و کشورهای عضو شورای هرکاری خلیج »کرپ دیویف آمفه است  2015پس از نشست ماه می 

های ایران در برهم زدن ثبات منطقه هستنف و با آن مقابله خواهنف کرد و به فار ، مخاقف فعاقیت

آمریکا به عنوان بخشی از  «.گظتگوهای خود در مورد ناوه تقویت ساختار امنیت منطقه ادامه خواهنف داد

این تبش برای تقویت ظرفیت کشورهای شورای هرکاری خلیج فار  در دفاع از خود علیه تهاجم 

ت سایبری است. خارجی، اقفام خواهف کرد و این اقفام شامل تقویت دفاع هوایی و موشکی، دریایی و امنی

سپر ضف موشکی خلیج فار  که در آن منافع سیاسی و ماقی نخبگان حاکم بر واشنگتن، تل آویو و 

توانف نقش بهترین مبنای اتااد آنها را ایظا کشورهای خلیج فار  به هم تنیفه شفه است، می

آنها و موازنه در برابر  ای در راستای احاقه مسئوقیت به( و االتبفی از کشورهای منطقه1394کنف)صفیقی، 

 ایران شکل گیرد.
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 : ه( فروش تسلیحات

توان بخشی از برنامه فروش تسلیاات آمریکا به اعراب حوزه نصب سیستم دفاع ضف موشکی را می     

سامانه ضف  60، 2014خلیج فار  دانست. به موجب برنامه سپر ضف موشکی خلیج فار ، در سال 

میلیارد دالر  4.2رادار چنف منظوره که جرعاً معادل  4تاب برای آنها و سکوی پر 20موشکی پاتریوت، 

میلیارد  4های مکرل را به مبلغ های پفافنف ارتظاع و ضف موشکهستنف، به کویت ارسال شف. امارات سامانه

ا های موشکی خود رروزرسانی سامانهمیلیارد دالری به 1.7های دالر دریافت کرد. ریاض تا کنون هزینه

میلیارد دالر  5پرداخته و در صفد است در استقرار رادارهای جفیف در خاک خود و در بارین حفود 

 (.1394میلیارد دالر خواهف بود)صفیقی،  12های پفافنف ارتظاع برای قطر گذاری کنف. بهای سامانهسرمایه

  و( کمک به امنیت اسرائیل:

شتر باشف شفت رقابت امنیتی و جنگ باالتر است، از آنجایی که هرچه تر  و هرا  کشورها بی     

اش در حال حاضر ایران را مهرترین تهفیف امنیتی علیه موجودیت و بقای اسراالیل و متافان غربی

آورنف. آنها بر این تصورنف که ایران به دنبال حذ  اسراالیل است و یکی از اهفا  اسراالیل به حساب می

وع است و بر این اسا ، این تصور وجود دارد که با استقرار های نظامی آن نیز هرین موضپروژه

های ضف موشکی در نزدیکی مرزهای ایران شرایط امنیتی اسراالیل بهبود خواهف یافت. قببً چنین سامانه

های دیگر در ای در اسراالیل مستقر شفه بود، اما عفم اطرینان کافی به آن باعث شفه سامانهسامانه

(. در واقع، تقویت کشورهای عضو شورای هرکاری 44: 1391ار گردد)مارفی، کشورهای ثاقث برقر

های دفاعی بیشتر از آنکه در راستای دفاع از این کشورها باشف، با هف  تکریل سپر خلیج فار  با سامانه

های توانف حظاظت از اسراالیل با هزینهگیرد که در درجه نخست هف  آن میدفاع موشکی صورت می

عربی باشف. به بیان دیگر، هف  غایی آنها ایجاد سپری بازدارنفه در مقابل حربت احتراقی کشورهای 

 ایران به اسراالیل است.

  دهی به اعراب:ز( اطمینان

شونف هرواره از توافق برخی از کشورهای عربی که در مفار سیاست خارجی عربستان تعریف می     

آمریکا تبش دارد با  (.Abdo, 2015: 1)انفکردهاحسا  خطر  5+1ای ایران و کشورهای هسته

به معنی گرایش به سوی   ای با ایرانهای عربی را متقاعف گردانف که توافق هستهاعطای امتیازاتی رژیم

تهران و رویگردانی از هرپیرانان ثروترنف عرب خود نیست. چراغ سبز به عربستان برای تهاجم گسترده 

آمریکا با اجرای چنین طرحی  .فاع موشکی از این زاویه قابل بررسی استبه یرن و استقرار سامانه د
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های اتری به شفت کاهش خواهف داد. انگیزه کشورهای حاشیه خلیج فار  را برای دنبال کردن برنامه

چنین سیستری عاملی بازدارنفه در مقابل حربت موشکی اتری و غیراتری خواهف بود و بفین ناو 

های احتراقی ساخت کشورها را به شفت تقلیل داده و آنها را از دنبال کردن برنامهاحسا  ناامنی این 

های اتری های سنگین ساخت و نگهفاری سبحسبح اتری باز خواهف داشت. این هف  با توجه به هزینه

 (.1394و ریسک امنیتی بسیار باالی آنها بیش از پیش قابل حصول خواهف بود)جعظری، 

 :ح( کنترل انرژی

پذیر باشف تبش آمریکا تابع کنترل تا زمانی که منطقه خاورمیانه به عنوان یک منطقه حیاتی ِرسوخ     

شود و این منطقه به عنوان قلب تپنفه توقیف انرژی جهان است. نظت از ارکان هژمونی آمریکا ماسوب می

دهف. در چنین را تشکیل میاز سوی دیگر، در دنیای تجارت آزاد، بزرگتدرین تجدارت و صدنعت جهانی 

شرایطی، تسلط آمریکا بر منابع نظتی، هم ضامن رونق اقتصادی جهان است و هم ابزار اعرال استیب و 

ها را در موقعیت وابستگی استراتژیک و اقتصادی به آمریکا رهبری بر اروپا و ژاپن، عاملی که این قفرت

اتژی برتری آمریکا، منوط بده حظو برتری مطلق بعف دیگر استر .Keohane, 2005: 23))دهفقرار می

ها و در نهایت، افزایش ناپذیری مطلق در برابر آنهای رقیب، تاقق آسیبآمریکا در برابر قفرت

های رقیب در رویارویی با هژمونی این کشور است. با در نظر گرفتن وابستگی فزاینفة پذیری قفرتآسیب

کوشف برای تاقق به نظت خلیج فار ، آمریکا بیش از گذشته می اقتصادهای چین، ژاپن، اروپا و هنف

های رقیب را در موقعیت فرودست و برتری مطلق خود، از طریق تسلط بر منابع نظتی خلیج فار ، قفرت

آسیب پذیر قرار دهف. حضور ناوگان پنجم دریاالی آمریکا در خلیج فار  و در اختیار داشتن چنفین 

جنوبی خلیج فار  و نهایتاً استقرار سامانه ضفموشکی در این کشورها را  مرکز نظامی در کشورهای

 توان بخشی از استراتژی بلنفمفت آمریکا در راستای صیانت از منابع انرژی این منطقه دانستمی

(. قذا، هرگونه تارکی در این منطقه که از سوی آمریکا اختبل برانگیز تصور شود با 1394)صفیقی، 

شود. آمریکا سعی دارد از طریق خلیج فار  به عنوان پایگاهی برای اشنگتن مواجه میواکنش شفیف و

کنترل خاورمیانه استظاده نرایف. این کشور از یک سو سعی دارد حضور خود در منطقه را تثبیت نرایف و 

های رقیب جلوگیری نرایف. استقرار سامانه دفاعی ضف موشکی در خلیج از سوی دیگر از رشف قفرت

)اشغال عراق( برای تفام بخشیفن  2003توان مهرترین گام استراتژیک آمریکا پس از سال فار  را می

 .این منطقه دانست اش در های سلطه گرانهبه سیاست
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 های امنیتی و دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران و ترکیه:تأثیر سپر دفاع موشکی آمریکا بر رقابت

انگیزانف تا برای حفاکثرسازی شانس بقای خود در ها را برمیاقرلل دوقتنساختار آنارشیک نظام بی     

هایشان در اتااد با سایر های خود )موازنه داخلی( یا تجریع توانرنفیبلنف مفت، با افزایش توانرنفی

ها )موازنه خارجی( از تررکز شفیف قفرت )استیب( جلوگیری کننف. قذا، افزایش قفرت نسبی یک دوقت

ای، موجب واکنش بازیگران اقرلل و به تبع آن ساخت توزیع قفرت منطقهیگر در ساختار نظام بینباز

از طریق توازن داخلی « طلبیتوازن»و « جستجوی توازن»رو، دغفغه گردد. از اینای میجهانی و منطقه

کنف. موازنه متقابل کنشی را بیشتر می« لموازنه متقاب»ها به و توازن خارجی امکان روی آوردن دوقت

ای است. با این وجود، است که برای جلوگیری از تررکز قفرت در سطح کبن نظام و سطوح منطقه

ها )موازنه داخلی( و چهره دیگر توازن قفرت دو چهره دارد که یکی از آنها به منافع متعارض میان دوقت

گردد، نظر داشته است. این از طریق اتااد و االتب  حاصل می به منافع مشترک آنها )موازنه خارجی( که

دو چهره به صورت منظرد یا هرگام درصفد است تا افزایش قفرت نسبی یک کنشگر را مافود کرده و 

 های ساختاری را برای آن کنشگر ایجاد کنف. مافودیت

بنفی متظاوت است. چنانکه مرشایرر طبای با توجه به ساختار قاقرلل و نظام منطقهاقتضاالات نظام بین     

هاست. اما فروپاشی شوروی و اضرابل نظام دوقطبی ترین نظامو واقتز معتقفنف: نظام دوقطبی از باثبات

قطبی حاکم گردیفه که انتقاقی قرار داده که به زعم واقتز وضعیتی تک« وضعیتی»ساخت توزیع قفرت را در 

خیزترین ایرر معتقف به نظام چنفقطبی نامتوازن است که به عنوان جنگهاست و مرشترین نظامثباتاز بی

گیرد. با این وجود، اصوالً فروپاشی ساختار توزیع قفرت باعث انعطا  و االستیک بودن نظام نظام در نظر می

ای های منطقهگردد تا زمانی که ساختار جفیف مستقر و حاکم گردد. در این برهه شأن کنشگری قفرتمی

مناطق باالتر رفته تا جایی که انفیشرنفانی از قبیل: بوزان، ویور، قیک، مورگان، ایوب و غیره درصفد تبیین  و

ای در ساختار توزیع قفرت، انف. بنابراین، سطح منطقهای در معادالت جهانیهای منطقهکننفگی نظمتعیین

های بزرگ ترتیب، پرداختن به قفرتکننفه خواهف بود. بفینهای امنیتی و سیاست قفرت، تعیینرقابت

کنترل قفرت نسبی جرهوری  ای در خاورمیانه ماننف ترکیه به عنوان کنشگر اصلی که درصفد مهار ومنطقه

 شود.اسبمی ایران هستنف، امری مهم قلرفاد می

ی و موازنه بخشی در برابر ایران با دو استراتژی موازنه داخلاین کشور برای مهار، کنترل و موازنه     

سو، نه تنها انتخاب هر یک از این دو به معانی نقض دیگری نیست، بلکه است. از یک خارجی مواجه

ها و گیری قفرت یک کنشگر باعث تشفیف رقابتطلبی در برابر اوجانف و از سوی دیگر، توازناقجرعمانعه

و مخاصرات، موجب کاهش  ها، موجب تشفیف تعارضات و مخاصرات و تشفیف تعارضاتتشفیف رقابت
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گردد. اقبته بایف اذعان نرود منظور این نیست که شروع تعارضات، مخاصرات سطح روابط دیپلراتیک می

ها به معنای پایان روابط دیپلراتیک و دیپلراسی است؛ چرا که مرکن است اوج دیپلراسی در و جنگ

که در طول جنگ جهانی دوم در قاقب ها به منصه ظهور رسف )اتظاقی طول تعارضات، مخاصرات و جنگ

ای ایران نرودی از آن است(. بنابراین، اقفامات های کنظرانس انجام گرفت و حل مسئله هستهدیپلراسی

 گیرد.طلبی ترکیه در قاقب توازن داخلی و خارجی مورد مفاقه قرار میموازنه

 

 

 

 

 

 

 -و اتااد است، یکی از اعضای سازمان نظامیترکیه در راستای موازنه خارجی که مبتنی بر االتب       

امنیتی ناتو است. دفاع مشروع و اصل غیرقابل تقسیم بودن امنیت از اصول اساسی ناتو است که در این 

راستا، طرح جفیف اوباما برای استقرار سامانه موشکی در اروپا، اصل غیرقابل تقسیم بودن امنیت در بین 

در  2010داده و به هرین علت اعضای ناتو در اجب  سران در سال اعضای ناتو را مورد توجه قرار 

ناپذیر بازدارنفگی و نگرش بازنگری شفه ناتو دانستنف. قیسبون آن را تأییف و اجرای آن را بخش تظکیک

های باقستیک ایران به عنوان مطابق این طرح دفاع از قلررو اعضای ناتو در مقابل حرله احتراقی موشک

نظامی ضروری تعریف شفه است. در چارچوب این دکترین، آمریکا طرحی برای توسعه و  یک مأموریت

استقرار سامانه دفاع موشکی در قلررو کشورهای عضو ناتو در حوزه خاورمیانه از جرله ترکیه پیشنهاد داد 

: 1393که در اجب  سران ناتو در قیسبون مورد تصویب قرار گرفت و عرلیاتی شفه است)حیفری، 

پذیری این کشور را در مواجه با (. این عضویت قفرت موازنه خارجی ترکیه را باال برده و آسیب148

روی از ناتو و به ویژه ماور ایران کاهش و با استظاده از استراتژی دنباقهاستراتژی خودبسنفه باقیستیک

 کنف.استظاده می« سواری رایگان»آمریکا از مزایای 

درصف در 12.5با رشفی 2010میلیارد دالر در سال  16955اخلی ترکیه با اختصاص در ابعاد موازنه د     

ای ها ترکیه دارای زرادخانهرسانفه است. با این هزینه 19085های نظامی خود را به هزینه 2013سال 

 165ای با برد بلوک 140ان جیهای تاکتیکی خریفاری شفه از آمریکا موسوم به امکه شامل موشک

تی یا یلفریم  600ومتر است. عبوه بر این، ترکیه ماقک دو نوع موشک باقستیک دیگر موسوم به جی کیل

کاهش سطح 

روابط 

 دیپلماتیک

تشدید 

تعارضات و 

 مخاصمات

تشدید 

 هارقابت

طلبی در توازن

گیری برابر اوج

 قدرت
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(. مضافاً این که 181: 1393آوری چین ساخته شفه است)حیفری، برد است که بر اسا  فنکوتاه 2و  1

ه در ناتو و حجم باشف. حضور ترکینظر می 665100تعفاد نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ترکیه جرعاً 

های ژالوپلتیکی که توازن قفرت را عظیم تعفاد تسلیاات و نظرات این کشور باعث گردیفه که در باران

زده به صورت جفی درگیر شود. خأل ژالوپلتیکی در عراق و سوریه نرود این در منطقه خاورمیانه برهم

شفن )به معنای وجود دو یی از قطبیعراق و سوریه درجه باال کنشگری ترکیه است. در این راستا باران

 ای و حتی جهانی به نرایش گذاشته است. ه متعارض( منافع را از سوی بازیگران متعارض منطقهاردوگا

طور خبصه، وفق منطق واقعگرایی تهاجری، موازنه خارجی ترکیه که در قاقب ناتو و استقرار دفاع به     

های ژالوپلتیکی و افزایش قفرت ایران، اثرگذاری بارانشفن فضای موشکی صورت گرفته با قطبی

کارکردی این سامانه مثبت بوده و هرچه توان جذب و اقناع ترکیه برای استقرار این سامانه در کشور 

ها و مخاصرات افزایش یافته و روابط دیپلراتیک این کشور با ایران سردتر ها، کشرکشباالتر رود، رقابت

های کشورهای هرجوار های امنیتی، تهفیفات و هرا ی جغرافیایی نزدیک، رقابتگردد؛ چرا که فضامی

 دهف. را گسترش می

 

 استراتژی دفاع موشکی جمهوری اسالمی ایران: 

ایران در جغرافیایی قرار گرفته است که هرواره در تجریبات تاریخی خود مورد قشکرکشی و حرله      

ه بقا و استقبل سیاسی آن مخفوش گردیفه است. به عبارتی های بزرگ قرار گرفته کمستقیم قفرت

دیگر، تجاوز در تاریخ معاصر ایران بخشی الینظک از تاریخ سیاسی ایران بوده است. حرله روسیه به ایران 

که منجر جفایی مناطق شراقی از ایران شف، اشغال نظامی  1826-1828و  1805-1813های در سال

های بزرگ درگیر در جنگ و تجاوز عراق به ایران نشان و دوم از طر  قفرتایران در جنگ جهانی اول 

اقرلل برای ایران قفرت کلیف جنگ بقاست. بنابراین از این دارد که در ساختار آنارشیک نظام بین

دارد که بهترین ها وامیاقرلل جرهوری اسبمی ایران را به ماننف دیگر دوقتاقتضاالات آنارشیک نظام بین

ویژه این که به دقیل موقعیت جغرافیای ایران، هریشه برای بقا کسب مزیت و قفرت بیشتر است. به  راه

شفه امنیت برای این کشور از اهریت زیادی برخوردار بوده است؛ چرا که ایران در مرکز خاورمیانه واقع

فاعی ایران را است و فقط از جنوب مرز دفاعی طبیعی دارد و مناطق شرال و شرق و غرب موقعیت د

 پذیر کرده است.آسیب

ایران به دقیل موقعیت ژالوپلتیکی خاص، داشتن ذخایر غنی هیفروکربنی، هرجواری با شوروی سابق      

ای در سیاست خارجی آمریکا داشته است و هرواره و نوع حاکریت سیاسی مسلط در کشور، جایگاه ویژه
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حظو کرده است. اقزامات ژالوپلتیکی جنگ سرد به 1357 این جایگاه را تا وقوع انقبب اسبمی در سال

کرد که در مفیریت و هفایت ترامی ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی رژیم ایران، ایاالت متافه دیکته می

و « سیاست دو ستونی»، «سف نظوذ»های مختلف ماننف دخاقت و حساسیت داشته باشف. اتخاذ دکترین

ها هرگی ها و دکترینو نقش ایران در ترام این سیاست« سیتو»و « سنتو»های دیگر، ماننف سایر پیران

حکایت از ارزش و اهریت و موقعیت ایران برای آمریکا داشته است. در چنین شرایطی، انقبب اسبمی بر 

گیری نظی گرایش به شرق و خب  انتظار هر دو اردوگاه شرق و غرب به وقوع پیوست و هرزمان جهت

(. براین اسا ، از ابتفای پیروزی انقبب اسبمی، 112: 1387م دنبال کرد)تختشیف و نوریان، غرب را با ه

طلب، ناقض حقوق بشر، ها حکومت و دوقت ایران را با عناوینی هرچون دوقت توسعهآمریکایی

ترین دوقت حامی تروریسم، عضوی از ماور شرارت، مخل های کشتار جرعی، فعالدهنفه سبحگسترش

دهنف. ف صلح اعراب و اسراالیل، و ماننف آن توصیف کرده و هرچنان به این برداشت از ایران ادامه میرون

ای برای استقرار و گسترش سامانه های ضف موشکی در این امروزه بهانه« تهفیف ایران»راستا، در هرین

تهاجری آمریکا در های منطقه اعبم شفه و هرواره یکی از دالیل اصلی مشروعیت بخشیفن به سیاست

قبال ایران طی ساقهای اخیر بوده است که این امر برآینف حوادث تاریخی، موقعیت استراتژیک، منابع 

های این دو کشور به ویژه پس از استقرار گیری تاریخی رهبران ایران و آمریکا و سیاستایران و نیز جهت

 باشف.جرهوری اسبمی ایران می

پذیر. در این می ایران در خاورمیانه است و خاورمیانه یک منطقه حیاتی رسوخزیستگاه جرهوری اسب     

زیستگاه ایران کلیف درک ناوه توزیع قفرت به ویژه دوران پسابرجام است؛ ایران دارای یک جرعیت 

ای است های هستههای اقتصادی و نظامی مربوط به فعاقیتبزرگ و یک اقتصاد مافود به دقیل تاریم

های کافی )هر چنف فرسوده( انفاز فضای پسابرجام به دقیل وجود نیروی انسانی و زیرساختکه چشم

ای را بیش از پیش برانگیخته است. به زعم توان جهش اقتصادی را دارد که این تر  کشورهای منطقه

ه مرشایرر هر دوقت دارای دو نوع قفرت باققوه و قفرت واقعی است؛ قفرت باققوه یک دوقت بستگی ب

باشف. قفرت باقظعل میزان جرعیت و ثروت آن دارد. این دو عامل سنگ بنای سازنفه قفرت نظامی می

کننف، یک دوقت در ارتش )نیروی زمینی( و نیروهای هوایی و دریایی که مستقیراً آن را حرایت می

اصلی برای نهظته است. ارتش )نیروی زمینی( عنصر اصلی قفرت نظامی است زیرا نیروی زمینی ابزار 

باشف. در های سرزمینی میتصر  و کنترل سرزمین یعنی مهرترین موضوع سیاسی در دنیای دوقت

 (50: 1388حقیقت، عنصر کلیفی قفرت نظامی حتی در عصر اتم، قفرت زمینی است)مرشایرر، 
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مساحت سرزمین  تولید ناخالص داخلی )میلیارد دالر( جمعیت)میلیون نفر( کشور

 )کیلومتر مربع(

 1648195 425.3 78.14 ایران

 437072 223.5 43.81 عراق

 783562 798.4 75.93 ترکیه

 20700 305.7 8.215 اسرائیل

 2149690 746.2 30.89 عربستان

 قدرت بالقوه کشورهای منطقه خاورمیانه -1جدول

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

 
تجهیزات 

نیروی 

 دریایی

تجهیزات 

یروی ن

 هوایی

تجهیزات 

نیروی 

 زمینی

تعداد 

نیروی 

 دریایی

تعداد نیروی 

 هوایی

تعداد نیروی 

 زمینی

درصد هزینه 

 نظامی در
GDP 

هزینه دفاعی 

 )میلیون دالر(

 کشور

 ایران 11453 2.3 580000 450000 37000 6900 797 192

 عراق 5688 2.9 ..… ..… …… ..… ..… ..…

 عربستان 54913 7.7 در کل 233000 …… …… 24024 1758 97

 ترکیه 17538 2.3 550000 60100 55000 75321 2814 1345

 اسراالیل 15636 5.7 521500 34000 9500 18916 541 63

 2012قدرت واقعی کشورهای منطقه خاورمیانه در سال  -2 جدول

Source: www.IranWarArmy.com & www.sipri.org 

یک هژمون باققوه نیست چون از ثروت و توان اقتصادی باالیی نسبت به قیکن، در حال حاضر ایران      

باشف اما در صورتی که فضای اقتصادی و سیاسی خاورمیانه به ویژه ترکیه برخوردار نری بازیگران منطقه

ای پیشی پسابرجام برای اقتصاد ایران رشف اقتصادی و توقیف ثروت به ارمغان آورد از بازیگران دیگر منطقه

گرفته و با وجود جرعیت زیاد و حجم وسیع نیروی کار فعال ظرفیت آن را دارد که تبفیل به ثروترنفترین 

اذعان دارنف بنابراین « قابلیت تبفیل قفرت»بر  کشور منطقه گردد. از آنجایی که نظریه پردازان رالاقیست

اقعکس. بنابراین، در منطقه جرهوری اسبمی توان تغییر قفرت اقتصادی به قفرت نظامی را داراست و ب

های بزرگ منطقه است. شکا  خاورمیانه رابطه کلیفی در شکا  قفرت میان هژمون باققوه و دیگر قفرت

ای ماننف ترکیه و های منطقهقفرت میان جرهوری اسبمی ایران به عنوان هژمون باققوه و دیگر قفرت

های موجود در منطقه را وان باققوه را در میان دوقتعربستان زیاد است چرا که بزرگترین ارتش و بیشترین ت
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شود که با حرایت و پشتیبانی نیروی دریایی ای یا بری قلرفاد میداراست. قذا ایران به عنوان یک نیروی قاره

 مستقل و نیروی هوایی استراتژیک توان تغییر موازنه قوا در منطقه را دارد.

نه سرنوشت ماتوم ایران و آمریکا دشرنی با یکفیگر در منطقه با افزایش قفرت ایران در خاورمیا     

ای دیگر باالخص چین های منطقهبخش با یکفیگر در برابر هژموناست، مگر برای تشکیل االتبفی توازن

از توان و توقیف « نه شرقی، نه غربی»و روسیه. کسب حفاکثر قفرت در ایران نشأت گرفته از سیاست 

ای. هرچنان که ای یا فرامنطقههای منطقهگیرد نه در االتب  یا اتااد با قفرتمی ابزارهای داخلی نشأت

دارد که: در چشم انفاز اذعان می 1404انفاز سودای کسب حفاکثر قفرت در ابعادهای متظاوت در چشم

بیست ساقه 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، مستقل و مقتفر با 

 سامان دفاعی مبتنی بر بازدارنفگی هره جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

ای باققوه خواهف شف. با چنین رهیافت و استراتژی جرهوری اسبمی ایران تبفیل به هژمون منطقه     

های بزرگ رقیب ماننف ایران بر ون نیرکره غربی )آمریکا( درصفد است تا از تسلط قفرتقیکن، هژم

ساز جهان به ویژه خاورمیانه جلوگیری کنف. بنابراین سرنوشت ماتوم جلوگیری از تظوق مناطق ثروت

زنه با ایران بر منطقه خاورمیانه توسط آمریکاست که برای مفیریت و کنترل از طریق استراتژی ایجاد موا

ورزد. انگیزه اصلی ایاالت ای ایران و یا احاقه مسئوقیت به این امر مبادرت میکشورهای رقیب منطقه

متافه از استقرار و گسترش سپر دفاعی در خاورمیانه وفق منطق رالاقیسم مربوط به رفتار تهاجری ایران 

هژمون باققوه است. قفرت  نیست، بلکه رشف اقتصادی و امکانات نظامی این کشور برای دستیابی به

گرفتن ایران باعث مافود و مقیف کردن آمریکا در خاورمیانه خواهف شف، قیکن، تا زمانی که منطقه 

پذیر باشف تبش دفاعی ایران اوالً، تابع کسب ساختارِ رسوخخاورمیانه به عنوان یک منطقه حیاتی ِبی

ای خواهف بود. بایف ای و فرامنطقههای منطقهقفرتحفاکثری قفرت و ثانیاً، ایجاد توازن قفرت در برابر 

اضافه نرود که، گرچه در طول تاریخ دیپلراسی جرهوری اسبمی ایران، مقامات این دوقت حضور 

تابنف اما تا زمان کسب قفرت کافی دکترین مونرواله بازیگران خارج از منطقه در منطقه خاورمیانه را برنری

 کننف.یرا برای خاورمیانه تعریف نر

 الف( کسب جایگاه هژمونی:

اقرللی برآینفی از فهم چگونگی ساختار کلیف فهم رفتار استراتژیک بازیگران در نظام آنارشیک بین     

توزیع قفرت و ژالوپلتیک بازیگران است. به زعم مرشایرر ساختار نظام پساجنگ سرد چنفقطبی نامتوازن 

یرکره غربی )آمریکا( و چنف قفرت بزرگ در نیرکره شرقی ای در ناست که متشکل از یک هژمون منطقه
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تئوری »کنف که: شرق آسیاست. ریچارد قیتل اذعان میاست که تأکیف وی بر مناطق اوراسیا و شرال

اقرلل بفون توجه به این نکته که این نظام از تعفادی دهف که درک نظام بینمرشایرر نشان می

پذیر نیست به خاطر هرین تصویر و رهیافتی ل شفه، امکانای مترایز تشکیهای منطقهموازنه

 (.334: 1389قیتل، «)دهفماور ارااله میمنطقه

رو، جرهوری اسبمی توان منطقه خاورمیانه را نیز قابل احصاء نرود. از اینقذا، مطابق با این دیفگاه می     

قیل وجود هژمون باققوه آمریکا در آن ایران در این منطقه بفنبال کسب جایگاه هژمونی است، قیکن به د

موازنه دور از »ای دیگر از طریق ها درصفد است که از ظهور یک هژمون باققوه منطقهسوی اقیانو 

راستا، آمریکا یا از ای از ظهور ایران جلوگیری کنف. در اینبخش فرامنطقهو به عنوان یک موازنه« کرانه

ای یا از طریق احاقه مسئوقیت های منطقهشفه با قفرتطرحی طریق ایجاد یک موازنه قفرت شراکتی و

 گیری قفرت ایران را کنترل و مفیریت کنف.ای اوجبه متافان ثروترنف و قفرترنف منطقه

قیکن، سوال اصلی این است که تعهف ایفالوقوژیک و استراتژیک جرهوری اسبمی ایران به بقا به عنوان      

آیف؟ هژمونی؟ موازنه قوا؟ موازنه تهفیف؟ یا اقگویی دیگر؟ وفق بفست میواالترین هف  از چه طریق 

گرا که یکی از اصول اساسی سیاست گرایی جهانمنطق واقعگرایی تهاجری؛ هژمونی که از اصل امت

های اسبمی ایران با سیاست کنف. در این راستا، جرهوریپیروی می جرهوری اسبمی ایران است، خارجی

معظم رهبری در راستای افزایش جرعیت و اقتصاد خودجوش مقاومتی که در قوای قفرت  اعبمی مقام

گیرد. به نظر ویژه نیروی زمینی( قرار میباققوه یک کشور است مبنای قفرت واقعی )نیروی نظامی به

رسف افزایش دیظرانسیل قفرت ایران در منطقه و تشفیف اختبفات و بازی قفرت مابین ایران و می

ها به کشرکش و درگیری ستان در این راستا قابل تبیین باشف. بایف اذعان نرود که اگر این رقابتعرب

گذاری کارآمفترین استراتژی برای استهبک و تضعیف بیاری و طعرههای آتشنظامی بیانجامف استراتژی

 قفرت ایران باشف.

ه جنگ بخشی الینظک از تجفیف قوا و گر این است کغربی نرایان تاریخ دیپلراسی غرب و نیرکره     

پذیر و سیاسی بوده است؛ قیکن، در هزاره سوم و منطقه رسوخ-سیاسی و اقتصادی-نوسازی نظامی

آورد، بلکه به دالیل متظاوت اقتصادی و حیاتی خاورمیانه جنگ نه تنها تضعیف قوا را به ارمغان می

شود که وامل خارج از این منطقه وابسته میسیاسی وقتی در آن مفاخله صورت گیرد، آینفه آن به ع

ها کنترقی بر آنها نفارنف؛ چرا که آینفه منطقه از طریق ایجاد مجلس مؤسسان از طر  ایخاورمیانه

گردد. بنابراین، جرهوری اسبمی ایران نه با استظاده از جنگ، بلکه های بزرگ جهانی مشخص میقفرت

بایست ای میهای نیابتی و احاقه مسئوقیت به متافان منطقهجنگ با استظاده از استراتژی موازنه قوا،
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های ای را مفیریت و کنترل کنف؛ دوم، از طریق استراتژی موشکابتفا، قفرت بازیگران منطقه

ماور یک سیاست دفاعی پایفار و خودبسنفه ایجاد کنف؛ و در نهایت، دیظرانسیل قفرت خود را باقستیک

 باققوه، باقظعل و عرلیاتی کنف. در منطقه از طریق قفرت

گیری و افزایش قفرت ای شفن یک سویه دوم یعنی جلوگیری از قفرتاز آنجایی که هژمون منطقه     

دیگر بازیگران در منطقه دارد، جرهوری اسبمی ایران طرح دفاع موشکی آمریکا را در راستای تبش 

و افزایش قفرت بازیگران  اقرللکا در نظام بیننقش هژمونیک آمری دوقترردان این کشور برای تثبیت

گرایی جانبهیک»کنف و آن را ابزاری برای افزایش ای ماننف ترکیه، عربستان و اسراالیل قلرفاد میمنطقه

های رو، طرحآورد. ازاینواشینگتن به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهان به حساب می« طلبانهتوسعه

مخاقظت جفی جرهوری اسبمی  بادر اروپا و خاورمیانه  ار سامانه دفاع موشکیجفیف آمریکا برای استقر

 (. 141: 1386ایران مواجه شفه است)امیری، 

 ب( توجه اساسی به منطق خودیاری، افزایش نظام بازدارندگی و تغییر موازنه استراتژیک:

ست؛ چراکه قفرت بیشتر موجف اقرلل رقابت برای قفرت در میان کشورهاجوهره و ذات سیاست بین     

اعترادی، زا به خاطر وجود منطق هرا  و بیضریب بقای باالتر است و به طریق اوقی کسب قفرت دورن

بر کسب قفرت از طریق االتب  و اتااد با دیگران ارجایت و اوقویت دارد. رقابت امنیتی در عرصه جهانی 

گیرد، قذا رقابت شکل می« کنش/واکنشی»یا  «وبرگشتیرفت»امری اجتراعی است که در یک فرآینف 

امنیتی که بازدارنفگی متقابل شکننفه برای حظو بقا را در پی دارد، فعلی است اجتراعی که گاهی برای 

 یابف.گانه میکسب قفرت، گاهی برای حظو قفرت و گاهی برای نرایش قفرت کاربردهای سه

شکی ایران برای آمریکا و اروپا و گسترش برنامه راهبردی راستا، برداشت کبن از تهفیف مو در هرین     

اثر کردن توان موشکی ایران، موجف چاقش عرفه سپر دفاع موشکی به مرزهای ایران برای مهار و بی

امنیتی برای جرهوری اسبمی ایران و تهفیف فوری توانایی موشکی ایران خواهف بود. این توانرنفی، به 

های بعف از جنگ تاریلی و ترامیت ارضی ایران و بقا نظام سیاسی طی سال قصف بازدارنفگی و تضرین

های مرکن، گسترش سپر ها و تالیلهای داخلی تقویت شفه است. فارغ از ترام برداشتبا اتکا به توانایی

و  دفاع موشکی به ماوراء مرزهای ایران، در اجرای این پروژه امنیتی توسط آمریکا و متافین در خاورمیانه

خلیج فار  با منافع امنیتی جرهوری اسبمی ایران در تضاد و تعارض است و در هر شرایطی، تهفیف 

 (. 113: 1393شود)حیفری، جفی و چاقش امنیتی نظامی برای ایران ماسوب می

پس از موافقت ترکیه و استقرار سپر دفاع موشکی در این کشور، فرمانفه نیروی هوا فضای سپاه      

ن اعبم کرد در صورتی که ایران مورد تهفیف قرار گیرد، سپر موشکی ناتو در خاک ترکیه هف  پاسفارا
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ما آماده هستیم و در صورتی که مورد تهفیف قرار »قرار خواهف گرفت. این فرمانفه سپاه تصریح کرد: 

هیم بگیریم؛ اول سپرهای موشکی ناتو در ترکیه را خواهیم زد و بعف به دنبال اهفا  بعفی خوا

(. به طور طبیعی واکنش ایران به ایجاد گسترش سپر دفاع 3: 22/10/1390روزنامه سیاست روز،«)بود

سازی خطر موشکی ایران است، ایران را در معرض ای آن خنثیموشکی آمریکا که هف  منطقه

اتاج به های نوین امنیتی و نظامی قرار داده است، بنابراین حظو توان حفاکثر بازدارنفگی که مچاقش

ماور (. که استراتژی موشک109: 1393سطوح نوینی از بازدارنفگی است، امری ضروری است)حیفری، 

رو، کارشناسان توانف بازدارنفگی متقابل حساسی را در مقابل سپر دفاعی آمریکا ایجاد کنف. از هرینمی

وشکی به قااظ حجم، انفازه و تنوع آمریکایی و اسراالیلی براین باورنف که ایران دارای بزرگترین زرادخانه م

 (. Hildereth, 2012: 12)باشفاست و هرچنینی دارای فعاقترین برنامه موشکی در خاورمیانه می
 

 برد عملیاتی)به کیلو متر( نوع سوخت نام موشک نوع موشک

 150 جامف 1زقزال  کوتاه برد

 210 جامف 2زقزال  کوتاه برد

 200 جامف 3زقزال  کوتاه برد

 300 جامف 1شهاب  کوتاه برد

 300 جامف 110فاتح  کوتاه برد

 1300-2500 مایع 3شهاب  میان برد

 2000 مایع 3فجر  میان برد

 2000 جامف عاشورا میان برد

 2500-3000 مایع و جامف 110قفر  میان برد

 2000-2500 جامف 1سجیل  میان برد

 جمهوری اسالمی ایران هایموشک -3 جدول(   1391)قربانی،           
توانف زیاد بر جامعه از سوی دیگر، ایران در حال حاضر برای حظو و پیشبرد امنیت ملی خود نری     

ای امیفوار باشف، بایف بر اقرللی تکیه کنف و بیش از آنکه به هریاری کشورهای بزرگ منطقهبین

یف نرایشی از کارکرد قفرت هژمونیک های خود متکی باشف و با این درک که این چاقش و تهفقابلیت

آمریکا است بایف یک چارچوب امنیتی دقیق را اتخاذ کرده و اجرا نرایف. بنابراین ایران در زمینه مقابله با 

های های دیگر اتکا نرایف. کلیه قفرتهای دوقتتهفیفات سپر ضف موشکی نیز نبایف زیاد بر توانایی
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هایی بپردازنف که کننف که بایف به تعقیب سیاستشترکی احسا  میای عرفه در این امر، منافع مهسته

اقرللی را آنچنان کاهش دهنف که کشورهای سایر کشورها کرتر بتواننف ثبات صانه استراتژیک بین

ای کنترل نهایی امنیت خود را از دست بفهنف. بر این اسا ، آنها در جلوگیری از های هستهدارنفه سبح

های حرل و پرتاب به سایر کشورها به طور رسری یا ضرنی ای و سیستمهای هستهحگسترش افقی سب

 (. 642: 1383کننف)دوالرتی و فاقتزگرا ، با یکفیگر هرکاری می

انفاز و ایظای نقش جایگاه اول بنابراین بایف گظت که، برای دستیابی به اهفا  بلنف مفت سنف چشم     

تفاوم تقویت بازدارنفگی دفاعی و رسیفن به یک کظایت معقول ای، ضروری است ضرن حظو و منطقه

در دفاع فعال با ترسک به اصل دفاع مبتکرانه و مؤثر و به منظور اجتناب از درگیری ناخواسته در یک 

رقابت تسلیااتی نامافود ناشی از گسترش سپر دفاع موشکی که مشروعیت و قفرت بسیج اجتراعی 

کنف، با تقویت دیپلراسی دفاعی مخصوصاً در روابط با اقش جفی مواجه مینظام جرهوری اسبمی را با چ

هرسایگان جنوبی اقفام شود. کظایت معقول دفاعی فعال بفین معنی است که نیروی نظامی تنها یکی از 

وسایل الزم برای حظو و صیانت از امنیت ملی است چنین نگرشی بازتاب واقعیات اقتصادی و اجتراعی و 

است خارجی جرهوری اسبمی ایران در راهبرد امنیت ملی است و مستلزم پذیرش این موقعیت سی

اقرللی واقعیت است که سبمت اقتصادی و اجتراعی در داخل و برخورداری از اعتبار و نظوذ در روابط بین

ا حفاقل باشف. تأکیف یکجانبه بر قفرت نظامی به عنوان تنها رکن و یاز ارکان اصلی امنیت ملی ایران می

انفازد و از سوی دیگر به تشفیف معرای امنیتی مهرترین رکن امنیت از یک سو اقتصاد را به مخاطره می

ها که خود را یکسره تات اقارایه شود و موجب بفگرانی و سوءظن این دوقتبا هرسایگان منجر می

نف نسبت به نیات و مقاصف گر خارجی در خلیج فار  قرار داده اامنیتی آمریکا به عنوان قفرت مفاخله

جرهوری اسبمی ایران شفه است. سوءظنی که موجب تشفیف اقفامات آنها در تقویت نیروهای نظامی 

مشارکت پرهزینه آنها در گسترش سپر دفاع موشکی در خاورمیانه و خلیج فار  شفه است)حیفری، 

1393 :257 .) 

جرهوری اسبمی ایران پیامفهایی دارد از قبیل:  در نهایت، استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا برای     

های پیشرفته دفاع موشکی آمریکا به منطقه که توأم با خریفهای های نظامی؛ سامانهاقف( افزایش هزینه

تسلیااتی گسترده کشورهای منطقه هرراه گردیفه، معرای امنیت و مسابقه تسلیااتی در منطقه را 

اعترادی، ایران برای تشفیف توان بازدارنفگی خود مجبور یف و بیگسترش داده است. در این فضای تهف

است بخش قابل توجهی از بودجه و توان اقتصادی خود را مصرو  ساخت و توقیف تسلیااتی و موشکی و 

(؛ ب( افزایش رقابت تسلیااتی در منطقه؛ چون 119: 1393سایر ادوات مورد نیاز نظامی نرایف)حیفری،



 ؛ رستگار و محمدپور...ار طرح سپر دفاع  تأثیر استقر             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

27 

 

کنف توان ین منطقه، به دقیل استقرار این سامانه و نگرانی از امنیت خود تبش میزمانیکه ایران در ا

شود دیگر کشورهای منطقه نیز به دقیل نگرانی از امنیت نظامی خود را افزایش دهف، این مسئله باعث می

اره به شود که ایران نیز دوبخود تبش کننف که توان نظامی خود را افزایش دهنف این افزایش باعث می

افزایش توان نظامی خود بپردازد این چرخه به هرین شکل ادامه دارد چرا که استقرار این سامانه 

شود؛ ج( ارتقای امنیت اسراالیل در مقابل توان ای برای باال بردن توان نظامی این کشورها میانگیزه

مانه دفاع موشکی ناتو در های ایجاد ساهای آمریکایی بارها یکی از مهرترین هف موشکی ایران؛ مقام

های دفاع هوایی در کشورهای عرب خلیج فار  را خاک ترکیه و هرچنین مهرترین هف  ایجاد سامانه

(. ؛ د(امنیتی کردن مسئله ایران؛ از 1389:211تأمین امنیت رژیم صهیونیستی عنوان نروده انف)ترابی،

ساز از پیگیری گسترش سپر دفاع موشکی یجرله اهفا  کلیفی آمریکا به عنوان مهرترین بازیگر امنیت

به پیرامون مرزهای ایران، معرفی و قبوالنفن خطر تهفیف وجودی موشکی ایران به عنوان تهفیف فوری 

اقرللی بوده است. سرشت علیه امنیت ملی آمریکا و متافین و صلح جهانی به افکار عرومی داخلی و بین

-های مکتب کپنهاک، توسل به تفابیر فوقمنیتی، طبق آموزهخاص جلوه دادن تهفیفی به عنوان تهفیف ا

(؛ و در نهایت، ه(گسترش حضور نیروهای ناتو 120: 1393سازد)حیفری،اقعاده برای مهار آن را موجه می

در منطقه؛ گسترش حضور ناتو در مایط اطرا  ایران، نه تنها در بردارنفه ثبات و امنیت برای تهران 

های منی در مایط امنیتی ایران را تشفیف خواهف کرد. با توجه به اینکه ناتو در سالنیست، بلکه منابع ناا

اخیر، اهفا  جفیفی را برای خود تعریف کرده، بنابراین تهفیفهایی که از حضور این سازمان نظامی 

متوجه جرهوری اسبمی ایران است؛ تنها نظامی و امنیتی نیست؛ اما بفون شک بزرگترین تهفیف 

(. 162: 1390حضور ناتو در منطقه، تهفیف امنیتی برای جرهوری اسبمی ایران است)مهرورز،  گسترش

بنابراین، استقرار سپر دفاع موشکی هرچنف که از دیفگاه برخی در ماهیت آن، ارتباط مستقیری با ایران 

ار آن است و چون نفاشته باشف اما بر اسا  دیفگاه فوق تهران یکی از کانون های توجه آن و بهانه استقر

آمریکا ایران را به صورت کشوری تعریف می کنف که مصفاق بارز تهفیفات است، در نتیجه این طرح به 

 دهف.طور مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی ایران را تات تأثیر قرار می

 

 گیرینتیجه

ه کسب قفرت کلیف آن هاست کاقرلل، بقا ستاره قطبی دوقتدر آوردگاه ساختار آنارشیک نظام بین     

اقرلل هرواره سودایی است. بنابراین، رقابت قفرت یک امر عادی و روزمره است. قذا، سیاست بین

خطرناک و بیرحم برای کسب حفاکثر قفرت است. کسب حفاکثر قفرت تا زمان کسب هژمونی جهانی 
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ها که دوسوم از سطح کره هرگز از بین نخواهف رفت. هژمونی جهانی به دقیل وجود قفرت بازدارنفگی آب

داالری برای  های بزرگ در قاقب رقابتزمین را پوشانفه غیرمرکن است که این موجف تراژدی قفرت

وقظه قفرت بازیگران را ملزم به اتخاذ سیاست تغییر کسب حفاکثر قفرت است. بنابراین، جستجوی بی

رار قفرت خویش و جلوگیری از ای که درصفد حظو و استرکنف؛ مگر هژمون منطقهوضع موجود می

های بزرگ هرواره آماده تهاجرنف افزایش قفرت رقبا به بهای کاهش قفرت خویش است. بنابراین، قفرت

راستا، استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در و تهاجم، ادامه سیاست با روش و ابزاری دیگر است. در هرین

دامه سیاست قفرت وقی با ابزار دیگر است برای جلوگیری زا حیاتی اخاورمیانه به عنوان یک منطقه انرژی

 ای ایران.از رشف دیظرانسیل قفرت منطقه

« ای تطبیقیرهیافت مرحله»بنابراین، طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در دوران اوباما با عنوان      

که آمریکا با استراتژی  با هف  حظو و استررار هژمونی در نیرکره غربی صورت گرفته است. بفین معنا

خاورمیانه درصفد مهار و کنترل جرهوری اسبمی  موازنه دور از کرانه و اتااد و االتب  با بازیگران منطقه

ای باققوه از طریق استقرار سپر دفاع در منطقه خاورمیانه است. استقرار ایران به عنوان یک هژمون منطقه

در ترکیه به عنوان بخشی از آن که به « بانف ایکس»یانه و رادار سپر دفاع موشکی پیرامون ایران در خاورم

مقارن باشف. موازات اقفام ناوگان دریایی آمریکا در مفیترانه عرلیاتی شفه، مرحله ابتفایی رویکرد اوباما می

شبکه مشابه در حوزه خلیج فار  برای مهار حربت موشکی ایران در دستورکار قرار  با این طرح ایجاد

گسترش شبکه دفاع موشکی از طر  آمریکا که با حرایت کشورهای منطقه هرراه بوده با  است. تهگرف

سازی و مهار قفرت ایران، هرزمان تهفیفی برای امنیت ایران توسط هف  مااصره، بازدارنفگی، موازنه

 ای است. های فرامنطقهقفرت

به سرت حظو و استررار وضع موجود دارد.  بنابراین، آمریکا به عنوان هژمون نیرکره غربی گرایش     

در قاقب استقرار سپر دفاع موشکی درصفد موازنه « موازنه دور از کرانه»قذا، آمریکا با تأکیف بر استراتژی 

ای ماننف ایران در خاورمیانه برآمفه است. در حال حاضر ایاالت های باققوه بزرگ منطقهدر برابر قفرت

ای با واگذاری هرتای خویش را به عنوان تنها هژمون منطقهعیت بیکنف تا موقمتافه تبش می

ها از طریق استقرار سپر دفاع موشکی در خاک آنها را در توازن علیه مسئوقیت به دوش دیگر دوقت

هژمون باققوه ایران شریک سازنف. بنابراین، با فروپاشی نظام دوقطبی آمریکا تبفیل به یک هژمون باققوه 

ورمیانه شف که هم از طریق استقرا نیروها و ایجاد پایگاه نظامی در کشورهای اقرار خود در منطقه خا

ای کنش و واکنش بازیگران قفرترنف ای فرامنطقهدهنفهحضور پررنگتر داشته و هم به عنوان موازنه

ن در ای را مافود و مقیف کرده است. قذا، حظو و استررار هژمون، ماافظت از آمریکا و متافیمنطقه
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بخش در مقابل جرهوری اسبمی ایران، تضعیف نظام بازدارنفگی رقبای باققوه، ایجاد اتااد و االتب  توازن

مقابل ایران، فروش تسلیاات، کرک به امنیت اسراالیل و کنترل جریان انرژی، اهفافی هستنف که توان 

 موشکی آمریکا درصفد برآورد آننف نه برای حظو صلح.

شکل « وبرگشتیرفت»ی در عرصه جهانی امری اجتراعی است که در یک فرآینف تعاملی رقابت امنیت     

گیرد. رقابت امنیتی که بازدارنفگی متقابل را در پی دارد، فرآینفی اجتراعی است که گاهی برای می

یابف. در این گانه میکسب قفرت، گاهی برای حظو قفرت و گاهی برای نرایش قفرت کاربردهای سه

، جرهوری اسبمی نیز درصفد حظو بقا از طریق کسب قفرت بیشتر است؛ چراکه تجاوز در تاریخ راستا

معاصر ایران بخشی الینظک از تاریخ سیاسی ایران نشان از این دارد که در ساختار آنارشیک نظام 

هوری اقرلل جراقرلل برای ایران قفرت کلیف جنگ بقاست. بنابراین اقتضاالات آنارشیک نظام بینبین

دارد که بهترین راه برای بقا، کسب مزیت نسبی قفرت است. ها وامیاسبمی ایران را به ماننف دیگر دوقت

ویژه این که به دقیل موقعیت جغرافیای ایران، هریشه امنیت برای این کشور از اهریت زیادی برخوردار به

از جنوب مرز دفاعی طبیعی دارد و  شفه است و فقطبوده است؛ چرا که ایران در مرکز خاورمیانه واقع

 پذیر کرده است.مناطق شرال و شرق و غرب موقعیت دفاعی ایران را آسیب

های اقتصادی و نظامی مربوط به ایران دارای یک جرعیت بزرگ و یک اقتصاد مافود به دقیل تاریم     

های ی انسانی و زیرساختانفاز فضای پسابرجام به دقیل وجود نیروای است که چشمهای هستهفعاقیت

ای را بیش از پیش کافی )هر چنف فرسوده( توان جهش اقتصادی را دارد که این تر  کشورهای منطقه

برانگیخته است. با افزایش قفرت ایران در خاورمیانه سرنوشت ماتوم ایران و آمریکا دشرنی با یکفیگر در 

ای دیگر باالخص های منطقهفیگر در برابر هژمونبخش با یکمنطقه است، مگر برای تشکیل االتبفی توازن

از توان و « نه شرقی، نه غربی»چین و روسیه. کسب حفاکثر قفرت در ایران نشأت گرفته از سیاست 

ای. ای یا فرامنطقههای منطقهگیرد نه در االتب  یا اتااد با قفرتتوقیف ابزارهای داخلی نشأت می

دارد که: در اذعان می 1404انفاز در ابعادهای متظاوت در چشم هرچنان که سودای کسب حفاکثر قفرت

چشم انفاز بیست ساقه 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، مستقل و مقتفر 

ی مبتنی بر بازدارنفگی هره جانبه و پیوستگی مردم و حکومت. با چنین رهیافت و با سامان دفاع

ای باققوه خواهف شف. قیکن، هژمون نیرکره استراتژی جرهوری اسبمی ایران تبفیل به هژمون منطقه

ساز جهان به های بزرگ رقیب ماننف ایران بر مناطق ثروتغربی )آمریکا( درصفد است تا از تسلط قفرت

 ژه خاورمیانه جلوگیری کنف. وی
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بنابراین، انگیزه اصلی ایاالت متافه از استقرار و گسترش سپر دفاعی در خاورمیانه وفق منطق      

رالاقیسم مربوط به رفتار تهاجری ایران نیست، بلکه رشف اقتصادی و امکانات نظامی این کشور برای 

ث مافود و مقیف کردن آمریکا در خاورمیانه دستیابی به هژمون باققوه است. قفرت گرفتن ایران باع

پذیر باشف ساختارِ رسوخخواهف شف، قیکن، تا زمانی که منطقه خاورمیانه به عنوان یک منطقه حیاتی ِبی

های تبش دفاعی ایران اوالً، تابع کسب حفاکثری قفرت و ثانیاً، ایجاد توازن قفرت در برابر قفرت

ود. بنابراین، جرهوری اسبمی ایران نه با استظاده از جنگ، بلکه با ای خواهف بای و فرامنطقهمنطقه

بایست ابتفا، ای میهای نیابتی و احاقه مسئوقیت به متافان منطقهاستظاده از استراتژی موازنه قوا، جنگ

ماور های باقستیکای را مفیریت و کنترل کنف؛ دوم، از طریق استراتژی موشکقفرت بازیگران منطقه

یاست دفاعی پایفار و خودبسنفه ایجاد کنف؛ و در نهایت، دیظرانسیل قفرت خود را در منطقه از یک س

 طریق قفرت باققوه، باقظعل و عرلیاتی نرایف.

به طور خبصه، چتر امنیتی سپر دفاع موشکی آمریکا در خاورمیانه برای مفیریت و جلوگیری از      

ای است. بنابراین، بایف اذعان ه عنوان یک هژمون منطقهافزایش قفرت ایران در منطقه خاورمیانه ب

نرود که هف  اصلی آمریکا  برای برپایی سپر دفاع موشکی در خاورمیانه، حظو سیطره خود به عنوان 

باشف که گسترش این طرح یک قفرت برتر در این منطقه و جلوگیری از ایجاد هژمون باققوه می

دهف که نیاز به یک رض یک معرای امنیتی نوین و پیچیفه قرار میآمریکا، از یک سو، ایران را در مع

های ساختاری را برای رشف کظایت معقول بازدارنفگی در منطقه است و از سوی دیگر مافودیت

 ایران در این شرایط سختقرار گرفتن شود. دیظرانسیل قفرت ایران در برابر کشورهای منطقه می

خود را برای ایجاد دفاع و بازدارنفگی مؤثر در  وانرنفی موشکیت این کشور امنیتی، سبب شفه که

مریکا و اسراالیل با هف  ایجاد بازدارنفگی قوی و آاننف ه، مهای تهفیفکننفمقابل تهفیفات قفرت

  تقویت نرایف. دفاعی موقعیت مناسب

 

 
 

 

 

 

 



 ؛ رستگار و محمدپور...ار طرح سپر دفاع  تأثیر استقر             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

31 

 

 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
 ، تهران: سرت.سائل نظامی و استراتژیک معاصرجنگ و صلح، بررسی م(، 1391ازغنفی، علیرضا )

 ، تهران: سرت.مسائل نظامی و استراتژیک معاصر(، 1389ازغنفی، علیرضا و روشنفل، جلیل )

 .31، شراره ترجمان سیاسی، «رکان سه گانه استراتژی دوقت واشنگتنا»(، 1380) اقبرز، اکبر

، مجله مجلس و راهبرد ،«آن بر امنیت بین اقرلل طرح دفاع موشکی آمریکا و تاثیر»(، 1386امیری، مهفی )

 .57شراره 

و روابط  یپلراسیدر د یرانیقاسم سل فیگظتران مقاومت شه»(. 1398جواد ) ی،انیک و سروش ی،ریام

 .2، شراره 5سال  ،فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«اقرللنیب

در گسترش  نینو یهانقش رسانه یبررس»(. »1398) فیناه ی،کرد ی وعل ی،جعظر ؛مارف ،زاده یبرجعل

 .(1)شراره 9 ،فصلنامه مطالعات قدرت نرم. «اقرلل نیدر عرصه ب سمیترور

فصلنامه ، «: سیر تاول و منازعات درونی؟استراتژی دفاع ملی موشکی آمریکا»(، 1380بنیانیان، مسعود )

 .2، شراره 15، سالسیاست خارجی

یکجانبه گرایی آمریکا و تاثیر آن بر نقش منطقه ای جرهوری » (،1387ارفرضا و اردشیر نوریان )تختشیف، م

 .41، شراره فصلنامه علوم سیاسی، «اسبمی ایران

گسترش سامانه های دفاع موشکی آمریکا در خاورمیانه و امنیت جرهوری اسبمی »(، 1389ترابی، قاسم )

 .31،  شراره 8، سالفصلنامه راهبرد دفاعی، «ایران

، قابل دسترسی سایت دیپلماسی ایرانی، «استقرار سپر دفاع موشکی بر علیه ایران؟»(، 1394جعظری، هرمز )

 www.Irdiplomacy.irدر 

در مقابله با  رانیا یاسبم یبر قفرت نرم جرهور یمبتن یراهبردها(. »1398مسعود ) ی،مبال و رضا ی،فیجن

 .(8)3 ،یاسیفصلنامه راهبرد س ،«کایمتافه آمر االتیقفرت هوشرنف ا

. «خاورمیانه در آمریکا متافه ایاالت بشری حقوق سیاستگذاری فرآینف بررسی»(. 1399) سعیف چهرآزاد،

 .(2)9 ،اسالمی بشر حقوق فصلنامه مطالعات

، «کی بر امنیت جرهوری اسبمی ایراناثرات تهفیفزای گسترش سپر دفاع موش»(، 1393حیفری، ناصراقفین )

 .3، شراره 17، سالفصلنامه مطالعات راهبردی

 امنیت و فارس خلیج و میانه خاور به موشکی دفاع سپر سامانه گسترش ،(1393) ناصراقفین حیفری،

 .طباطبایی عبمه دانشگاه دکتری، نامه پایان ،ایران
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و عربستان  رانیراهبرد ا یاسهیمقا یبررس»(. 1398داوود ) ،باونف فا یهرم و رضایعل ی،ازغنف ؛بیق ی،خفابخش

 .(3)5 ،فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«ییگرانوواقع یةبر نظر هیبا تک هین سوردر بارا

، مترجرین: وحیف نظریه های متعارض در روابط بین الملل(، 1383دوالرتی، جیرز و رابرت فاقتز گرا  )

 بزرگی و علیرضا طیب، انتشارات قومس، چاپ سوم.

 ، تهران: انتشارات خط سوم. سیاست خارجی آمریکا و هژمونی(، 1381دهشیار، حسین )

، «سیاست خارجی جرهوری اسبمی ایراننو واقع گرایی و »(، 1391فیروز آبادی، سیف جبل ) دهقانی

 .1، شراره 26، سال فصلنامه سیاست خارجی

، مورخ 2959، شراره «سپر دفاع موشکی ترکیه، پاشنه آشیل آنکارا» (،1390) روزنامه سیاست روز

22/10/1390. 

اطالعات ، «ه پفافنف ضف موشکی در خاور اروپاهف  های آمریکا از برپایی سامان»(، 1387فرشاد ) رومی،

 .2و  1، شراره 23، سال اقتصادی -سیاسی 

 ریو تأث نیدر بار یراهبرد عربستان سعود»(. 1398سارا ) ،زارع و قفرت ،انیاحرف ؛نیاقفشرس فیس ی،صادق

 .(4)5 ،ت دفاع مقدسفصلنامه مطالعا ،«مقاومت ةآن بر جبه

در  یدفاع یاستراتژ گاهینقش و جا»(. »1398معصومه ) ،میپورعظ و ماسن ی،فیجرش ؛میرابراهیم ،قیصف

 .(11)3 ،یاسیفصلنامه راهبرد س، «رانیا یاسبم یجرهور یخارج استیراهبرد س

قابل فارس، خبرگزاری  ،«فار اهفا  و پیامفهای سامانه دفاع موشکی خلیج»(، 1394صفیقی، مارف )

 www.Farsnews.comدسترسی در

 االتیا سمیو گظتران ضف ترور سمیژالوترور»(. 1398مارف جواد ) ی،فتا و صارم ،راونفیش ؛فیمج ی،عباس

 .(10)3 ،یاسیفصلنامه راهبرد س ،«فیدر نظم هزاره جف کایمتافه آمر

نظام  یریگوسل به زور تا شکلت اقرللِنیحقوق ب یخیتاول تار(. »1399) ی، موسیو کرم ی، مصطظیفضاالل

 .1، شراره 6سال  ،فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، «فهایو ام هامیملل متاف؛ ب

پیامفهای منطقه ای شفن و گسترش سامانه های موشکی راهبردی بر بازدارنفگی در »(، 1390اد )قاسری، فره

 .34، شرارهفصلنامه راهبردی دفاعی، «نظم جهانی نوین

استقرار سپر دفاع موشکی امریکا در خلیج فار  و تاثیر آن بر امنیت ملی جرهوری »(، 1391)قربانی، مژگان 

 .38، شراره 10، سال فصلنامه راهبرد دفاعی، «اسبمی ایران

 .29، شراره فصلنامه راهبرد، «هژمونی در عراق»(، 1382کامل، روح اهلل )

آن  ری( و تأثیاقعاق)مفظلهیاامام خامنه یفکر ةومبرگرفته از منظ یخارج استیس(. »1399، ابواقاسن )یریکب

 .4، شراره 6، سال فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، رانیج.ا.ا یمل تیبر امن
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، ترجره غبمعلی چگینی زاده، تهران: موسسه فرهنگی تحول در نظریه موازنه قوا(، 1389قیتل، ریچارد )

 مطاقعات و تاقیقات بین اقرللی ابرار معاصر.

پژوهشکده مطالعات ، «موشکی خلیج فار ، مبانی و اهفا  طرح سپر دفاع»(، 1391رضا ) مارفی،

 .1، شراره راهبردی

دفتر : تهران زاده، چگینی غبمعلی ترجره ،بزرگ های سیاست قدرت تراژدی ،(1388) مرشایرر، جان

 مطاقعات سیاسی و بین اقرللی وزارت امور خارجه.

 کردیرو یبررس»(. 1398مارفصادق ) ،رادیجبق و مارفرضا فیس ی،وموس ؛روح اقه ی،آبادنیعز یملک

با تررکز بر اقفام دوناقف ترامپ در قرار دادن نام سپاه  یسپاه پاسفاران انقبب اسبم یةعل کایآمر ةمتافاالتیا

 .4، شراره 5سال  ،مقدس اعفصلنامه مطالعات دف ،«یستیترور یهاپاسفاران در فهرست گروه

 کی یها میدر تار یاقرللنیب تیامن یهامیو نقش رژ کایآمر یخارج استیس(. »1398) ینعلیس، حایمهرن

 .1، شراره 9سال  ،دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«رانیا هیجانبه عل

 11پس از  کایآمر یخارج استیقفرت نرم و کارکرد سازمان ملل متاف در س»(. 1399) ینعلی، حسایمهرن

 .1، شراره 10سال  ،صلنامه مطالعات قدرت نرمدو ف ،«2001سپتامبر 

نظامی ناتو پس از یازده سپتامبر و تاثیر آن بر مایط امنیتی جرهوری -رهنامه دفاعی»(، 1390مهرورز، آسیه )

 .29، شراره هفته نامه دفاع، «اسبمی ایران

، «هاشرقی اهفا  و پیامف کا در اروپایباران استقرار سپر دفاع موشکی آمری»(، 1386حسن ) میر فخرایی، سیف

 .22شراره  مجله پژوهش حقوق عمومی،
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