
و علوم سياسي، دوره 1-20 صفحات،1389زمستان،4، شمارة40فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

 اعمال فشار آمريكا

و تشديد گرايش ايران به استراتژي بازدارندگي

∗ قاسم افتخاري

و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشيار گروه روابط بين الملل دانشكده حقوق

 علي باقري دولت آبادي
 استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه ياسوج

)17/7/87: تاريخ تصويب–6/6/87: تاريخ دريافت(

: چكيده

در،هاي اخير به اين مساله كه استراتژي نظامي ايران در طول سال  استراتژي بازدارندگي است

و آكا شددمحافل عمومي  اما سوالي كه به موازات آن كمتر مورد توجه.ه استميك بسيار پرداخته

و يا اين پژوهش. است به آن پرداخته نشده علل گرايش ايران به اين استراتژياصالًقرار گرفته

و تشديد فشارهاي  تالش دارد با توجه به دو فرضيه برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه خاورميانه

. آمريكا بر ايران اين موضوع را مورد بررسي بيشتر قرار دهد

: واژگان كليدي

ه سپتامبر، موازنه قدرت، خاورميان11ايران، اياالت متحده، بازدارندگي، امنيت،

 66494990: مسئول مقاله فاكس*
.اند به صفحه پاياني مقاله رجوع شود از ديگر مقاالت نويسنده كه در اين مجله منتشر شدهبراي اطالع
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 مقدمه
و دفاع از كشور در برابر تجاوزات خارجي از جمله نخستين وظايف حفظ تماميت ارضي

ميدولت ها به آن توجه ويژه دارندبه حساب كه همه كشورها نسبت دفاع در برابر تجاوز. آيد

به خاك  و تالش براي بازسازي مجدد ارتش پس از پايان جنگ در اين راستا قابل ايرانعراق

از. استبررسي و عراق، تهديدات عليه امنيت ملي ايران از آنجا كه با پايان يافتن جنگ ايران

و در مرزهاي شرقي كشور نيز تهديدجانب  جديد به نامي دولت عراق همچنان باقي ماند

و فرماندهان نظامي كشور به سمت دكترين؛طالبان سر برآورد  تمامي توجه مسئوالن

و ظرفيت دفاعي.بازدارندگي سوق پيدا كرد  هدف از اتخاذ اين دكترين نظامي باال بردن توان

كه در صورت انجام هرگونه اقدام براي ارسال اين پيام به متجاوزين احتمالي در آينده بود

و متقابل ايران مواجه خواهند شد از. نسنجيده با پاسخ سريع، قاطع 11با وجود آنكه پس

و طالبانرژيم( سپتامبر دو دشمن اصلي ايران حمالتي مجزا از سوي اياالت متحدهدر) بعث

. هاي خود در جهت كسب بازدارندگي را شدت بخشيدسرنگون شدند اما دولت ايران تالش

براي پاسخ به سوال. استسوال اساسي اين نوشتار علل اتخاذ اين تصميم از سوي ايران

بروذكم وهم خوردن موازنه قدرت منطقهر از دو فرضيه  تشديد فشارهاي آمريكا بر ايران اي

.شودمي استفاده

در منطقه خاورميانه  موازنه قدرت
ها خصلت طبيعي نظام بين الملل است كه از ديرباز در عرصه روابط،موازنه قدرت  دولت

و بطور خودكار نظم بين المللي را حفظ كرده استوجود كه برگرفته از اصل. داشته اين اصل

 سوق داده،است همواره قدرت را به سمت نقاطي كه در آن خالء وجود داردتعادل در طبيعت 

و،در حقيقت. است كه در آن حالت تراكم  اين خصلت نظام طبيعت است كه ماده را از مكاني

به فضايي كه در آن خالء هست مي،اشباع وجود دارد  مگر اينكه بر سر راه آن كند؛ هدايت

درهادولت. مانعي وجود داشته باشد و حفظ تعادل  نيز بطور سنتي براي پرهيز از بروز جنگ

مكانيسم عمل نظام موازنه).6،ص 1378قوام،( اندميان خود همواره به اين اصل توسل جسته

كه با از بين بردن وسوسه توسل به زور در ميان بازيگران قدرتمند  قدرت بدين صورت است

هايا  .ند از بروز جنگ جلوگيري مي نمايداسي نااميد شدهمد بودن ديپلماآيي كه از كاردولت

نه تنها قدرت كه هاي بزرگ در سطح كالن سعي منطقه خاورميانه يكي از مناطقي است

آنكرده و تأثيرگذاري بر كشورهاي به ضرر رقيب،اند از طريق نفوذ شان تغيير موازنه قدرت را

بهي كردهدهند؛ بلكه خود كشورهاي منطقه نيز در سطح خرد سع به هم خوردن موازنه اند از

كه معتقدند خاورميانهيگران بسيارتحليل. خاص جلوگيري نمايندينفع كشور  وجود دارند



و تشديد گرايش ايران به استراتژي بازدارندگي 3 اعمال فشار آمريكا

و سنتي در روابط بين مناسب براي تحليل تئوريةمنطق  Maoz and) الملل استهاي بدبينانه

)Others, 2004.او با تأكيد بر اين. افراد استجوزف ناي، استاد دانشگاه هاروارد از جمله اين

و نظريه پيروي نمي كند كارايي نظريه نكته كه روابط ميان كشورهاي جهان تنها از يك الگو

ميرئاليستي موازنه قدرت را در تحليل روابط كشورهاي خاورميانه بيش از ساير تئوري  داندها

)Nye, 2000, P.189 .(ـ امنيتي حاكم بر منطقه بهفضاي سياسي اي است كه گونهخاورميانه عمالً

به اهداف يكديگر بوجود آورده است لذا. نوعي بدبيني شديد در ميان مقامات كشورها نسبت

و مخصوصاً نظامي كه حوزه مورد تأكيد،ترين تحركي در ابعاد سياسيكوچك  اقتصادي

مي،رئاليسم نيز هست همهادولتد تا اقدام متقابل سايرشو باعث ترين نمود مهم. راه آورد را به

مياين مساله  به ميزان. در ميزان خريدهاي نظامي اين كشورها سراغ گرفتتوان را نگاهي

كه  ي منطقه در رقابتهادولتخريدهاي نظامي كشورهاي منطقه خاورميانه حاكي از آن است

عنوان مثالهب.داند تا پيشتاز در خريد تجهيزات مدرن باشنتسليحاتي با ايران همواره كوشيده

مي در حالي به نحوكه عربستان حداكثر داراي يك دوم جمعيت ايران و در هيچ جنگي باشد

978/8 داراي 1986هاي پيچيده خود را از دست بدهد در سال مؤثر شركت نداشته تا زرادخانه

كه اين رقم در سال رس10به 1987ميليون دالر واردات اسلحه بود عراق.يد ميليارد دالر هم

1987،448/7و در سال1986،288/8اي ايران با اندكي كمتر در سال ديگر رقيب منطقه

اين ميزان واردات در شرايطي صورت گرفت كه سهم ايران. ميليون دالر واردات اسلحه داشت

و اين رقم در سال305/3از واردات تسليحات تنها   بدليل تحريم هاي 1987 ميليون دالر بود

ها از ديد.)1جدول شماره( ميليون كاهش يافت221/2حاتي حتي به تسلي ي عرب دولت

مي آيد لذا هرگونه سرمايه گذاري براي ترين تهديد امنيت منطقهمنطقه ايران مهم اي به حساب

مي نمايد .خريدهاي بيشتر امري منطقي
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و وضع تحريم عليه ايران از سوي آمريكا؛ صرف نظر از خريدهاي نظامي كشورهاي عربي

به همراه وقوع  و اصرار بر تداوم پيگيري آن برخي اقدامات سياست خارجي ايدئولوژيك ايران

، پايان جنگ سرد، فروپاشي اتحاد)1990-1991(رخداد هايي همچون جنگ دوم خليج فارس

و دولت فلسطين نامهشوروي، امضاء موافقت و مادريد ميان اسرائيل و)1993(هاي صلح اسلو

به بمب هسته اي باعث گرديدند از دهه در نهايت دست به اين سو موازنه1990يابي پاكستان

چه نظامي به ضرر ايران برهم خورد و به لحاظ سياسي چه در رخداد نخست. قدرت در منطقه

كه با انعقاد. فارس را شاهد گرديدتر نظامي آمريكا در خليجايران حضور گسترده حضوري

-128،ص 1382هينبوش،( فارس همراه بودهاي همكاري نظامي با كشورهاي حوزه خليجنامهموافقت

به ضرر ايران.)127  پايان جنگ سرد، پايان رقابت بر سر يارگيري هاي سياسي در منطقه نيز

اي هاي منطقهسياست شوروي پس از فروپاشي اتحاد جماهيرروسيه، دولت جانشين. تمام شد

شدايرانبه تنها ماندنكهكردتعريف خود را باز هايي هزينه. در كنار مبارزين فلسطيني ختم

و مخالفت با روند صلح خاورميانه  كه ايران را با اتهامات مختلف همچون حمايت از تروريسم

ر. مواجه ساخت و انعقاد وزافزوناين مقطع دقيقاً با حضور  اسرائيل در مجاورت مرزهاي ايران

آذپيمان ها و قفقاز بودي نظامي با به كشورهاي آسياي ميانه و توجه بيشتر و تركيه . ربايجان

 ايران شرايط توازن منطقه اي را بيش از پيش به خصوصاجراي سياست مهار دوگانه در

ييها اندك از اجراي اين سياست، كنگره آمريكا تحريمةچرا كه با فاصل. ضرر ايران رقم زد

هايي كه در بخش هاي وابسته به ازات شركتمجخصوص در 1996مضاعف را در سال

ميصنايع نفتي ايران سرمايه كه دامنه فشارها،كردندگذاري به قانون داماتو وضع كرد  موسوم

هاي بسيار براي در بخش صنايع تسليحات نيز ايران با محدوديت. عليه ايران را شدت بخشيد

كه در اثر جنگ از بين رفته  شد،بودتهيه مايحتاج نظامي خود مجموعه اين عوامل. مواجه

و اسرائيل تغيير داد كه اين بازيگران. شرايط را به نفع بازيگران منطقه اي همچون عربستان چرا

 عظيم از تسليحات جديد مورد استقبال قراريعنوان متحدين منطقه اي آمريكا با حجمهب

كه سهم ايران از هزين1999مطابق آمار سال. گرفتند ؛ بود2/11ه هاي نظامي تنها در حالي

 درصد هزينه هاي دولت5/18هاي دولت عربستان، درصد هزينه2/43هاي نظامي هزينه

و درصد هزينه3/36اسرائيل،  درصد هزينه هاي دولت امارات متحده6/39هاي دولت عمان

.)Cordesman,2005,P.30(دادعربي را تشكيل مي

و عراق دو دشمن ديرينه سپتامبر از آنجا11پس از رخداد به افغانستان كه حمله آمريكا

ايران را از بين برد براي جلوگيري از قدرت گرفتن مجدد ايران در منطقه، فروش تسليحات

و تشديد فشارها بر ايران در دستوركار سياست خارجي بوش قرار  بيشتر به دولت هاي عرب

ها اين امر با استقبال.)9-11،ص 1386اسدي،( گرفت شددولت به.ي منطقه روبرو بخشي از آن



و تشديد گرايش ايران به استراتژي بازدارندگي 5 اعمال فشار آمريكا

بيعلت افزايش قيمت و بخشي ديگر حاصل به هاي جهاني نفت اعتمادي اين كشورها

.)55،ص 1382هينبوش،(و بويژه ايران بود همديگر

و سوءحس بي به كوچكاعتمادي ترين ظن در ميان كشورهاي منطقه باعث گرديده تا

و. يدهاي تسليحاتي بيشتر پاسخ گويندتحركي در حوزه نظامي با خر مشكل سرشماري

چرا. محاسبه قدرت اين كشورها تنها بخشي از داستان ارزيابي موازنه نظامي خاورميانه است

و ها، تكنولوژيكه با وجود تغييرات پديد آمده در تاكتيك هيچ كسي قادر به ... ها، آموزش

شكست اسرائيل در جنگ.)Cordesman,2005,P.30(تخمين دقيق توانايي خود يا ديگري نيست 

رغم در اختيار داشتن چرا كه اسرائيل علي. روز لبنان تا حد زيادي اين مسأله را اثبات كرد33

و برتري موازنه نظامي، در جنگ شكست خوردپيشرفته براي جلوگيري. ترين تجهيزات نظامي

و تضعيف قدرت نظامي ايران، اياال و در حاشيه2007ت متحده در ژوئيه از تكرار اين حادثه

به كشورهاي63اجالس شرم الشيخ وعده فروش  ميليارد دالر تسليحات ظرف ده سال

و امارات متحده عربي را داد كاندوليزا. اسرائيل، مصر، عربستان سعودي، بحرين، عمان، قطر

تقويت نيروهاي«رايس، وزير امور خارجه آمريكا، هدف از قراردادهاي تسليحاتي جديد را 

ا و در پشتيباني از استراتژي گسترده تر مقابله با نفوذ منفي القاعده، حزب و...ميانه رو ، سوريه

و متحدان اين. برشمرد» ايران وي در عين حال ايران را بزرگترين چالش در برابر منافع آمريكا

و گفت اط«: كشور در خاورميانه توصيف كرد مينان حاصل كند كه اياالت متحده در نظر دارد

 بوش.http://www.bbc.co.uk)(»كشورهاي منطقه قادر به حفاظت از مرزهاي خود خواهند بود

از900 با اعالم خبر فروش 2007اي خود در ژانويه نيز در سفر خاورميانه  بمب هدايت شونده

به عربستان گفت خو«: طريق ماهواره د نسبت به آمريكا در حال تقويت تعهدات ديرين امنيتي

و كنار جهان براي مقابله با اين دوستان و گردآوردن دوستان خود در گوشه مان در خليج فارس

ستا اين در حالي.)26/10/1386، اعتماد ملي(»قبل از فوت وقت است) مقابله با نفوذ ايران(خطر 

و برتريكه به لحاظ نظامي متحدين آمريكا در خاورميانه از ساختار تسليحاتي مناسب تر ،

.)2نگاه كنيد به جدول شماره(نسبت به ايران برخوردارند

كه ايران تنها  قبضه تانك در اختيار دارد اين رقم 1613بر طبق آمار مذكور در شرايطي

كه. قبضه است3755و مصر 3090، اسرائيل4504براي عربستان به لحاظ تعداد هواپيما

ميترين عنصر براي پيروزي در جنگمهم وهاسالشود ايران با تحمل هاي كنوني تلقي  تحريم

 هواپيماي جنگي دارد306گيري مجدد از هواپيماهاي خود، فقط نبود قطعات يدكي براي بهره
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به ترتيب و اسرائيل  هواپيما در 571و399، 294حال آنكه متحدين آمريكا عربستان، مصر

1.اختيار دارند كه عمدتاً از نوع پيشرفته هستند

Source: Anthony H. Cordesman, The Middle East Military Balance: Definition, 
 Regional Developments and Trends, Center For Strategic and International 
 Studies,( March 23,2005) 
 

و حدود18 نيروي هوايي عربستان، داراي.در اين باره آمار متفاوت ديگر نيز وجود دارد.1  فروند هواپيمـاي 400 هزار پرسنل
از.جنگي است  F-15E است كه نوع صادراتي F-15S فروند72و F-15C/D فروند 109 نيروي هوايي عربستان، متشكل

و نيز . استRF-5Eو F-5B/E/F فروند 100 به اضافه حدود IDSو ADV فروند تورنادو از انواع 120به عربستان است
 فرونـد 677 هـزار پرسـنل دارد، بـه اضـافه35نيروي هوايي اسرائيل،. است E-3A فروند آواكس5اين نيرو همچنين داراي

 بـه 2010نيروي هوايي اسرائيل، همچنين قرار است تـا سـال. فروند آنها در شرايط كامل عملياتي قرار دارند 450ده كه جنگن
 نيروي هوايي اسرائيل، متشكل از 2005در سال. اند مجهز شود كه به ويژه براي مقابله با ايران ساخته شده F-16I فروند 102
اF-16 فروند 265و F-4 فروند 105 و از  از انـواع F-15 فرونـد87و Kfir فرونـد 110و A-4 فروند 110نواع گوناگون

و قوي. مختلف است بررسي استعداد نيروي هـوايي كـشورهاي«: منبع.ترين نيروي هوايي منطقه است اسرائيل، داراي بهترين
 ميليتاري، سايت اينترنتي بازتاب، به نقل از نشريه الكترونيكي)1386 ارديبهشت31(،»منطقه



و تشديد گرايش ايران به استراتژي بازدارندگي 7 اعمال فشار آمريكا

،33ستان نحوي كه عربهب. توان ديددر تعداد بالگردها نيز به وضوح اين مشابهت را مي

 بالگرد جنگي ايران در خدمت ارتش خود69 بالگرد جنگي در برابر 121و مصر95اسرائيل

.دارند

از حادثه بر ايران پس  سپتامبر11تشديد فشارهاي آمريكا
خصومت اياالت متحده با ايران ظرف سه دهه اخير به امري عادي در سياست خارجي

و خيز داشته؛ اما بايد با وجود اينك1؛ايران تبديل شده است ه اين خصومت در مقاطعي افت

به اندازه هااذعان كرد هيچگاه هاي اگر بخواهيم شاخص.ي اخير شديد نبوده استسال

به جمعبندي طرح حمله  كه بسياري از ناظران را دشمني اياالت متحده با ايران طي اين مدت

به ايران رسانده است ازعب اين موارد؛ برشمريم،آمريكا :ارتند

؛قرار گرفتن نام ايران در ليست محور شرارت.1

و شوراي امنيت.2 ؛طرح پرونده هسته اي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي

؛افزايش جنگ رواني عليه ايران.3

و مجاورت مرزهاي ايران.4 ؛تحركات نظامي در منطقه

و.5 هاافزايش تعداد نيروها ؛ي نظامي در منطقهپايگاه

ها از تشديد حمايت.6 ؛ي مخالف رژيم ايرانگروه

و حوادث تروريستي.7 هاطرح مجدد پرونده انفجارها و متهم نمودن سال ي گذشته

؛ايران به دست داشتن در اين حوادث

و عراق.8 و انفجارهاي افغانستان به دست داشتن در حمالت انتحاري ؛متهم كردن ايران

سا.9 ؛زمان مللوضع تحريم هاي جديد عليه ايران در شوراي امنيت

؛تالش براي دور كردن سوريه از ايران.10

و حقوق بشر.11 .تداوم فشارها بر ايران درخصوص دموكراسي

و به مقامات كاخ سفيد اگرچه موارد فوق مانع از نامه نگاري رياست جمهوري ايران

ن دريه؛ اما نقششدبرگزاري سه دور مذاكره با اياالت متحده بر سر موضوع امنيت عراق  مهم

و نظامي ايران ايفا كرده استگيريميمتص به سمت استراتژي. هاي سياسي و گرايش حركت

كه تا حد بسيار متأثر از اين مسأله بوده است .بازدارنده يكي از مواردي است

و ساير بخش هاي جهان.2  اياالت متحده در بيان علت اين خصومت به سياست هاي ضد آمريكايي ايران در منطقه خاورميانه
.كه منافع ملي اين كشور را به خطر انداخته است اشاره مي كند
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 قرار گرفتن نام ايران در ليست محور شرارت-1
و جزء11حاليكه ايران هيچ نقشي در وقوع حادثه در ين كشورهايي نخست سپتامبر نداشت

كه اين رويداد تروريستي را محكوم كرد را؛بود  اياالت متحده در اقدامي تعجب برانگيز تهران

 ايران را در كنار سودان،،پيش از آن نيز مقامات آمريكا. قرار داد» محور شرارت«فهرست در

و تژي امنيت ملي طبق استرابر. خطاب كرده بودند» دولت متمرّد«به عنوان ... كوبا، عراق

هاهاي متمرّد دولت«آمريكا  كه با شهروندان خود رفتار خشونت آميز دارند، دولت يي هستند

و ثروت كشور خود را براي اغراض شخصي فرمانروايان بكار مي  به حقوق. گيرندمنابع

ميالملل احترام نميبين به مخاطره پنهاني اي گونهبه. اندازندگذارند، امنيت همسايگان را

به دستيابي به قراردادهاي بين مي گذارند، مصمم المللي را كه پيشتر امضاء كرده اند زير پا

تروريسم را در سراسر جهان مورد حمايت قرار. جنگ افزارهاي ويژه كشتار جمعي هستند

و از هر چه آمريكا ارزش. دهندمي و از اياالت متحده آمريكا مي دانند به هاي انساني را مردود

 جورج بوش در (U.S National Security Strategy,2002,P.14).»حفظ آن مي انديشد، بيزارند

رژيم هاي متمرّد مانند«: خود در كنگره در توصيف اين دولت ها گفت2002سخنراني سال

و  و بيولوژيكي هستند و ايران بدنبال دستيابي به سالح هسته اي، شيميايي عراق، كره شمالي

و جهان استاين بز ها ممكن است از اين سالح ها براي اين رژيم. رگترين تهديد براي آمريكا

و يا اينكه آنها را در اختيار متحدان تروريست خود  و كشتار جمعي، استفاده كرده اخاذي، ترور

كه آنها نيز بدون درنگ از اين سالح  The President's State).»ها استفاده خواهند كردقرار دهند
of the Union…,2002,www)  

كه ظرف و سرنوشتي هااين اظهارات به متمرّد يا محور سال ي اخير براي كشورهاي متهم

ـ امنيتي ايران بسيار عبرت آميز بوده استشرارت رقم خورد براي تصميم . گيرندگان سياسي

و كره شمالي تحت فشار آمريكا برنا. دولت عراق با حمله نظامي سرنگون شد هايمهليبي

و تحريمسودان درگير خونبارترين جنگ. اي خويش را كنار گذاشتندهسته ها هاي داخلي

به حمله نظامي قرار دارد و تهديد و سوريه نيز همانند ايران پيوسته تحت فشار آمريكا . گرديد

به استراتژي و تماميت ارضي، دولت ايران تحت چنين شرايطي بنا بر مقتضيات حفظ بقاء

.ه استنده روي آوردبازدار

و شوراي امنيت سازمان اي ايران در آژانس بين طرح پرونده هسته-2 المللي انرژي اتمي
 ملل

به برنامه هاي اي كشورهاي عضو پيمان منع گسترش سالحهاي هستهاگرچه رسيدگي

و پيش از ايرا در آژانس بين(NPT)اي هسته و عادي است ن المللي انرژي اتمي امري طبيعي

و در آن طرح شده ... موضوع هسته اي كشورهاي مختلفي شامل كره شمالي، آفريقاي جنوبي
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ب اگر براي ساير كشورها طرح. صورتي غيرطبيعي اتفاق افتاده بود اما اين روند براي ايران

و باالترين حد آن كسب اطالعاتي در موضوع در آژانس براي نظارت بر فعاليت هاي هسته اي

 براي ايران آژانس حكم محكمه اي به خود؛اي اين كشورها بودهاي هستهتخصوص پيشرف

مي بايست به اتهامات عليه خود پاسخ بگويد ناكامي آژانس بين المللي. گرفت كه در آن ايران

و آلمان در مجاب نمودن ايران براي تعليق  و سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه انرژي اتمي

ايغني به شوراي امنيت االت متحده را بر آن داشت تا موضوع هستهسازي اورانيوم، اي ايران را

و1747، 1737، 1696المللي تاكنون چهار قطعنامه اين نهاد بين. سازمان ملل ارجاع نمايد

از. ده استكر را در مورد برنامه هاي هسته اي ايران صادر 1803 تحليل هاي سياسي حكايت

 حال طي مسير در پيش گرفته شده در مورد عراق در طول دهه آن دارد كه اياالت متحده در

به كويت اين كشور را تحت فشارهاي. براي ايران است90  واشنگتن پس از حمله عراق

و با صدور بين و تحريم ها قرار داد به16المللي  قطعنامه در صحن شوراي امنيت زمينه حمله

 سرعت بخشيدن تحركات نظامي براي دست يابي اين برداشت زمينه. آورداين كشور را فراهم

.به بازدارندگي را در داخل ايران شدت بخشيده است

 افزايش جنگ رواني عليه ايران-3
كه براي تبيين فشار رواني كشورها عليه يكديگر استفاده مي شود يكي از نظريه هايي

ه هرگاه عامل يا عواملي بر اساس اين نظري.مي باشد(Cross-Pressure)نظريه فشار تعارضي 

و در تصميم گيري دچار به درستي تصميمي را اتخاذ نمايند باعث شود تا سياستمداران نتوانند

و يا اينكه تعللي در ميان تصميم بطوري؛مشكل شوند كه ريسك هر تصميمي باال رود

و مدت زمان تصميم به آنگاه هر نوع تصميم؛گيري را كاهش دهدگيرندگان ايجاد شود گيري

شدمشكلي بزرگ تبديل مي كه مانع از بدست آوردن اهداف مدنظر خواهد به عبارت. شود

كه تصميم گيري را با محدوديتديگر نوعي فلج سياسي در اين سطح پديد مي هاي جدي آيد

و باعث بروز اختالل در تصميم مي شودمواجه خواهد كرد ص،1384همداني،( گيري نظام حاكم

و پراكندن ياالت متحده كوشيده تا با بهرها.)98-97 گيري از اين الگو در موضوع هسته اي ايران

ـ امنيتي ايران را در حالت ترديد قرار شايعه حمله نظامي به ايران، تصميم گيرندگان سياسي

و كوتاه مدت بودن تصميمات سياسي هر نوع. دهد قرار گرفتن كشور در حالت ترس از حمله

.ه استكردبلند مدت براي كشور را با مشكل مواجه برنامه ريزي 

گري سيك، عضو سابق شوراي امنيت ملي آمريكا، در خصوص افزايش فشار رواني در

و كارآمدي شيوه هاي در پيش گرفته شده از سوي آمريكا در  خصوص حمله آمريكا به ايران

مي«: گويداين راه مي و همچنين اسرائيلفكر  سعي دارند تا با طرح كنم دولت جورج بوش
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و نگراني نگه دارند . مستمر احتمال بكارگيري گزينه نظامي، دولت ايران را در حالت ترديد

به همراه مقام به تأسيسات اتمي ايران واكنش اين كشور را مي دانند كه حمله هاي آمريكايي

و چنين اقدامي نمي تواند به چند مورد محدود شود م... خواهد داشت  تحده ترجيح اياالت

سيك،(»دهد بجاي رويارويي مستقيم با ايران فشار رواني را ضد اين كشور افزايش دهدمي

 ايران تهديدات نظامي آمريكا را با خريد تجهيزات پيشرفته پدافندي همانند سيستم تور.)1385

،)ص( هاي چهارگانه پيامبر اعظمو انجام رزمايش1، تقويت پدافند دفاعي غير عامل1-ام

و عاشورائيان پاسخ گفته است در اين رزمايش ها آخرين دستاوردهاي نظامي. ضربت ذوالفقار

به نمايش گذاشته شدند . ايران در راستاي بازدارندگي

و مرزهاي ايران-4  تحركات نظامي در منطقه
به فاصله اندكي همسايه غربي11پيامدهاي حادثه و به افغانستان محدود نماند  سپتامبر

و استناد به ماده. ايران را نيز متأثر ساخت 51اگر حمله به افغانستان با توجيه دفاع مشروع

 اياالت، براي حمله به عراق؛)312،ص 1384آقايي،( منشور سازمان ملل متحد صورت گرفت

و مجوزي از سازمان ملل نديد مقامات كاخ سفيد در حالي. متحده خود را نيازمند هيچ قطعنامه

ع و مدرك مستند دال بر در اختيار داشتن هدفراق را خاك كه هيچ نشان  تجاوز قرار دادند

كه اياالت متحده به آن توسل جست. سالح هسته اي توسط عراق در دست نداشتند مبنايي

به كنگره اين كشور اعالم داشت. بود» حمله پيش دستانه«مفهوم  : بوش در توضيح رفتار خود

به نفع ما نيست،« من من در حاليكه خطرات در حال افزايش است، منتظر وقايع نميزمان مانم،

و نزديك  ,The President State of the Union address)»تر گرددصبر نخواهم كرد تا خطر نزديك

م. (2002 به استراتژيزبتحليل هر دو حادثه به همراه آورد كه تشديد گرايش ور اين نتيجه را

و پيگيري زيرا ايران از يكسو همانند افغانستان. آن از سوي ايران امري ضروري استبازدارنده

و پناه دادن به تروريست به حمايت از تروريسم ميمتهم و از سوي ديگر بواسطه ها باشد

و قطعنامهاي هستههبرنامه اي هاي هستههاي شوراي امنيت در مظان اتهام كسب سالحاي خود

فو. است و يا نتواند اجماع الزم را پديد آورد به استناد حتي اگر دو دليل ق نيز كافي نباشد

مي،هاي فوكوياماگفته را اياالت متحده و نبود دموكراسي، ايران به بهانه نقض حقوق بشر تواند

.)117-119،ص 1386، فوكوياما( در فهرست حمالت نظامي خويش قرار دهد

گي، كاهش آسيب پذيري، تداوم ست از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه كه موجب افزايش بازدارنداپدافند غيرعامل عبارت�1
ميفعاليت و اقدامات نظامي دشمن و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات براي. گرددهاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي

مي10پدافند غير عامل عموما از  استثار، اختفاء، فريب، مكان يابي، پراكندگي، جابجايي، هشدار،: گردد روش استفاده
و احياءاستحكامات،  .پناهگاهها، اطفاء حريق
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ها افزايش تعداد نيروها،-5  در منطقهي نظاميپايگاه
هاانجمن بين«بر اساس آماري كه ها، در خصوص»المللي گردآوري پايگاه ي نظامي پايگاه

و در مساحتي 130آمريكا در جهان منتشر كرده است در حال حاضر آمريكا در  كشور جهان

ا737 ميليارد هكتار داراي3بالغ بر و.ست پايگاه نظامي البته اين تعداد شامل گزارش ساخت

به بعد نمي2005داث پايگاه ها از سال اح و با احتساب ميالدي هاشوند و يا پايگاه ي جديد

هادر حال تأسيس، در واقع تعداد به بيش از يك هزار واحد پايگاه ي نظامي آمريكا در جهان،

و. رسدمي  مستقرهاپايگاه هزار نظامي آمريكايي در اين140هم اكنون تعداد يك ميليون

 هزار130 هزار نفر نيروي دريايي،310 هزار نفر سرباز نيروي زميني، 400ز اين تعدادا. هستند

و  نكته قابل توجه در اين. هزار نفر جزء نيروي هوايي هستند300نفر تفنگدار دريايي

به خود اختصاص داده كه از اين تعداد نفرات، بيشترين ميزان را خاورميانه خصوص اين است

ا. است  هزار نظامي آمريكايي در كشورهاي اروپايي،130اكنون تعدادمهين انجمن طبق آمار

و90 هزار در خاورميانه، 200 و بقيه در ساير كشورهاي جهان  هزار سرباز در خاور دور

ها( بخصوص در آفريقا مستقر هستند .)www.arnet.irي نظامي آمريكا در جهان،پايگاه

وص در كشورهاي همسايه ايران را بايد از جمله حضور اين نيروها در خاورميانه بخص

از. ترين تهديدات ايران برشمردمهم و15در حال حاضر  همسايه ايران فقط ارمنستان، روسيه

و در بقيه كشورها پايگاه نظامي آمريكا تركمنستان هستند كه پايگاه نظامي آمريكا را ندارند

ـ امنيت( وجود دارد ، آمريكا در همسايه 2006 مطابق آمار سال.)1386،ص17ي،ميزگرد پيش نيازهاي سياسي

و موصل پايگاه نظامي در استان14غربي ايران، هاي كركوك، اربيل، سليمانيه، بغداد، االنبار

به اين كشور امتياز كه مي دهديدارد ص،1385اعلمي،( خاص در هرگونه حمله احتمالي در آينده

خليج فارس كه جزو متحدان قديمي اياالت متحده هستند اگر از كشورهاي عربي حاشيه.)45

كه همسايه ايران نيستند اما به ايران  بگذريم بايد توجه نمائيم كه آمريكا حتي در كشورهايي

و قرقيزستان نيز پايگاه نظامي دائر كرده است . نزديك هستند مانند تاجيكستان، قزاقستان

هاافزايش اين بي نظامي هنگاميپايگاه و اعزام كه به ايران ا تهديدات آمريكا براي حمله

به منطقه همراه مي ميناوهاي جنگي .سازدگردد ضريب تهديدات عليه ايران را مضاعف

از-6 ها تشديد حمايت ي مخالف ايرانگروه
هاحمايت از هاهايي اپوزيسيون دولت هدف، همواره يكي از سياستگروه  در دولت

مي1970همانگونه كه در اوايل دهه. بوده استپيشبرد منافع ملي خويش كوشيد با تقويت شاه

و تحريك آنها، از دولت عراق امتيازخواهي كند  در حال حاضر نيز.كردهاي مخالف عراق

هاهاي آمريكا به اميد كمك ي اپوزيسيون ايراني خارج از كشور براي تغيير رژيم ايران، گروه
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كه تجربه موفق همراهي اپوزيسيون عراق.تدل در گرو روابط با آنها بسته اس اياالت متحده

به اين كشور را با خود دارد با تصور اينكه اين رويداد در مورد ايران نيز مي تواند در حمله

به اين  هاتكرارپذير باشد از هيچگونه كمكي روزنامه ساندي تلگراف. كند خودداري نميگروه

مط2007 سپتامبر4در شماره  باهپنتاگون تماس«: لبي در اين باره نوشت خود در گروه ايي

كه عملياتها به حزب زندگي آزاد در كردستان هاي مرزي در ايران را هدايتي كرد موسوم

و جنوب شرقي ايران كسانيمي و بلوچ در شمال و با سران قبايل آذري كه مخالف رژيم كند

در اساساً يكي از فرضيه.)Shipman,2007(»مذهبي ايران هستند؛ برقرار كرده است هاي قوي

هاآمريكا براي سرنگوني رژيم ايران را حمايت از  به هر ترتيب قادرند دولت را گروه كه يي

مي دهد  در مركز (The Dialogue Project) آذر نفيسي مدير طرح گفتگو. تضعيف نمايند تشكيل

شيوه تضعيف دولت ايران را نه اقدام المللي دانشگاه جان هاپكينز آمريكا بهترين مطالعات بين

هاي نظامي عليه ايران او با بيان اينكه گزينه. داندنظامي، بلكه حمايت از دگرانديشان داخلي مي

هابه نفع هيچ يك از  و يا دگرانديشاني كه بدنبال گروه ي كارگري، دانشجويان، زنان، اقليت ها

و غيرخشونتشيوه ر سيستم فعلي هستند نيست مؤثرترين شيوه آميز براي تغييهاي دموكراتيك

جنگند، دانشجويان، را حمايت از كارگران خواهان حقوق خود، زناني كه براي برابري مي

ميروزنامه و روشنفكران طالب آزادي بيان .(Nafisi,2007)»داندنگاران، نويسندگان

و حوادث تروريستي-7 ها طرح مجدد پرونده انفجارها وسال دن ايرانكر متهمي گذشته
 به دست داشتن در اين حوادث

به شيوه هاي گوناگون كوشيده است تا بار ديگر7ظرف  سال گذشته اياالت متحده

موضوعات كهنه مربوط به حوادث تروريستي را زنده كرده؛ ايران را در همه آن حوادث مقصر

در. جلوه دهد ،)1979(1357 سال از ديد دولت آمريكا، دولت ايران از زمان سقوط شاه

و قواعد بينمجموعه المللي را نقض كرده اي از اقدامات را بر ضد اياالت متحده مرتكب شده

يي است كه چند صد تن از نظاميان آمريكاييهاگروهايران حامي اصلي«به زعم كسينجر. است

ار. را در بيروت به قتل رساندند به اينكه با شورشيان سودان و از ايران متهم است تباط دارد

به تروريست مي كند تا كه. ها آموزش دهندآنان حمايت مالي همچنين شواهدي وجود دارد

گذاري در پادگان نيروهاي نظامي آمريكا در برج هايي مورد حمايت ايران را با بمبگروه ها

متمامي دولت ايران.)324،ص 1383كسينجر،(»داندالخبر عربستان مرتبط مي ردبز اتهامات ور را

ده؛ آن را در راستاي جنگ رواني آمريكا براي همراه ساختن ساير كشورها با خود، در حمله كر

.كندبه ايران تلقي مي



و تشديد گرايش ايران به استراتژي بازدارندگي 13 اعمال فشار آمريكا

و خشونت-8 و عراق متهم كردن ايران به دست داشتن در حمالت انتحاري  هاي افغانستان
اس1984با وجود آنكه اتهام تروريسم از سال وقوع حوادث.ت عليه ايران مطرح بوده

و عراق كه بدست خشونت و تندرونيروهاي شيعيبرخي بار در افغانستان ، اهل سنت، القاعده

ميبقاياي رژيم گيرد باعث گرديده تا اين اتهام جديد عليه هاي گذشته اين كشورها صورت

به اشكال مختلف از آنها  و ايران مطرح باشد كه در پشت همه اين جريانات وجود دارد

و حتي در اختيار وقوع عمليات.كندحمايت مي هاي متعدد انتحاري، گروگانگيري، آدم ربايي

طاهايي از ايالتگرفتن مجدد بخش كه2007لبان در سال هاي جنوبي افغانستان توسط ،

نام بردند، باعث گرديد تا دامنه» ظهور مجدد طالبان«هاي مختلف از آن تحت عنوان رسانه

 در حاليكه.)Rubin, 2007(هاي افغانستان شدت بگيرد اتهامات عليه ايران در خصوص ناآرامي

ست طرح آمريكا مقامات جمهوري اسالمي ايران پيوسته اين اتهامات را رد كرده آن را به شك

و ناكامي مي دهند مقامات آمريكايي از وجود هاي منطقهدر مبارزه با تروريسم اي آن نسبت

به. گويندشواهد عيني در اين رابطه سخن مي پيتر بروكز عضو بنياد هريتيج از مؤسسات وابسته

خاورميانه، ايران را طلبي در منطقه هژمونيبه عنوان كاران آمريكا با تحليل رفتار ايران نومحافظه

به مداخله در افغانستان كرده مي نويسد و لبنان ايران عالوه بر فعاليت«: متهم هايش در عراق

و  و شبه نظاميان به سالح و با تجهيز نيروهاي طالبان به افزايش مداخله در افغانستان پرداخته

و حتي اعزام تيم به هاي مقيمهاي جاسوسي يا اجبار افغانآموزش آنان  ايران به بازگشت

نشريه.)Brookes, 2007(» افغانستان، مشكالت اساسي براي دولت كرزاي بوجود آورده است

ايران ظرف پنج سال«: الكترونيك ميدل ايست آنالين نيز در مورد حوادث عراق مي نويسد

ا و و نظامي ميخ خود را در عراق محكم كوبيده است ين گذشته، در زمينه سياسي، اقتصادي

كه اشغال كننده عراق هستند170كار را درست زير چشم  » هزار نظامي اياالت متحده
.)2008 هايي از شش روز جنگ،درس(

 هاي جديد بر ضد جمهوري اسالمي ايران وضع تحريم-9
يكي ديگر از مواردي كه اياالت متحده كوشيده تا با استفاده از آن مسئولين جمهوري

ر به تجديد نظر در سياستاسالمي ايران هاي اقتصادي هاي خود وادار نمايد استفاده از تحريما

به معناي تحريم. نظامي بوده استـ يا«هاي اقتصادي تدابير قهرآميز اقتصادي، عليه يك كشور

و يا دست كم بازگوكننده چند كشور درباره ايجاد تغيير در سياست هاي آن كشور است

 وقوع.)32ص،1384عليخاني،( است» هاي ديگران اين قبيل سياستنظريات يك كشور درباره

و قرار گرفتن نام ايران در ليست محور شرارت بار ديگر وضع تحريم11حادثه هاي سپتامبر

المللي اي ايران در آژانس بينطرح موضوع هسته. جديد را در دستور كار دولت آمريكا قرار داد
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و سپس شوراي امني ت به همراه اصرار دولت ايران بر تداوم غني سازي اورانيوم انرژي اتمي

ها اظهارنظرهاي گوناگون درباره تأثيرات اين تحريم. تر ساختها را گستردهدامنه تحريم

و برخي مفسران سياسي همچون ديويد ايگناتيوس. صورت گرفته است مقامات دولت آمريكا

ون توانايي ايران براي استفاده از سيستم بانكي هاي مالي آمريكا تاكناين نظرند كه تحريم بر

مي. جهان را كاهش داده است از«:ورزندآنها تاكيد  ايرانيان تا زماني كه فشار بيشتري

هاي اقتصادي گرفته تا تهديدات واقعي در مورد حمله نظامي احساسي نكنند چانه زني تحريم

 شخصيت هاي آمريكايي خواستار اقدامات با اينحال برخي.)Ignatius, 2007(»نخواهند كرد

جان بولتون، نماينده اسبق آمريكا در سازمان ملل،. جدي تر دولت امريكا عليه ايران هستند

ميهاي تسليحات هستهدخالت نظامي را تنها راه متوقف كردن برنامه در. دانداي ايران او

و تحريم در قبال«:كهگفتگويي كه با روزنامه جروزالم پست انجام داد اشاره كرد ديپلماسي

و  به منظور تغيير رژيم بسيار دير شده است و براي مخالفت داخلي ايران شكست خورده است

و اشتباه بدتر از همه اينكه دولت بوش اضطرار زمان را درك نمي به ايده خطرناك و هنوز كند

 ريچارد پرل، رئيس كميته.)7/4/1386روزنامه صداي عدالت،(»ها متوسل شده استمؤثر بودن تحريم

و عضو مؤسسه راست گراي آمريكن اينترپرايز كه از حاميان اصلي جنگ سياستگذاري پنتاگون

كهعراق بود نيز اشاره مي و اگر با اقدام نظامي«: كند و ديپلماسي راههاي مؤثري نيستند تحريم

زدتوان مانع از دستيابي ايران به سالح اتمي شد، بايد دست مي ويهب.»به حمله  عقيده

ميهاي حياتي تأسيسات اتمي ايران بسيار آسيببخش و توان آنها را با عمليات پذير بوده

بر.)2006كامياب،(»نظامي نابود كرد پي در پي آمريكا عليه ايران داير و اتهامات اين سخنان

و تأكيد ايران بر تداوم فع سازي اورانيوم اليت غنيدخالت مستقيم در مناقشات دروني عراق

به جنگ عراق منجر شد بسياري از تحليل گران را به اين نتيجه رسانده است كه ديدگاهي كه

هادر ذهن  به انتقاد گروه و آنها را و حكمرانان دولت آمريكا جا خوش كرده ي تصميم گيرنده

.)26/4/86روزنامه كارگزاران،(از ايران واداشته است

 دور كردن سوريه از ايران تالش براي-10
پس از پيروزي انقالب اسالمي، اگرچه ايران اولويت روابط خارجي خود را بر گسترش

و  و همسايه نهاد اما خيلي سريع اين الگو جاي خود را به تضاد روابط با كشورهاي مسلمان

بشكه موفق بود تنها دولتي سوريه در اين ميان. دوري از يكديگر داد راد روابط خود ا ايران

و خواست مشترك. به سطح روابط استراتژيك ارتقا دهد نه برخاسته از ايدئولوژي اين روابط

و نياز سوريه به نفت پديد آمد از. بلكه در نتيجه وجود دشمن واحد يعني عراق اكنون پس

و بروز تهديدات جدي عليه امنيت ملي ايران حفظ اين روابط30گذشت   سال از اين روابط



و تشديد گرايش ايران به استراتژي بازدارندگي 15 اعمال فشار آمريكا

هاي عرب منطقه براي صلح با زيرا همگام شدن سوريه با ساير دولت. يت بيشتر يافته استاهم

و حمله احتمالي آمريكا نخواهد  اسرائيل معنايي جز تنها گذاشتن ايران در مقابل خطر اسرائيل

كه با دلخوري دولت ايران همراه. داشت شركت سوريه در اجالس صلح آناپوليس در آمريكا

 اضافه شدن پاكستان،. بزرگ نسبت به وقوع اين حادثه در آينده استشد زنگ خطري

به اتحاد با اسرائيل شرايط را از آنچه كه هست، پيچيده و عراق  تر خواهد ساخت عربستان

)93-94،ص 1374جعفري ولداني،(

س«: در اين باره مي گويدبنجامين بن اليزر، وزير امور زيربنايي اسرائيل بب صلح با اسرائيل

و حزب  اهللا را خاموش در هم شكستن شرايط فعلي خواهد شد، زيرا ايران را منزوي ساخته

و بازگشايي. كندمي  مي كنيم، از پاياني بر مخاصمات ما درباره يك صلح واقعي صحبت

و همزيستي با سوريه است؛مرزها  .)Peterson, 2008(»و اسرائيل آماده پرداختن بهاي اين صلح

تنها راه«: نيز معتقد استالمللي مطالعات استراتژيك لندن، ج، كارشناس موسسه بينتوبي دا

به سوريه استهاي كردن تهران از دمشق، باز پس دادن تمامي بلندي جدا  بر اثر اين. جوالن

مي اقدام  و متفاوت و مجموعه پيروزياوضاع بهتر و تهران رفته شود هاي حزب اهللا، دمشق

و تل آويو.)Peterson, 2008(» تر به نظر خواهند رسيدكم فروغ رفته   با وجود آنكه در واشنگتن

به تحقق اين موضوع ظرف هااميدهاي فراوان  وجود دارد اما شواهد موجود از آتيي سال

كه به آساني قابل رفع نيستندوجود مشكالتي بر سر راه تحقق آن خبر مي . دهند

در-11 و حقوق بشر تداوم فشارها بر ايران  خصوص دموكراسي
و صدور قطعنامه عليه ايران در آژانس توجه اياالت متحده به مسأله انرژي هسته اي ايران

و شوراي امنيت سازمان ملل باعث نگرديد تا توجه به موضوع حقوق بين المللي انرژي اتمي

و دموكراسي در ايران تحت به حاشيالشعاع مسأله هستهبشر و لذا.ه رانده شوداي قرار گيرد

كه صدور قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل عليه ايران در حال پيگيري شاهد هستيم

هاي كشورهاي اروپايي در قالب بيانيهو اين امر مجزاي از تالش) United Nations, 2008( است

مي باشد .)2008بيانيه پارلمان اروپا،:ك.ر(پارلمان اروپا

كه انوش ميهمانگونه كند انتقادات از وضع حقوق بشر يروان احتشامي نيز به درستي اشاره

 طرح.)130،ص 1385 احتشامي،(باشد در ايران در اساس متوجه نظام سياسي حاكم بر ايران مي

م بزبمباحث نه تنها به تخريب هرچه بيشتر چهره نظام صورت مكرر در رسانهه ور هاي غربي

ميپردازد بلكه اساساًايران مي گيرد تا نظام ايران سيستمي با اين كارويژه صورت

كه ارزش هاي جامعه جهاني را ناديده مي لذا براي ملزم. انگاردغيردموكراتيك معرفي شود

.ساختن آن به اجراي قوانين بين المللي بايد دست به اعمال فشار زد
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 سپتامبر11از بعداستراتژي نظامي ايران
وچه در اياالت متحده رخ داد اما پس لرزه سپتامبر اگر11حادثه هاي آن سراسر جهان

كه به ميزان زياد تحت تأثير قراريكي از حوزه. حوزه هاي بسياري را تحت تأثير قرار داد هايي

در. گرفت حوزه امنيت بود به تجديدنظر اساسي پس از اين حادثه اياالت متحده دست

تين بار در تاريخ اين كشور نهادي براي حفظ امنيت براي نخس. استراتژي امنيت ملي خود زد

كه يكبار  و همچنين اجرايي مختلف شكل گرفت ـ پژوهشي داخلي با مؤسسات مطالعاتي

هاي هسته اي را مورد مطالعه قرار ديگر تروريسم، افراط گرايي مذهبي، موضوع اشاعه سالح

با. دادند زدارندگي كه براي ساليان سال راهبرد در كنار اين تغيير ساختاري، واشنگتن استراتژي

مي داد در حوزه مبارزه با تهديدات  و چين را شكل اصلي اين كشور براي مقابله با نفوذ روسيه

و پيش و استراتژي جنگ پيشگيرانه در پيش. دستانه را جايگزين آن ساخت جديد كنار گذاشت

 ايران به مراتب چندين برابر گرفتن اين استراتژي باعث گرديد تا تهديدات اين كشور عليه

مي بايست چاره. شود . انديشي كندلذا دولت ايران براي جنگ احتمالي در آينده با آمريكا

فرمانده پيشين سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سردار سرلشكر رحيم صفوي، اين تحوالت را

مي دهد و عراق، دكت«: اينگونه توضيح و راهبرد خود را ما پس از اشغال نظامي افغانستان رين

و بر اساس مقابله با قدرت هاي تهاجمات هوا اي بخصوص سامانه هاي فرامنطقه تغيير داديم

و دريا پايه سپاه را تجهيز كرده ايم با در بخش سامانه. پايه هاي موشكي بالستيك زمين به زمين

ب ترين سالح هزار كيلومتر به پيشرفته2برد  هاي متعددا سامانههاي دور برد هدايت شونده

يكي از پيشرفته در بخش سالح. مجهز است به هاي موشكي ترين سالح هاي پدافند هوايي نيز

به نام توام يك مجهز شده و سامانه پدافند زمين به هوا به درياي ما هم، ايم هاي موشكي ساحل

و هيچ ناو  و درياي عمان را مي تواند زير پوشش ببرد و طول خليج فارس و شناوري عرض

هاي ساحل به درياي ما قرار مگر اينكه در تيررس موشك تواند عبور كند، از خليج فارس نمي

يك. گرفته باشد و ما چندين هزار قايق تندروي موشك انداز در منطقه خليج فارس داريم

و هجومي را در خليج فارس سامان داده .)27/5/1386روزنامه اعتماد ملي،(»ايم قدرت بزرگ دفاعي

 جانشين پيشين وزير كشور، نيز در همايش سراسري نمايندگان ولي محمدباقر ذوالقدر،

هرچند قدرت«: فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي در ذكر تهديدات امنيتي ايران گفت

و دولت ايران، هاي ديرينه استكباري آمريكا بدليل خصومت  همچنان تنها تهديد اش با ملت

و؛ امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران استخارجي عليه لكن ايستادگي ملت ايران

طي توانمندي كه به فرد اين كشور، تمامي راهبردهاي آمريكا را هاهاي منحصر ي پس از سال

و يا تغيير رفتار جمهوري اسالمي ايران صورت گرفته، پيروزي انقالب با هدف تغيير نظام

 سيدمرتضي نبوي، عضو مجمع تشخيص.)3/4/1386 ملي، روزنامه اعتماد(»ناكام گذاشته است



و تشديد گرايش ايران به استراتژي بازدارندگي 17 اعمال فشار آمريكا

كه مصلحت نظام، مقابله با آمريكا را بخشي از استراتژي امنيتي ايران در سطح جهاني مي داند

ميزگرد پيش( استدر حقيقت بدنبال جلوگيري از تبديل شدن نظام جهاني به سيستمي تك قطبي 

ـ امنيتي، س.)93،ص 1386 نيازهاي سياسي فريد ذكريا. خنان نشان از دغدغه امنيتي ايران دارد اين

مي كشد به ترسيم هايي دور تا دور ايران را رژيم«:دغدغه تأمين امنيت از سوي ايران را اينگونه

و اسرائيل هاي اتمي در بر گرفته با سالح در آن سوي. اند؛ روسيه، چين، پاكستان، هندوستان

و در طرف ديگر) عراق(آمريكايي مستقر شده اند هزار سرباز 170مرزهايش از يك طرف 

ب). افغانستان( هزار نيروي ناتو حضور دارند50بيش از ه در طول سه دهه گذشته دولت آمريكا

و رئيس جمهور فعلي اياالت متحده بارها تأكيد كرده آرزو دارد شدت مخالف رژيم ايران بوده

75اي هم سال گذشته بودجه 2006ردكنگره آمريكا.كه جمهوري اسالمي سرنگون شود

اگر شما جاي. در ايران كمك كند» پيشبرد دموكراسي«ميليون دالري تصويب كرده است تا به

.(Zakaria, 2007)»كرديد؟ ايران بوديد چه مي

و رسيدن به مقامات جمهوري اسالمي راه مقابله با اين تهديدات را افزايش توان نظامي

. بدين منظور دولت ايران تاكنون اقداماتي متعدد را اتخاذ كرده است. دانندبازدارندگي مي

و 2003 ميليارد دالر در سال36/3به 2000 ميليارد دالر در سال3/2 افزايش بودجه نظامي از

ام2006 ميليارد دالر در سال2/6 و جديد شامل سيستم تور -، افزايش خريد تسليحات مدرن

و1 از،...، هواپيماهاي جنگي در5/1 رشد هزينه خريدهاي نظامي ها ميليارد دالر ي سال

در8به2000 تا 1997 و)Cordesman,2007,www(2001-2004يهاسال ميليارد دالر ، ساخت

و ميثاق، دست3هاي شهابآزمايش موشك ، عاشورا، قدر، سفير، حوت، زلزال، فاتح، فجر

، تالش براي خودكفايي در ادوات نظامي يابي به تكنولوژي ساخت موشك هاي ماهواره بر

و هواپيما، اجراي سيستم پدافند غيرتانك، نفربر، توپخانه، مين عامل هاي دريايي، رادار، بالگرد

در سراسر كشور، برگزاري رزمايش هاي متعدد پيامبر اعظم، ذوالفقار، صاعقه، عاشورائيان براي 

م به هنگام و سرعت عمل نيروها واجهه با تهديدات، پيگيري شيوه رزم جنگ باال بردن توان

و ادغام فرماندهي بسيج در سپاه  غيرمتقارن با انجام تغييرات گسترده در فرماندهان نظامي

.) 8/7/1386روزنامه اعتماد ملي،(پاسدارن انقالب اسالمي 

 نتيجه
مياگرچه فرضيه برهم خوردن موازنه قدرت منطقه تاي وجه در تواند يكي از داليل قابل

به استراتژي هاي بازدارنده باشد اما بايد اذعان كرد اين فرضيه بررسي علل تشديد گرايش ايران

به پاسخگويي به همه سواالت مطرح در اين باره نيست سواالتي از قبيل اينكه. به تنهايي قادر

امبر سپت11چرا با وجود شرايط يكسان برهم خوردن موازنه قدرت نظامي در منطقه پيش از 
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هاهيچگاه شدت تالش هاي ايران براي كسب بازدارندگي به اندازه)90و80دهه( ي سال

در11پس از ها سپتامبر نبوده است؟ چرا بودجه نظامي ايران پس90ي دهه سال  از ميزان آن

و روند ثابتي را طي كرده است؟ علت افزايش بودجه نظامي ايران از اين تاريخ همواره كمتر

در2/6و2003 ميليارد دالر در سال36/3به2000يليارد دالر در سالم3/2از  ميليارد دالر

ها چه بوده است؟ خريدهاي تسليحاتي ايران كه بين 2006سال تنها،1996تا1993ي سال

ها ميليارد دالر، بين2/1 در5/1 2000 تا 1997ي سال و يكباره جهشي عظيم  ميليارد دالر بود

مي توان توضيح داد؟) ميليارد دالر8رقم(به خود ديد2001- 2004ي سال ها را با چه منطقي

هاي پيامبر اعظم، ذوالفقار، صاعقه، رزمايش توان نشاني از رزمايش نمي90چرا در طول دهه 

و  به لحاظ حجم آتش، وسعت منطقه عمليات و رزمايش هاي ديگر كه بزرگ عاشورائيان

 در آن قابل مقايسه با اين رزمايش ها باشند؛ ديد؟تعداد نيروهاي شركت كننده 

ميةنكت به استد اين فرضيه تا حدي تضعيف گردد اين مسألهشو مضاعف كه باعث كه

كه موازنه قدرت منطقه به ضرر ايران تغيير كرده است همان ميزان اي طي سال هاي گذشته

اهمين وضعيت براي متحد اصلي منطقه با اين توصيف. تفاق افتاده استاي ايران، سوريه، نيز

و از 2007كه اين كشور حتي در تابستان سال   نيز مورد حمله هواپيماهاي اسرائيلي قرار گرفت

و سازمان مللو متأثر از حادثه ترور رفيق حريري تحت فشار دولت2005سال هاي غربي

س. متحد قرار داشته است كه تاكنون سابقه ه جنگ با اسرائيل را در حقيقت براي دولت سوريه

و در ميان دولت هاي عرب منطقه نيز از چندان جايگاه محبوبي برخوردار نيست، مسأله داشته

تر باشد؛ حال آنكه شاهد هستيم بايست بسيار مهمبرهم خوردن موازنه قدرت منطقه مي

به ايران برخو ردار برخالف ايران، اين كشور از سطح دستاوردهاي نظامي بسيار كمتر نسبت

و هنوز فاقد موشك مي باشد3هايي در سطح شهاب است اگر نگاهي به ميزان واردات. ايران

هايي همچون تسليحات اين كشور از خارج نيز داشته باشيم خواهيم ديد در حاليكه سوريه رقم

 را در كارنامه1985 ميليون دالر براي سال 1649و 1984 ميليون دالر براي سال 1952

ن به. ظامي خود داردخريدهاي اين متحد عربي ايران نزول واردات تسليحات را از اين سال

كه در اوج بحرانهب. بعد تجربه كرده است و تهديدات، رقمهاي منطقهنحوي ماي بهزبهاي ور

هاترتيب براي  و نه ميليون دالر بوده است2006و 2005ي سال  TIV of Arms Imports) هفت

to the Top 20 Largest Importers, 2007)  مي توان نتيجه گرفت برهم خوردن توازن قدرتو لذا

تر آنكه، نكته مهم. اي علت اصلي روي آوردن ايران به استراتژي بازدارنده نبوده استمنطقه

ب چرا. رودشمار نميه بجز اسرائيل، تقريباً هيچ كشور ديگر در منطقه تهديدي جدي براي ايران

كه ايران را در مسير) بجز اسرائيل( ايه ايرانكه كشورهاي همس چندان تهديدكننده نيستند

به حركت درآورند درعوض همانگونه كه اشاره گرديد روند فشارهاي. استراتژي بازدارنده
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ب11اياالت متحده بر ايران پس از و مقامات اين كشور حتي ه سپتامبر شدت دو چندان يافته

ب ميصورت شفاف ايران را تهديد افزايش بودجه نظامي، خريد تسليحات. نماينده نابودي

وپيشرفته، برگزاري رزمايش در بايد را ... هاي متعدد، ايجاد تغييرات در ساختار دفاعي ايران

.دكراين راستا ارزيابي 
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