مجلهی سياست دفاعي
سال بيست و چهارم ،شمارهی  ،76پاييز 5573

پایگاهسازی نظامي در غرب آسیا (خاورمیانه) و بازدارندگي جمهوری اسالمي ایران
تاريخ دريافت مقاله1331/14/11 :

سيد جواد صالحي

تاريخ تأييد مقاله1331/10/21 :

عباس فرح بخش

صفحات مقاله:

1
2

33 - 01

چكیده:

در دوره كنوني با افزايش اهميت منـاطق ،سيسـتم هومونيـك بـرای حضـور نظـامي ،حمايـت از
طرحهای منطقهای ،پيشگيری و مقابله با تهديدات متنوع و اعمال سيستم بازدارنـداي ،ايجـاد پايگـاههـای
نظامي در حوزه مناطق را به م ابه ابزاری جهت اعمال قدرت ضروری ميداند .حضـور نظـامي آمريكـا در
مناطق مختلف جهان ،از جمله غرظ آسيا (خاورميانه) بهعنوان يكي از مناطق مهـم و راهبـردی ،در قالـب
پايگاههای نظامي متنوع (زميني ،هوايي ،دريايي و )...قاب تصور است .اين پايگاهها در خط مقدم تال های
نظامي و امنيتي آن كشور در تسلط بر مناطق مختلف جهان و نيز باقي ماندن در چرخـه راهبـردی قـدرت
است .يازده سپتامبر ،جنو عليه تروريسم و اشغال عراق ،نقش شبكه جهاني پايگاههای نظامي آمريكا را در
حفاظت و پيشبرد منافع آمريكا برجستهتر نمود .از منظر قدرت هومون ،ايران بهعنوان يك واحـد ناراضـي،
تهديدی عمده برای منافع آمريكا در منطقه غرظ آسياست؛ بنابراين ،ايـران در معـرض تهديـدات مسـتقيم
آمريكا قرار دارد و مقابله با تهديدات اين كشور از جمله ضروريات اساسي محسوظ ميشود.
در اين راستا ،موضوعي كه اهميت مييابد تفكر درباره مـدل بازدارنـداي جمهـوری اسـالمي
ايران است .سؤال مهمي كه مطرح ميشود اين است كه «وجود پايگاههـای متعـدد نظـامي آمريكـا در
منطقه غرظ آسيا چه تأثيری بر مدل بازدارنداي جمهوری اسالمي ايران مياذارد؟» پـووهش حاضـر
بر اين باور است كه پايگاههای نظامي با اعتباربخشي به تهديدات و توانـايي اعمـال تهديـدات سـبب
ميشود كه ايران با محدوديت چرخه راهبردی روبـرو اـردد ،امـا ايـن پايگـاههـا ،مـدل بازدارنـداي
ديپلماسي را به سمت بازدارنداي م ل ي غيرمستقيم تغيير جهت ميدهد و به همـين سـبب ديپلماسـي
دفاعي ميتواند در خدمت بازدارنداي جمهوری اسالمي ايران قرار ايرد.
* * * * *
 - 5استاديار علوم سياسي دانشگاه شيراز؛ دانشكده حقوق و علوم سياسي.
 - 8دانشجوی دكتری علوم سياسي
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واژگان كلیدی

های نظامي ،بازدارنداي ،منطقه غرظ آسيا ،ثبات هومونيك ،جمهوری اسالمي ايران.
مقدمه

آمريكا بهعنوان قدرت مسلط در نظام بينالمل
استر

كنوني مدت طوالني است كه به ايجـاد و

پايگاههای نظامي خود بـه خصـوص پـس از ( ،5753جنـو دوم جهـاني) در منـاطق

مختلف جهان از جمله غرظ آسيا (خاورميانـه) اقـدام نمـوده اسـت .در دوران جنـو سـرد و
رقابت دو ابرقدرت درقالب پيشگيری از نفوو و استر

كمونيسـم بـه پايگـاهسـازی مبـادرت

ميورزيد و پس از  55سپتامبر در قالب مبارزه با تروريسم در صدد استر

پايگاههای نظـامي

خويش است .پس از فروپاشي نظام دوقطبي و شك ايری سيستم هومونيك ،آمريكـا بـهعنـوان
قدرت هومون در رأس اين سيستم قرار ارفت .پايگاهسازی آمريكا در واقـع و نيـز بـر اسـاس
تئوريك در راستای حفظ و استر

اين قدرت برتر صورت ميايرد .اين كشور تمـام منـاطق

دنيا را محدوده راهبردی خود ميداند و البته غرظ آسيا بهعنـوان يكـي از ئواسـتراتويكتـرين
مناطق دنيا از اهميت بسيار زيادی برای اياالت متحده برخوردار است.
بر اين اساس ،در غرظ آسيا بهعنوان يكي از مناطق حساس ،پايگاهسـازی نظـامي توسـط
كشورهای مداخلهار و به خصوص آمريكا همواره مورد توجه بوده اسـت .امـروزه نقـشهـای
سنتي پايگاهها مانند دفاع از يك متحد يا متحدان و بازدارنداي هـمچنـان مطـرح بـاقي مانـده
است .همچنين پايگاههای نظامي ابزاری مهم برای كشورها جهت طـرحريـزی قـدرت ،كنتـرل
مناطق ،حفاظت از منافع در خارج از كشور و افزايش نفوو سياسي است.
قدرتهای منطقهای از جمله بـازيگران تأثيراـذار در موفقيـت يـا شكسـت بازدارنـداي
هستند .ايران بهعنوان يك قدرت منطقهای ،با دارا بودن موقعيت ئواستراتويك و ئواكونوميك
حساس در غرظ آسيا در دوران پهلوی بهعنوان يكي از همپيمانان مهـم آمريكـا درغـرظ آسـيا
محسوظ ميشد ،اما با پيروزی انقالظ اسالمي روابط ميـان ايـران و آمريكـا در تعـارض قـرار
ارفت ،و ايران به صورت يك واحد معترض در مقاب هومـوني آمريكـا مطـرح شـد .حضـور
11

در كشورهای همسايه ايران ميتواند تهديدی بالقوه برای جمهوری اسالمي ايران تلقـي اـردد.
بر اين اساس ،موضوعي كه اهميت مييابد؛ تفكر درباره مـدل بازدارنـداي منطقـهای از سـوی
جمهوری اسالمي ايران است.
اهمیت و ضرورت پژوهش

منطقه غرظ آسيا يكي از بحرانيترين منـاطق دنيـا محسـوظ مـياـردد .نظـامياـری و خريـد
تسليحات به خصوص از سوی كشورهای حاشيه خليج فارس يكي از ويوايهای برجسته ايـن منطقـه
است .بنابراين ،منطقه مذكور در دهههای اخير همواره دراير در معمای امنيـت بـوده اسـت .عـالوه بـر
اين ،حضور دولتهای خارجي به خصوص آمريكا بهعنوان قدرت مسلط در نظام بـينالملـ از ديگـر
مسائلي است كه اين منطقه با آن روبروست .آمريكا در پي مديريت اوضـاع منطقـه بـر اسـاس راهبـرد
خود ميباشد ،در حالي كه جمهوری اسالمي ايران بهعنوان يكي از قدرتهای منطقـه بـر حـ مسـائ
توسط دولتهای منطقه تأكيد ميكند .رابطه ايران و آمريكا پـس از انقـالظ همـواره در تعـارض بـوده
است .از ديدااه آمريكا ايران يك دولت معترض نظم موجود محسوظ ميشود .بنابراين همـواره سـعي
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نظامي آمريكا و ايجاد پايگاههای متعدد در غرظ آسيا به خصوص در اطراف مرزهـای ايـران و

نموده است تا با ابزارهای مختلف برای حفظ اين قدرت برتر ايـران را جهـت عقـبنشـيني از مواضـع
خود تحت فشار قرار دهد .يكي از اين ابزارها تهديد نظامي است .افزايش تعداد پايگـاههـای نظـامي در
اطراف مرزهای ايران و در كشورهای همسايه را ميتوان در اين راستا ارزيابي نمـود .بنـابراين ،يكـي از
موضوعاتي كه برای جمهوری اسالمي ايران مهم و ضروری تلقي ميشود ،ايجاد بازدارنـداي و تقويـت
قدرت دفاعي كشور است .به نظر ميرسد در تحقق اين مهم استفاده از يافتههـای علمـي -پووهشـي و
دانشگاهي ميتواند مفيد واقع اردد.
پیشینه و ادبیات تحقیق

در مورد پيشينه پووهش با ديدی كالننگر ،قاب توضيح است كه دستهای از پووهشـگران
در دهههای اذشته به نوعي تجزيه و تحلي از سيستم جهاني پرداخته و بـا بهرايـری از رو
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سری زماني 5و نيز تغيير و تحوالت نظام بينالمل در طي قرون اذشته ،سخن از سـيك هـای
بلند يا چرخههای طوالني هومونها افتهاند .از ميان آنهـا بـهطـور خـاص مـيتـوان از جـورج
مدلسكي 8نام برد كه پنج سيك بلند را كه هر كدام در حدود صد سال طول ميكشد ،در نظـر
ميايرد .هركدام از اين دورهها دارای چهار مرحله است -5 :جنو جهـاني؛  -8ظهـور قـدرت
جهاني؛  -5مشروعيتزدايي قدرت؛  -5افول قدرت ،آغاز يك جنو جهاني ديگر و شروع يك
چرخه جديد.

)(Rosecrance, 1987:287-288

همچنين اراانسكي 5را كه نظريه انتقال قدرت را بيان مينمايد ،مـيتـوان در ايـن اـروه
جای داد .اراانسكي در كتاظ سياست جهان مطرح ميكند كه اذار از يك ساختار بـه سـاختار
ديگر ،يعني چالش قدرت فايقه توسط قدرتهای بزرگ نوپا ،بهطور اجتناظناپذيری همواره بـا
ناآراميها يا بيثباتي و جنوهای عظيم جهاني خواهد بود.

(دوئرتي و فالتزاراف)865-863 :5596 ،

از سوی ديگر ،پووهش حاضر اارچه موضوعي نو بوده و با اين تركيب موضوعي تاكنون
مورد بررسي قرار نگرفته است ،با اين وصف ميتوان به دو دسته ادبيات پووهشي در اين رابطه
اشاره كرد .اروه نخست آثاری كه در مورد بازدارنـداي منطقـهای موجـود اسـت و اـروه دوم
پيشينه پووهشي مربوط به پايگاههای نظـامي مـيباشـد .از جملـه در مـورد بازدارنـداي ايـران
ميتوان موارد زير را نام برد:
قاسمي ( )5526در مقالهای با عنـوان «نگرشـي تئوريـك بـر طراحـي مـدل بازدارنـداي
سياست خارجي ايران» با طرح اين سؤال كـه مـدل كلـي سيسـتم بازدارنـداي ايـران در برابـر
رفتارهای نامطلوظ رقيب چگونه بوده است ،به بررسي ايـن موضـوع مـيپـردازد .در راسـتای
پاسخ به اين پرسش ايشان معتقد است كه ايران به سبب موقعيت ئوپليتيكي خود در مركز ثق
سياست بينالمللي و رقابت سيستمي قدرتهای بزرگ قرار داشته است و به دليـ محـدوديت

5 - Time series

8 - George Modelski
5 - A.F.K. Organski
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اسالمي و سمتايری ايران قدرت يا قدرتهای بزرگ يكي از مهـمتـرين عناصـر در طراحـي
سيستم بازدارنداي آن به شمار ميآمده است ،و در هر دورهای كه اراده داخلـي بـرای طراحـي
سيستم مطلوظ بازدارنداي ايران افزايش داشته ،به تبع آن ميزان فشارهای خارجي نيز افـزايش
يافتهاند .بنابراين ،پس از در اعمال نقش بهعنوان واحد مسـتق عمـالً تحـت فشـارهای محـيط
بينالمل قرار ارفته است .ايشان با استفاده از رو

سری زمـاني ،سياسـت خـارجي ايـران از

زمان فروپاشي امپراتوری ساساني تـا زمـان فعلـي را مـورد بررسـي قـرار داده و معتقدنـد كـه
شناخت محيط راهبـردی جمهـوری اسـالمي ايـران نخسـتين اـام در جهـت تشـخيص مـدل
بازدارنداي آن خواهد بود.
ری تكيه 5و ولي نصر ( )5526در مقالهای با عنوان «هزينههای بازدارنداي ايران» معتقدند
كه بازدارنداي ايران در كانون سياستهای غرظ آسيايي آمريكا قـرار دارد و دولـت بـو
همكاری عرظهای سني تال

بـا

ميكند تا به بازدارنداي ايران بپردازد .از اينرو ،مأموريت فعلي

آمريكا اين است تا موقعيتي را ايجاد كند كه درآن ايران منافع خود را در محدود سـاختن بلنـد
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توان داخلي ميزان اثراذاری محيط خارجي بر آن زياد بوده است .از ايـنرو ،پيـروزی انقـالظ

پروازیهای خود و پيروی از هنجارهای بينالمللي بيابد.
قاسمي ( )5522در مقالـهای ديگـر بـا عنـوان «الزامـات تئوريـك بازدارنـداي منطقـهای
جمهوری اسالمي ايران» ضمن اشاره به اهميت بازدارنـداي منطقـهای ،سيسـتم بازدارنـداي را
دارای دو مدل منطقي و فيزيكي ميداند كه دارای اونههـای مختلفـي اسـت .بـر ايـن اسـاس،
كاربرد نوع خاصي از مدل در راهبرد كشورها ،بـه متغيرهـای سـاختاری ،جغرافيـايي ،فنـاوری
نظامي ،ساخت نيروهای راهبردی و غيره بستگي دارد .ايشان معتقد است كه جمهوری اسـالمي
ايران بايـد سيسـتمهـای بازدارنـداي نـوع دفـاعي از جملـه سيسـتم بازدارنـداي شـبكهای و
غيرمستقيم را در دستور كار راهبردی خود قرار دهد.

5 - Ray Takeyh
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رسولي ثانيآبادی ( )5572در مقالهای با عنوان «واكاوی سياست هستهای نظام جمهـوری
اسالمي ايران :آيا جمهوری اسالمي ايران به دنبـال بازدارنـداي منطقـهای اسـت؟» ،بـر اسـاس
ديدااه عدهای از تحليلگران كه برنامه هستهای ايران را تال
دستيابي به سالح هستهای ميدانند تال

در جهـت ايجـاد بازدارنـداي و

ميكند تا صحت و سقم اين موضوع را مورد بررسي

قرار دهد .براين اساس با توجه به مـواردی م ـ نگـاه مقامـات جمهـوری اسـالمي ايـران بـه
سالحهای هستهای ،جايگاه اين سالحها در رهنامه دفـاعي– امنيتـي ايـران ،پيوسـتن ايـران بـه
معاهدات خلع سالح و كنترل تسليحات و نيز توانـايي ايـران در زمينـه بازدارنـداي متعـارف،
ايناونه نتيجهايری ميكند كه منطق سياست هستهای جمهوری اسالمي ايران بر خالف منطـق
بازدارنداي به هيچوجه دستيابي به سالحهای هستهای و قدرت بازدارنداي آن نبوده است چرا
كه اين منطق خود باعث ناامني برای اين كشور ميشود.
شهرام چوبين )8227( 5در مقالهای با عنوان؛ «بازدارنداي استرده و ايران» 8ضـمن اشـاره
به بازدارنداي در طول دوران جنو سرد و حال حاضر ،بازدارنداي ايران را مورد بررسي قـرار
ميدهد .وی اين سؤال را مطرح ميسازد كه چگونه بازدارنداي استرده در مورد ايران ميتواند
كاربرد داشته باشد ،و ايناونه نتيجهايری ميكند كه بـا توجـه بـه اسـتفاده ايـران از نيروهـای
متعارف و موشكهای بالستيك ،ضمانتهای امنيتي آمريكا برای كشـورهای شـورای همكـاری
خليج فارس ميتواند سودمندتر از ضمانتهای هستهای باشد .عالوه بر اين ،اندرو پارازيليتي5
( ) 8227در مقالهای با عنوان «ايران :ديپلماسي و بازدارنداي» 5با توجه بـه دسـتيابي ايـران بـه
انر ی هستهای بيان ميكند كه هنوز هم ديپلماسي بهترين ازينه برای بازدارنداي ايـران اسـت.
تيلماچس مورايتي 3در مقالهای با عنوان «بازداری ايران» 6به بررسي راهبرد بازدارنـداي آمريكـا
5 - Shahram Chubin

8 - Extended Deterrence and Iran
5 - Andrew Parasiliti

5 - Iran: Diplomacy and Deterrence
3 - Tilemachos Moraitis
6 - Deterring Iran
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اين موضوع ميتواند تهديداتي را متوجه آمريكا نمايد .مورايتي بيان ميكنـد كـه ايـران ،هزينـه
اعمال اين تهديدات را با افزايش عرضه نفت تأمين ميكند .بر اين اساس ،بهترين حالت حفـظ
وضع موجود است .حتي اار ايران به سالحهای هستهای دست يابد ،قب از تهـاجم آمريكـا از
آن استفاده نخواهد كرد.
در مورد پايگاههای نظامي ،مقاالت و نوشتههايي كه بهطور مجزا به بررسي ايـن موضـوع
ميپردازد از تنوع و استرداي برخوردار نيست .عبدالسالم مصری ( )5525در مقالهای با عنوان
«ااوهای خشمگين» شك ايری شبكه حضور نظامي آمريكا در منطقه غرظ آسيا و حلقـههـای
راهبردی اين كشور در منطقه را شرح ميدهد .صمدلي ( )5597در مقالهای با عنـوان «تأسـيس
پايگاه نظامي آمريكا در كشور آوربايجان و امنيت جمهوری اسالمي ايران» بـر توجـه ايـران بـه
موضوع پايگاهسازی به خصوص در آوربايجان تأكيد ميكند و معتقـد اسـت ايـران بايـد در دو
بعد داخلي و خارجي مانع تقويت ايناونه شك بندیها شود.
شايد بتوان افت كـه آثـار رابـرت هـاركوی )8229( 5دربـاره پايگـاههـای نظـامي يكـي

پایگاهسازی نظامي در غرب آسيا (خاورميانه) و بازدارندگي جمهوری اسالمي ایران

در قبال ايران پرداخته و بيان ميكند كه ايران در حال افزايش نفوو خود در غرظ آسياسـت كـه

ازمهمترين آثار در اين حوزه باشند .به خصوص كتـاظ «پايگـاههـای راهبـردی و قـدرتهـای
بزرگ 8»5822-8222،كه به بررسي تاريخچه پايگاههـای نظـامي از زمـان امپراتـوری مغـول و
مينو در چين ،پايگاههای نظامي آمريكا در دوران معاصر و تـا سـال 8222و حتـي پـس از آن
پرداخته است .زاديسالو الچووسكي )8229( 5در مقالـهای تحـت عنـوان «پايگـاههـای نظـامي
خارجي در اوراسيا» 5پايگاههای نظامي خارجي در اوراسـيا را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت.
نويسنده با اشاره به پيشينه تـاريخي پايگـاههـای نظـامي در منـاطق مختلـف از جملـه اروپـای
مركزی ،اروپای شرقي ،آلمان ،شرق مديترانه ،آسيای مركزی و قفقاز (خـارج نزديـك) ،آسـيای
5- Robert E. Harkavy

8 -Strategic Basing and the Great Powers , 1200–2000
5 - Zdzislaw Lachowski

5 - Foreign Military Bases in Eurasia
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جنوظ غربي و شرق آسيا پرداخته است .همچنين سان ديگان )8252( 5در مقالـهای بـا عنـوان
«پايگاههای نظامي اياالت متحده در خليج فارس» 8به بررسـي و تحليـ در مـورد پايگـاههـای
نظامي آمريكا در خليج فارس به خصوص بعد از 55سپتامبر ميپردازد.
بر اين اساس ،در بيشتر ادبيات مطـروح شـده ،بازدارنـداي ايـران همـواره بـا موضـوع
تسليحات هستهای اره خورده است .حال آنكه پرداختن به ابعاد مختلف بازدارنـداي متعـارف
منطقهای ايران موضوعي در خور تأم فراوان است .همچنين در ادبيات مربوط به پايگاهسـازی
نظامي ،بيشتر آثار به توصيف موضوع بدون پيوند با پشتوانه نظری بسنده مـيكننـد .پـووهش
حاضر ،اما در پي پيوند پايگاهسازی نظامي با مؤلفههای بازدارنداي منطقهای بـهعنـوان يكـي از
نظريههای مهم روابط بينالمل ميباشد.
پرسش تحقیق

سؤال مهمي كه مطرح ميشود ،اين است كه پايگاهسازی نظامي در منطقه غرظ آسيا چه
تأثيری بر مدل بازدارنداي جمهوری اسالمي ايران مياذارد؟
فرضیه تحقیق

در پاسخ به سؤال مذكور پووهش حاضر ب ر اين باور است كه ؛ پايگـاه سـازی سيسـتم
هومونيك به رهبری آمريكا در غرظ آسيا با تغيير نوع تهديدات ،توانايي اعمال تهديـدات و
اعتبارسازی چنين تهديداتي از يك سو سبب مي اردد كه ايران با محدوديت چرخه راهبردی
روبرو شود و از سوی ديگر ،با داشتن فرصتها و مزيتهای متعد دی در دفاع ،راهبرد دفـاع
را برازيده و بازدارنداي دفاعي را در دستور كار راهبردی خود قرار دهـد ،امـا پايگـاههـای
مذكور مدل بازدارنداي ديپلماسي را به سمت بازدارنـداي م ل ـي غيرمسـتقيم تغييـر جهـت
مي دهد و به همين سبب ،ديپلماسي دفاعي مي تواند در خدمت بازدارنداي جمهوری اسالمي
ايران قرار ايرد.
5 -SUN Degang

8 - The US Military Bases in the Gulf
11

بهمنظور بررسي و ترسيم مدل جايگاه پايگـاههـای نظـامي در بازدارنـداي منطقـهای ،بـا
استفاده از رو

قياسي ،از اصول و يافتههای علمي موجود در حوزه روابط بينالمل  ،بـهويـوه

در حوزه بازدارنداي منطقهای بهرهايری ميشود؛ و در ادامه با استفاده از رو

مطالعه موردی،

بهطور خاص راهبردهای بازدارنداي جمهوری اسالمي ايران در منطقه غرظ آسيا در ارتباط بـا
پايگاهسازی خارجي ،در قالب مدل ترسيم شده و مبتني بر بنيانهای مفهـومي پـووهش ،مـورد
تبين و تحلي قرار خواهد ارفت.
بنیانهای نظری و مفهومي پژوهش

در ادبيات و متون راهبردی بحثهای نظری و مفهومسازی درمـورد پايگـاههـای نظـامي
كمتر صورت ارفته است .مبنای نظری اين پووهش بازدارنداي منطقهای و پيوند آن بـا مفهـوم
پايگاهسازی در مناطق است .سؤالي كه مطرح ميشود اينكه پايگاههای نظامي خـارجي چگونـه
بر بازدارنداي منطقهای تأثير مياذارند؟ در پاسخ به اين سـؤال ،ضـروری بـه نظـر مـيرسـد،
مفهوم بازدارنداي با تمركز بر قـدرت هومـون و مفـاهيمي ماننـد تهديـدات ،اعتباربخشـي بـه
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روش پژوهش

تهديدات و توانايي اعمال تهديدات مورد واكاوی قرار ايرد.
رویكردی مفهومي بر بازدارندگي

بخش زيادی از ادبيات روابط بينالمل به مطالعه جنو و بازدارنداي توجه دارد .نظريـه
بازدارنداي به دنبال شناسايي اصول اساسي حاكم بر بازدارنداي بهعنـوان يـك راهبـرد اسـت.
آغاز كاربرد وا ه بازدارنداي در مطالعات راهبردی معاصـر را معمـوالً بـه ديـدااههـای اولـين
نظريهپردازان نيروی هوايي در دهههای  5782و 5752نسبت ميدهند .آنها از خود ميپرسـيدند
آيا تنها راه پيشگيری از حمالت استرده هوايي ،نشان دادن ظرفيت مقابلـه بـه م ـ بـه طـرف
مقاب است .در دنيای پس از جنو دوم جهاني اين صـورتبنـدی اوليـه تقويـت ارديـد .ايـن
وضعيت به خاطر تسليحات هستهای بود .هرچه بيشتر آشكار ميشد كه انجام جنو هسـتهای
10

مجلهی سياست دفاعي ،سال بيست و چهارم ،شمارهی  ، 69پایيز 5961

بدون خطر و بروز فاجعهای تمام عيار امكانپذير نيست ،حـزم و احتيـاط بـرای مناقشـات نيـز
بيشتر ميارديد.

(فريدمن)85-83 :5527 ،

يكي از سادهترين و مؤثرترين تعاريف بازدارنـداي توسـط جـورج و اسـموم 5ارائـه شـد .آنهـا
بازدارنداي را بهعنوان اقناع حريف مبني بر اين كه هزينهها و يا خطرات ناشي از يـك دوره از عمـ او
ممكن است سنگينتر از مزايای آن باشد ،تعريف كردهاند.

)(George and Smoke, 1974:11

پائول هاث 8بازدارنداي را بهعنوان استفاده از اقدامات تالفيجويانه يك تهديد نظامي در
تال

برای متقاعد كردن دشمن كه با استفاده از نيروی نظامي به دنبال دستيابي به اهداف خود

است به اينكه هزينه باالی غيرقاب قبولي خواهد داشت ،تعريف ميكند.
الرنس فريدمن 5بازدارنداي را بهعنوان تال

)(Huth, 1988:11-15

عمدی بـرای دسـتكاری رفتـار ديگـران از

طريق تهديدات مشروط توصيف ميكند .تهديد بر اساس نظر فريدمن عبارت اسـت از كنتـرل
كافي بر اوضاع به منظور انكار ازينههای راهبردی طرف مقاب ( .فريدمن )35-35 :5527 ،بر اساس
نظر پاتريك موراان 5ماهيت بازدارنداي اين است كه يك طرف بهطور جدی با تهديد به ضرر
طرف ديگر مانع از انجام كاری كه نميخواهد ،شود.

)(Morgan, 2003: 1

مفهوم اصلي بازدارنداي جلوايری از حمله به وسيله اعتباربخشـي بـه تهديـدات

اسـت.

مدل بازدارنداي بر اساس پارادايم واقعارايي سامان مييابد .بدين معنا كه طبق پارادايم مذكور،
به دلي اينكه اص آنارشي يا فقدان اقتدار عاليه در نظام بينالمل حاكم است ،امنيت بـهعنـوان
مهمترين معظ كشورها مطرح ميشود؛ چراكه هيچ مقامي خود را متعهد به حفظ آن نميدانـد.
اينجاست كه خود ياری نمايان ميشود كه در آن هر واحدی مسئول حفظ امنيت خود باشـد .از
آنجا كه قدرت بيشتر به معنای تأمين امنيت بيشتر ميباشد .بنابراين ،كشـورها بـرای حفـظ و
افزايش قدرت در سيستم بينالمل اقدام مينمايند .در اينجاست كه بسياری از رفتار واحدها در
5 - Alexander L. George and Richard Smoke
8 - Paul Huth

5 - Lawrence Freedman
5 - Patrik Morgan
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شد اين است كه چگونه ميتوان از رفتارهای نـامطلوظ رقبـا جلـوايری كـرد؟ پاسـخ سيسـتم
بازدارنداي خواهد بود.

(قاسمي)95-92: 5525 ،

متغیرهای مؤثر بر نتایج بازدارندگي

اعتباربخشي به تهديدات
در ادبيات راهبردی ،تهديد معتبر غالباً معادل با تهديداتي است كـه باورپـذير باشـند .بـر
اساس بيان اسموم ( )5729تهديدات تنها زماني باورپذيرند كه اعمـال آنهـا منطقـي باشـد .در
نتيجه ،تنها تهديدات منطقي ميتواند معتبر باشد .در نظريه بازدارنداي ،تعريف رسمي از اعتبار
با پيوند نظری بين تهديداتي كه معتبرند و تهديداتي كه منطقـي و باورپذيرنـد ،منطبـق اسـت.
)(Zagare, 2004:125

اعتباربخشي به تهديدات يكي از مؤلفههای اصلي بازدارنداي است .به دلي اينكه تهديـد
غيرمعتبر ميتواند توسط هر حريفي ناديده ارفته شود .اعتبار يك تهديد بازدارنده بر دو عامـ
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نظر يكديگر بهعنوان امری نامطلوظ تصور ميشود .در اين خصوص پرسشي كه مطرح خواهد

استوار است .عام نخست؛ برداشت دشمن بالقوه از توانايي كشـور تهديدكننـده و عامـ دوم،
برداشت دشمن بالقوه از نيت و تماي اجرای تهديدات است (Huth, 1988: 4) .بنـابراين ،بـرای
موفقيت سياستهای بازدارنده نياز است كه يك كشور اين برداشت را دروهن دشمن به وجود
آورد كه دارای ابزارهای فيزيكي برای انجام آن تهديد اسـت و توانـايي دسـتيابي و حفـظ اراده
سياسي برای انجام اين كار را دارد.
قابليت و توانمنديها
قابليتهای نظامي بين بازدارنده و مهاجم در تجزيه و تحلي شـرايط بازدارنـداي بـيشتـرين
توجه را به خود جلب كرده است .تغيير در تـوازن نظـامي بـه نفـع مـدافع احتمـال چـالش را كمتـر
ميكند ،در حالي كه تغيير در توازن نظامي به نفع رقيب احتمال چـالش را بـيشتـر مـيكنـد .توافـق
ضمني ميان محققان اين است كه طرفي كه بازدارنداي را اعمال ميكند ،بايـد تـا حـدودی بـهطـور
11
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مساوی و همسان با متجاوز ،از سطح زور برخوردار باشد .با اين حـال ،موراـان بيـان مـيكنـد كـه
برتری نظامي كليدی برای بازدارنداي موفق نيست.

)(Huth & Russett, 1984: 501

دراير شدن در يك جنو طوالني و فرسايشي نيز از جمله مواردی است كه بازدارنـداي
را افزايش ميدهد .داشتن قابليت دفع حمله از همان ابتدا ،و نيز توانمنـدیهـای نظـامي توسـط
مدافع برای جلوايری از پيروزی سريع و قاطع ،چشمانداز بازدارنداي موفق را افزايش ميدهد.
اين بدان معناست كه بازدارنداي به بهترين شك زماني حاص ميشود كه مهاجم بر ايـن بـاور
است كه تنها راه برای او يك جنو طوالني

اسـت(Mearsheimer, 1983: 64).

برتـری كيفـي-

بهعنوان م ال ،فناوری برتر ،سـازمان نظـامي ،و رو هـای عمليـاتي -يـك راه بـرای افـزايش
بازدارنداي است.

)(Platias, 1994:59

راهبرد
قابليتهای نظامي و راهبرد هر دو ،با بهكارايری نيروهای مسلح برای دستيابي به اهداف
نظامي و يا سياسي ،بخش جداييناپذير از قـدرت نظـامي هسـتند .سياسـتهـای نظـامي مـؤثر
بهعنوان عام بازدارنده از هر تهاجمي است.

)(Arreguin-Toft, 2001: 99

چگونگي به كارايری نيروهای مسلح بسـيار مهـم اسـت .بازدارنـداي متعـارف بـهطـور
مستقيم با راهيرد نظامي در ارتباط است ،و يا بيشتر بهطور خاص ،با اين موضوع كـه چگونـه
نيروهای مسلح يك كشور برای رسيدن به اهداف خاص ميدان جنو به كار ارفته مـيشـوند.
زماني كه رقبا دارای تواناييهای نظامي برابر هستند ،راهبرد تبدي به يك عام تعيينكننـده در
بازدارنداي ميشود .بازدارنداي عمدتاً تابعي از راهبرد نظامي است .در تقاب دو كشور نـابرابر،
موفقيت دولت كوچك در منصرف كردن حمله احتمالي به شدت وابسته به راهبـرد اسـت كـه
اتخاو ميكند.

)(Mearsheimer, 1983:7-28

مقاصد و نيتها
نظريه بازدارنداي كالسيك بـر اهميـت قـدرت منـافع بـهعنـوان وسـيلهای بـرای ايجـاد
تهديدات معتبر بازدارنداي در برابر دشمن تأكيد ميكند .عالوه بر اين ،بـه نظـر مـيرسـد كـه
11

اذشت زمان ،بيشتر در نظريه بازدارنداي مورد تأكيد قرار ميايرد .بهعنوان م ال ،فريدمن بيان
ميكند كه به احتمال زياد منافع نشاندهنده متغيـر مسـتق در بسـياری از شـرايط بازدارنـداي
است .به همين ترتيب ،موراان بر اين باور است كه انگيزههای رقبا نقش بسيار مهمي در تعيين
نتايج بازدارنداي بازی ميكند)Morgan، 2003: 288( .
چانهزني
در نظريه بازدارنداي ،راهبرد چانهزني بهعنوان يك جـز از اعتبـار بازدارنـداي در نظـر
ارفته ميشود .هاث ،رفتار چانهزني بازدارنده را بهعنوان يك تابع از انتقال سيگنال بـه متجـاوز
در مورد منافع در خطر بازدارنده ،مقاصد ،و تصميمها تعريف ميكند .به عقيده او فعاليتهـای
نظامي و يا ديپلماتيك مدافعان ميتواند اثرات قوی در مورد پيـروزی يـا شكسـت بازدارنـداي
داشته باشند .بر اين اساس ،داشتن انگيزهها و نيت م بت ميتواند احتمال موفقيـت بازدارنـداي
را افزايش دهد .سياستهای ديپلماتيك كه شام انعطافپذيری و تماي بـه سـاز

و مـذاكره

در مورد مسأله اذشته ،همراه با امتناع از وااذاری امنيت حياتي ،احتمال موفقيـت بازدارنـداي
را افزايش ميدهدو

پایگاهسازی نظامي در غرب آسيا (خاورميانه) و بازدارندگي جمهوری اسالمي ایران

انگيزههای رقبا ،بهعنوان يك عام تعيينكننده برای موفقيت يا شكست بازدارنداي اسـت و بـا

)(Huth, 1999:37-38

بازدارندگي منطقهای

بازدارنداي منطقهای با توجه به ساختشناسي منطقه از ديدااه كانتوری واشـپيگ كـه از
سه بخش مركز ،پيرامون و مداخلهار تشگي شده ،دارای چهاراونه احتمالي از واحد های زير
است كه عبارتند از:


قدرت مداخلهار منطقهای؛



قدرتهای تحتالحمايه قدرت مداخلهار در درون منطقه؛



قدرت يا قدرتهای ناراضي منطقهای؛



ساير واحدهای درون منطقهای.
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در اين راستا ،مدل بازدارنداي منطقهای از كنش متقاب بين واحدهايي شك ميايرد كـه
در بيشتر مواقع از قدرت نامتقارن با يكديگر برخوردارند .به عبارتي از آنجا كه منطقه هميشـه
از جزئي به نام مداخلهار برخوردار كه از قدرتهای بزرگ سيستم بينالمللي اسـت .بنـابراين،
در بيشتر مواقع ميتوان نوعي عدم تقارن قدرت نظامي را در مدل بازدارنـداي منطقـهای كـه
ميان قدرت مداخلهار و قدرت ناراضي منطقهای نمايان ميشود ،مشاهده كرد .بنـابراين ،نـوعي
بازی راهبردی نابرابر به وجود ميآيد كه در اين حالت معموالً برای تحقق بازدارنداي و تحقق
شرايط الزم ،مدل های شبكهای و غيرمستقيم بازدارنداي رايج ميشوند .بدين لحـاظ بـهطـور
كلي سه نوع سيستم بازدارنداي از رواج بيشتری در امور منطقهای برخوردارند كه عبارتند از:


بازدارنداي يكجانبه منطقهای؛



بازدارنداي شبكهای؛



بازدارنداي غيرمستقيم.

(قاسمي)62-65 :5522 ،

هومون بهعنوان قدرت مسلط در نظام بينالمل برای حفظ قدرت خويش سـازوكارهايي
در نظر ميايرد كه يكي از اين سازوكارها پايگاهسازی اسـت .در تقابـ قـدرتهـای ناراضـي
منطقهای و هومون ،پايگاههای نظامي بهعنوان الزاماتي برای اعمال تهديدات و اعتباربخشـي بـه
اين تهديدات ضرورت مييابد .بر اين اساس ،پايگاهسازی و ايجاد پايگاههای متعدد نظـامي در
حوزه مناطق مختلـف از سـوی هومـون ،اعتبارسـازی بـرای تهديـدات بازدارنـده اسـت .ايـن
تهديدات بيشتر از همه متوجه قدرتهـای ناراضـي منطقـهای مـيباشـد .پايگـاههـای نظـامي
خارجي كيلومترها دورتر از كشور ايجادكننده آن نوعي واقعيت بخشيدن به تهديداتي است كـه
قدرت مداخلهار برای كنترل و محافظت از منافع خود در پي اعمال آن است.

11

جایگاه پایگاههای نظامي در بازدارندگي منطقهای

اصوالً در حوزه منطقهای ،به دلي حضور قدرت مداخلهار بهعنوان قدرت جهاني ،نوعي
عدم تقارن راهبردی بين طرفها وجود خواهد داشت .به دلي عـدم تقـارن مـذكور ،شـناخت
راهبردهای طرف مقاب و طراحي راهبرد خن يكننده ،از اهميت خاصي برخوردار ميباشد و به
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شكل شمارهي  :1بازدارندگي مثلثي غيرمستقيم

اين سـبب يكـي از موضـوعات مهـم در بازدارنـداي منطقـهای در دسـترس بـودن تنـوعي از
راهبردهای احتمالي است .بازیهای بازدارنداي منطقهای در اغلـب مـوارد از نـوع بـازیهـای
نابرابرند .در چنين بازیهايي بايد به راهبردهايي دست يافت كه بازدارنداي امكانپذير شود .از
جمله افزايش سطح هزينههای اقدام حريف و شبكهسازی كه معموالً بـازيگران ضـعيفتـر در
برابر واحدهای قویتر و مداخلهار در پيش ميايرند.
قدرت مداخلهار تال

(قاسمي)597-522: 5572 ،

ميكند تا پايگاههايي را در مناطق آشوظ و كـانونهـای بحـران،

جايي كه معموالً يك يا چند قدرت ناراضي منطقهای قرار ارفتهاند ،ايجاد نمايد .اين پايگـاههـا
كه اغلب در قلمرو متحدان منطقهای ايجاد ميشوند؛ در واقـع ،بعـد سـختافـزاری تهديـدات
بازدارنده را شام ميشود .بر اين اساس ،مهمترين تأثير پايگاههای نظامي در مناطق عبارتند از:


اعتبار تهديدات؛
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عملي ساختن تهديدات؛



-حفاظت از بازدارنداي؛



حفاظت از منافع.

ايجاد پايگاههای نظامي با داشتن نيروهـا و تجهيـزات نظـامي بـه معنـای عملـي سـاختن
تهديدات در زمان مناسب است .از منظر هومونيك قـدرتهـای ناراضـي منطقـهای مهـمتـرين
تهديدات را برای هومون ايجاد مينمايند .در كنار اهداف اقتصادی ،نظامي و سياسي ،پايگـاههـا
دارای ابعاد نمادين و رواني است .ايجاد پايگاههای نظامي نشاندهنده توانايي قدرت ايجادكننده
آن به حضور و تأثيراذاری در ساير مناطق است.
ايجاد بازدارنداي بسيار مهم است ،با اين حال هدف كلي حفظ آن در طول زمـان اسـت.
يكي ديگر از كارويوههای پايگاههای نظامي محافظت از شرايط بازدارنداي ايجادشده در مناطق
است .نگراني اصلي هومون باقي ماندن در چرخه راهبردی قدرت است ،بر اين اساس پايگاهها
بهعنوان بازوهای كنترلكننده برای قدرت مذكور عم خواهند نمود.
ديگركارويوه مهم پايگاهسازی درحوزههـای منطقـهای حفاظـت از منـافع موجـود بـرای
قدرت مداخلهار و هومون است .اين موضوع به خصـوص در منـاطقي كـه دارای منـابع و يـا
منافعي برای قدرت مداخلهار و هومون باشد ،نمود بيشتری مييابد .در همين راستا ،به مناطق
دارای منابع انر ی به خصوص ،توجه جدیتری مياردد.
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شكل شمارهي  :2مدل تحليلي جايگاه پايگاههاي نظامي در بازدارندگي منطقهاي
آمریكا و پایگاهسازی در مناطق

اياالت متحده آخرين قدرت در چرخه هومونيك و در جهان امروز ،دارای استردهتـرين
سيستم پايگاهي در جهان است .پايگاههای نظامي ،قاب رؤيتتـرين محـور از حضـور نظـامي
آمريكا در خارج از آن كشور است .تعداد استرده اين پايگاهها نشاندهنده درم معتبر از نقـش
و اهميت جغرافيا در افتمان راهبردی آمريكاست .سياستهای امنيتي جديد ،بررسـي جـامع از
مأموريتها و وظايف ارتش اياالت متحده را بهويوه در پرتو تهديدات مربـوط بـه كشـورها و
قدرتهای ناراضي در مناطق و منازعات منطقهای ضروری ساخت .جنو در افغانستان و عراق
يكي از نتايج اين نگر

بود و فرايند پايگاهسازی اياالت متحده را تحت تأثير قرار داد .جنـو
11
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عليه ترور و اشغال عراق نقش شبكه جهاني ،پايگاههای نظامي آمريكا را در حفاظت و پيشـبرد
منافع آمريكا برجسته نمود.
يازده سپتامبر را ميتوان نقطه عطف مهمي در سياست خارجي آمريكـا از حيـث كـاربرد
سياست زور و ارايش به راهبرد پيشدستانه يا به عبارت ديگر دستوری شدن هومون به شـمار
آورد(Cox.2002:260-271).

پس از  55سپتامبر ،پايگاههای نظامي آمريكا در مناطق مختلف به خصوص غـرظ آسـيا،
آسيای مركزی و قفقاز استر

يافته است .اين استر

به معنای ارسال سيگنالهايي مبني بـر

توانايي و تماي اياالت متحده برای كنترل حوادث در ديگر مناطق است .بر اين اساس ،امروزه،
نقشهای سنتي پايگاهها مانند دفاع از يك متحـد يـا متحـدان ،بازدارنـداي و موازنـه عملكـرد
همچنان مطرح باقي مانده است.
جایگاه پایگاههای نظامي در بازدارندگي جمهوری اسالمي ایران

اصوالً تهديدات ،در شك دهي به سيستم بازدارنداي بيشترين نقش را دارا مـيباشـند و
در مقاب تهديدات رقيب يا رقباست كه بازدارنداي ايجاد مياردد .امروزه محـيط بـينالمللـي
تغيير كرده است ،و تهديدات تنها منحصر به تهديدات نظـامي نمـيباشـد ،بلكـه شـام طيـف
وسيعي از تهديدات سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و  ...است .با وجود ايـن ،تهديـدات نظـامي از
اذشته دور تاكنون مهمترين شك آن است كه بقای يك واحـد سياسـي را بـهطـور جـدی در
معرض خطر قرار ميدهد .از سوی ديگر ،ساير اشكال تهديد نيز تنها در صورت وجود قـدرت
و زور ميتوانند معتبر باشند .بنابراين ،قدرت نظـامي بـرای اعتباربخشـي بـه تهديـدات الزم و
ضروری به نظر ميرسد .بر اين اساس ،پايگاههای نظامي بهعنوان ابزاری بـرای اعتباربخشـي و
نيز توانايي اعمال تهديد در خدمت ساير اشكال تهديد قرار ميايرد.
همجواری و وجود حوزههای راهبردی مشترم ،سبب تداخ منافع كشورها و در نتيجـه
تهديدات راهبردی خواهد شد .همچنين اعمال تهديدات عليه كشورها نيز مستلزم حوزه مكاني
است كه مناطق اين امكان را فراهم ميآورند .سيستم مديريت و كنترل مركزی نيز از مناطق بـه
11

واحدهای درونمنطقهای و برونمنطقهای برجسته ميسازد .جمهوری اسالمي نيز بهعنوان يكـي
از واحدهای سيستم بينالمل و يكي از واحدهايي كه بـه دليـ موقعيـت ئـوپليتيكي در حـد
واسط چندين منطقه قرار ارفته ،با فرصتها و تهديدات منطقهای مختلـف بـه ويـوه از ناحيـه
قدرت مداخلهار روبرو شده و بهمنظور جلوايری از عملي شدن تهديدات مذكور ،بازدارنداي
منطقهای از جمله ضرورتهای سياست خارجي جمهوری اسالمي ايران بـه حسـاظ مـيآيـد.
(قاسمي)39-32: 5522 ،

پايگاههای نظامي نه در خأل بلكه در محيط منطقهای شك ميايرد؛ بنـابراين ،در تحليـ
بازدارنداي منطقهای نميتوانند به صورت مستق مورد تحليـ قـرار ايرنـد ،بلكـه متغيرهـای
موجود در محيط منطقهای در اين ميان دخي ميباشند .به منظور ترسيم چشمانداز بازدارنـداي
منطقهای ايران در برابر پايگاههای نظامي ضروری است تا به محيط منطقهای ،بينالمللـي و نيـز
رابطه حاكم ميان دو كشور توجه اردد .بر اين اساس ،جايگـاه پايگـاههـای نظـامي آمريكـا در
بازدارنداي منطقهای جمهوری اسالمي ايران در منطقه غرظ آسيا را كه حوزه راهبـردی ايـران
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منظور تسهي مديريت خود بهره ميبرد .كه همين موضـوع بازدارنـداي منطقـهای را از منظـر

محسوظ مياردد ،از دو منظر ميتوان مورد بررسي قرار داد:


تهديدات ناشي از پايگاههای نظامي؛



آسيبپذيری پايگاههای نظامي.
در صورت عملي شدن تهديدات عليه ايران ،پايگاههای نظـامي مهـمتـرين ابـزار اعمـال

تهديدات از سوی آمريكاسـت .ايـن پايگـاههـا در درجـه نخسـت اعتباربخشـي بـه تهديـدات
بازدارنده از سوی آمريكا عليه ايران يا هـر قـدرت ناراضـي منطقـهای اسـت و در درجـه دوم
توانايي اعمال تهديدات بازدارنده را ايجاد مينمايد .بدين ترتيب ،پايگاههای نظـامي در حـوزه
بازدارنداي آمريكا از اهميت خاصي برخـوردار اسـت و از ناحيـه پايگـاههـای نظـامي آمريكـا
تهديدات متنوعي متوجه ايران مياردد.
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همچنان كه وجود پايگاههای نظامي در محيط منطقه ميتواند بـه م ابـه تهديـداتي بـرای
ايران و ساير كشورهای منطقه تلقي اردد ،همچنين ميتواند مورد تهديد واقع اردد .يك وجـه
اين آسيبپذيری قرار ارفتن اين پايگاههـا در كشـورهای متحـد آمريكاسـت .بـر اسـاس ايـن
ويواي ،مدل بازدارنداي ايران به سمت بازدارنداي م ل ي غيرمستقيم مي پيـدا مـيكنـد؛ و در
صورت بروز درايری احتمالي بين ايران و آمريكا ميتواند از سوی ايران بهعنوان نقـاط هـدف
مورد تهديد قرار ايرد .در اين صورت ،تهديد عليه متحدان آمريكا در واقع تهديـد عليـه خـود
آمريكا تلقي مياردد .اين موضوع با توجه به موقعيت راهبـردی ايـران در منطقـه غـرظ آسـيا
ميتواند بهعنوان يكي از نقاط قـوت ايـران در بازدارنـداي منطقـهای تلقـي اـردد .هـمچنـين
تهديدات نامتقارني كه ميتواند از ناحيه اروههای نظير القاعده واروههای ضداشـغال صـورت
ايرد ،از جمله تهديدات نامتقارني است كه ميتواند اين پايگاهها را تهديد نمايد.
راهبردهای بازدارندگي منطقهای جمهوری اسالمي ایران با توجه به پایگاههای نظامي

تهديدات و آسيبپذيری پايگاههای نظامي عناصری هستند كه مدل بازدارنداي ايران را تحت
تأثير قرار ميدهند .از جمله حوزههای متأثر از اين تهديدات و آسيبپذيریها عبارتند از:


تأثير بر حوزه راهبردی ايران؛



تأثير بر روی ابزارهای راهبردی ايران؛



تأثير بر راهبردهای دفاع جمهوری اسالمي ايران.

ايجاد بازدارنداي در محيط راهبردی و حوزههای راهبردی اعم از حوزههای ئوپليتيكي،
ئواكونــوميكي و ئوكــالچری معنــا و مفهــوم پيــدا مــيكنــد .بازدارنــداي از فرصــتهــا و
محدوديتهای اين حوزه در جهت اعتباربخشي خود بهره ميبرد.

(قاسمي)5526 :525 ،

پايگاههای موجود در اطراف ايران بهطور بالقوه ميتوانند امنيت ملـي ايـران را در معـرض خطـر
قرار دهند .در نتيجه حوزه راهبردی ايران را تحت تأثير آنها قرار خواهد ارفت .اسـتقرار ايـن پايگـاههـا
در كشورهای مختلف غرظ آسيا ،خليج فارس ،آسيای مركزی و قفقاز و نيز آسيای جنـوظ غربـي ايـن
مناطق را در حوزه راهبردی ايران وارد مينمايد .بهطور منطقي در ايـن حـوزه راهبـردی خلـيج فـارس
11

هيچيك از اين مناطق را كم اهميت تلقي نمود .حوزه راهبردی ايران را همچنين نميتـوان تنهـا در بعـد
امنيتي نظامي آن در نظر ارفت ،بلكه پيوندهای اقتصادی و فرهنگي نيز در اين حوزه بسـيار مهـم اسـت
و ميتواند بر نتايج بازدارنداي منطقهای تأثيراذار باشد.
همچنين استقرار پايگاهها در محيط منطقهای ايران ،ابزارهای راهبردی ايـران را تحـت تـأثير قـرار
ميدهد .اين تأثيراذاری از يك سو ناشي از عنصر فاصله پايگاهها و قرارارفتن در خارج از مرزهاسـت
و از سوی ديگر ،ناشي از رهنامه دفاعي -امنيتي جمهوری اسالمي ايران اسـت كـه بـر اسـاس آن تنهـا
بازدارنداي متعارف در دستور كار قرار ارفته است .در نتيجه ،وجـود فاصـله تنهـا برخـي از ابزارهـای
راهبردی ايران را بـرای مقابلـه و ايجـاد بازدارنـداي مـؤثر مـيسـازد و بـرای واكـنش سـريع وسـاي
هدفايری و پرتاظ ميتواند از كارايي برخوردار باشد .همچنين نيروهای راهبردی مسـتقر در نزديكـي
پايگاهها نيز از اين ويواي برخوردار ميباشد .نيروی دريـايي بـهعنـوان نيرويـي كـه امكـان اسـتقرار در
خارج از خام ايران را داراست ،بـا اسـتفاده از تسـليحات و وسـاي هـدفايـری و انهـدام مـيتوانـد
بازدارنداي ايجاد نمايد .آنچه نتيجه ميشود اينكه در اين حوزه با بـه كـارايری نيروهـای متعـارف نيـز

پایگاهسازی نظامي در غرب آسيا (خاورميانه) و بازدارندگي جمهوری اسالمي ایران

بيش از شمال آفريقا ميتواند بر امنيت ايران تأثيراذار باشد .با وجـود ايـن ،در تـدوين راهبردهـا نبايـد

ميتوان بازدارنداي ايجاد نمود .همچنين در ارتباط با پايگاهها ميتوان از سالحهای كوتاهبرد و ميانبـرد
بهره ارفت كه در اين ميان موشكهای بالستيك از مهمترين ابزار راهبردی ميباشد كـه در ادامـه مـورد
بررسي قرار خواهد ارفت.
سامانههاي موشكي و بازدارندگي جمهوري اسالمي ايران
سامانههای موشكي بهعنوان يك عنصر اساسي در مفهوم بازدارنداي در قـرن  85توسـعه
يافته است .در حوزه منطقـهای ،موشـكهـای بالسـتيك ابـزاری بـرای كشـورهای منطقـه كـه
راهبردهای نامتقارن را در تقاب با قدرتهای بزرگتر دنبال ميكنند ،ميباشـد .هـمچنـين يـك
انگيزه اقتصادی برای دستيابي به موشكهای بالستيك اين است كه آنهـا اغلـب ارزانتـر از بـه
كارايری و حفظ نيروهای بزرگ متعارف است.

)( Kadry Said , 2001:50
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موشكهای بالستيك دارای سه ويواي هستند كه آنها را برای بازدارنداي متعارف ايدهال
ميكنند :توانايي نفوو در شبكه دفاعي دشمن ،قابليت بقای قب از شليك و برد نسبتاً زياد .برای
اولينبار موشكهای بالستيك اين امكان را برای كشورهای جهان سـوم فـراهم سـاختهانـد كـه
اهدافي را مورد حمله قرار دهند كه بسيار فراتر از مرزهای آنها و جنگندههای تاكتيكيشان قرار
دارند.

(طارمي)525-525:5528 ،

عالوه بر اين محيط امنيتي غرظ آسيا نيز دارای خصوصـياتي اسـت كـه سـبب مـيشـود
موشكهای بالستيك بتوانند نقش مهمي بهعنوان ابزار بازدارنداي برای ايران داشته باشند .ايـن
دو عبارتند از تك ير سالحهای هستهای و موشكهای بالستيك در كشـورهای همجـوار .تعـداد
زيادی از كشورهای منطقه دارای موشكهای بالستيك هستند .دستيابي ايران به اين تسـليحات
ميتواند قدرت بازدارداي متعارف ايران را ارتقا بخشد.
ايران بعد از جنو با عراق شروع به توسعه برنامه موشـكهـای بالسـتيك نمـوده اسـت.
جمهوری اسالمي ايران در دهه  ،8222به صورت موفقيتآميزی برنامه موشكي خود را توسـعه
داد و به موشكهای كوتاهبرد بالستيك (تا  5222كيلومتر) مانند فـاتح 552-و شـهاظ  8دسـت
يافت .همچنين موشكهايي با برد متوسط (بـين  5222تـا  3322كيلـومتر) ماننـد شـهاظ  5را
توليد نموده است كه با استفاده از آن اين توانايي را دارد كـه ر يـم صهيونيسـتي و بسـياری از
پايگاههای نظامي آمريكا در منطقه غرظ آسيا را مورد هـدف قـرار دهـد و از ايـن موشـكهـا
بهعنوان يك نيروی بازدارنده مهم و تالفيجويانـه عليـه آمريكـا و هـمپيمانـانش در منطقـه در
صورت بروز جنو استفاده خواهد كرد .با ايـن حـال ،در راهبـرد دفـاعي خـود هـمچنـان بـر
موشكهای بالستيك متعارف كوتاهبرد و ميانبرد تمركز دارد .موشكهای بالستيك بين قـارهای
( )ICBMبردی بيش از  3322كيلومتر دارد و اين كشور را قادر ميسازد تـا اهـدافي در سراسـر
اروپا و حتي اياالت متحده را تهديد نمايد .بر اين اساس ،اياالت متحده همواره تال

نموده تا

با حمايت سياسي و مادی از همپيمانان منطقهای ،و با استفاده از فشارهای اقتصادی يكجانبه و
چندجانبه دستيابي ايران به موشكهای بالسـتيك را بـه تـأخير انـدازد .عواقـب ناشـي از ايـن
11

ايران و تحريمهايي عليه ايران بوده است)Kuznetsov, 2012( .
تقويت نيروهای نظامي با توجه به پيشرفتهای فناورانه تأثير مهمي در نتيجه بازدارنداي
مياذارد .دستيابي به موشكهای بالستيك بـرد كوتـاه و متوسـط را در همـين راسـتا مـيتـوان
ارزيابي نمود .يكي از ابعاد بازدارنداي ايران در ارتباط با پايگاههـای نظـامي آمريكـا در منطقـه
غرظ آسيا و به خصوص در اطراف مرزهای ايران برجسته نمودن توان موشكي ايران است .راه
اندازی موشكهای بالستيك در كشور به نوعي ارسال سيگنالهای تهديد برای رقبای ايـران در
منطقه و از جمله پايگاههای نظامي آمريكاست .توانمندی موشكي بهعنوان ابزاری كارآمد امكان
عكسالعم سريع را به ايران ميدهد .فرماندهان عاليرتبه نظامي ايران نيز تأكيـد كـردهانـد در
صورت اقدام نظامي عليه ايران از سوی آمريكا ،ايران بر تمام پايگاههای آن كشور مشرف است
و اين پايگاهها در تيررس ايران بوده و ميتوانند از سوی ايران مورد تهديد و هدفايری قـرار
ايرند .از نگاه ايران اين پايگاهها جزئي از خام اياالت متحده محسوظ مياردد.
فرمانده نيروی هوا ـ فضای سپاه پاسداران در مصاحبه با العالم افت :اصوالً جنو بين ايران بـا
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اقدامات بيشتر قطعنامههای شورای امنيت سازمان مل متحد در رابطه با توسعه برنامه هستهای

ر يم صهيونيستي و يا آمريكا به صورت مستق را نمي توان تصور كـرد؛ يعنـي هركـدام از ايـن دو
طرف شروعكننده جنو باشد ،ديگری نيز وارد جنو خواهـد شـد .وی افـزود :مـا آمريكـا و ر يـم
صهيونيستي را كامالً در كنار هم ميبينيم و اصالً نميتوانيم متصور شويم كه ر يم صهيونيستي بـدون
پشتيباني آمريكا چنين جنگي را آغاز كند .به همين دلي  ،در صورت بروز جنو قطعـاً مـا بـا هـر دو
طرف وارد جنو شده و حتماً با پايگاههای آمريكا دراير خواهيم شد ....وی تأكيد كـرد :در صـورت
آغاز جنو ،پايگاههای آمريكا در كشورهای اطراف ما داخ كشورهای همسايه هدف قـرار خواهنـد
ارفت ...اين پايگاهها از نظر ما حكم سرزمين و خام آمريكا را دارد و اار دراير شـويم ،قطعـاً ايـن
پايگاهها

را خواهيم زد( .خبرازاری فارس)55752928225858 ،

به نظر ميرسد كه نصب و راهاندازی سامانههـای دفـاع موشـكي توسـط آمريكـا در كشـورهای
منطقه نيز پاسخي به تهديدات موشكي ايران است .كشورهای شورای همكاری خلـيج فـارس نيـز ايـن
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توان موشكي ايران را به م ابه تهديد مينگرنـد .بـر ايـن اسـاس ،در حـال حاضـر يكـي از ابعـاد مهـم
بازدارنداي منطقهای جمهوری اسالمي ايران ،موشكهای بالستيك است .اين موشكها كـه مهـمتـرين
آنها موشكهای ميانبرد شهاظ  5با برد  5522كيلومتر اسـت ،بـا قابليـت حمـ كالهـك بـا وزن 222
كيلوارم ،ميتوانند باعث تقويت قدرت بازدارنداي ايران در قبال تهديدات منطقهای شوند.
جدول شمارهي  :1مشخصات برخي از موشكهاي ايران
نوع موشک

فاتح 111-

شهاب 3

سجیل

مشخصات


زمین به زمین هدایتشونده



از جمله موشکهای کوتاهبر



از سوخت جامد بهره میبرد



دقت باال در هدفگیری و انهدام اهداف تعیینشده



دقیقترین موشک ایرانی



موشک زمین به زمین میانبرد



قابلیت جدایش بدنه و سرجنگی



با سوخت مایع به پرواز در میآید



نخستین موشک زمین به زمین برد بلند دو مرحلهای در کشور



با سوخت جامد



برد عملیاتی نزدیک به  0111کیلومتر



دقت بسیار باال



زمان بسیار کوتاه آمادهسازی و عملیاتی شدن سامانه پرتاب و انتقال سایت پرتاب پس از
شلیک

قادر

زلزال



قابلیت های النچر متحرک و حمل موشک آماده شلیک



برد 011کیلومتر



قابلیت آمادهسازی و واکنش سریع



اهداف دریایی از جمله ناوچهها و ناوهای جنگی و اهداف ساحلی دشمن را منهدم میکند



با سوخت جامد از جمله مهمترین راکتهایی است که میتوان اهداف و پایگاههای دشمن
در اطراف ایران را در فواصل کوتاه مورد هجوم قرار دهد.
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شكل شمارهي  :3برد موشكهاي ايران )(source http://rpdefense.over-blog.com/tag/Missile/48

پايگاههای نظامي همچنين ميتواند بر روی راهبرد دفاعي جمهوری اسالمي ايـران مـؤثر
واقع اردد .توضيح اينكه ارچه كشور ايران دارای عمق راهبردی است ،اما وجـود پايگـاههـای
نظامي ضروری ميسازد كه راهبرد دفاعي ايران از دفاع در عمق به دفاع برونمرزی يا منطقهای
تغيير يابد .دفاع منطقهای موجب تقويت قدرت بازدارنداي ايـران مـياـردد .در راهبـرد دفـاع
برونمرزی نيروی دريايي بهعنوان يك نيروی راهبردی و اصلي مطرح مـياـردد؛ چراكـه ايـن
قابليت و ظرفيت را داراست كه فراتر از مرزهای كشـور مسـتقر و حضـور يابـد .ايـن حضـور
بهويوه در منطقه خليج فارس كه درصد زيادی از پايگاههای نظامي آمريكـا در آن قـرار ارفتـه
است ،كامالً حس مياردد.
با وجود اين ،نيروهای نظامي ايران عالوه بر اين كه از حيث كميت يكـي از بـزرگتـرين
نيروهای نظامي در غرظ آسياست ،از حيث كيفيت نيز كارآمدی بااليي دارند .تجارظ دفاعي و
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تمرينهای متنوع در ميان نيروهای نظامي ايران آنها را در سطح مطلوبي از آماداي نگـه داشـته
است .وجود تهديدات متنوع در محيط منطقهای ايران ،به خصوص از ناحيه قدرت مداخلـهاـر
موجب تقويت موضع دفاعي ايران مياردد .با وجود اين ،نميتوان در نبردهای امروز صرفاً بـر
نيروهای نظامي متكي بود ،بلكه فناوری نظامي نيز بهعنوان يكي از مؤلفههـای اعتبارسـازی بـه
تهديدات عاملي تعيينكننده در نظر ارفته

ميشود.

از سوی ديگر ،برازيدن راهبرد دفـاع از سـوی ايـران بـه دليـ داشـتن مزيـت در دفـاع
ميتواند بازدارنداي ايران را افزايش دهد .ايران سرزميني است كه در طول تاريخ توانسته است
از اين مزيت دفاعي استفاده برده و انسجام سرزميني خود را در مقابـ تهديـدها وهجـومهـای
متعدد حفـظ نمايـد .وجـود نـاهمواریهـا ،عمـق راهبـردی ،داشـتن مرزهـای طـوالني ،تنـوع
جغرافيايي ،دفاع غيرنظامي ،اره خوردن باورهای مذهبي با دفاع از جمله اين مزيتها ميباشد.
عمق راهبردی پيشروی سريع دشمن را دشوار ميسازد .وسعت ايران و وجود مرزهای طوالني
خود مانع عمدهای در احاطه آن از سوی نيروهای متخاصم خارجي است.
تنوع جغرافيايي مشخصهای است به كارايری نيروهای نظامي متناسـب بـا هـر منطقـه را
الزامي ميسازد و از قدرت مانور دشمن ميكاهد .وجود ناهمواریهـا و تنـوع آظ و هـوايي از
مصاديق اين تنوع ميباشد.
اره خوردن باورهای مذهبي با دفاع از كشور و نهادينـه شـدن آن در اثـر فرهنـو توليـد
شده و به جا مانده از سالهای اذشته خود بهعنوان يك عام قوی در جهـت دفـاع مردمـي و
غيرنظامي عم نموده و بازدارنداي ايران را افزايش

ميدهد.

نكتهای كه در مورد قدرت دفاعي و بازدارنداي ايران قاب توجه است تكيه بر سالحهای
متعارف بومي است .ايران پس از جنو با عراق به دنبال تقويت بنيه دفـاعي خـود برآمـد و در
اين راه تأكيد بر ساخت و توليد تسليحات دفاعي متعارف در ايران بوده است كه در اين راسـتا
ميتـوان بـه تـال

بـرای خودكفـايي نظـامي ،سـاخت تجهيـزات كارآمـد نظـامي ،براـزاری

رزمايشهای متعدد نظامي جهت حفظ آماداي و نمايش توان رزمي نيروهـای مسـلح ،افـزايش
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تــا جمهــوری اســالمي ايــران در تــدوين راهبــرد بازدارنــداي منطقــهای ،عــالوه بــر تقويــت
توانمندیهای دفاعي وتوجه به مزيتهای بومي خود ،بـا تحكـيم پيونـدهای امنيتـي ،سياسـي،
اقتصادی ،فرهنگي ،فناورانه و ...با واحدهای منطقهای و فرامنطقهای به تقويت بازدارنداي خود
و افزايش هزينه اقدام رقيب در مقاب حضور وتهديدات متنـوع ايـاالت متحـده در منطقـه كـه
بيشتر با اتكا به پايگاههای نظاميش صورت ميايرد ،بپردازد.
دیپلماسي دفاعي جمهوری اسالمي ایران در تقویت بازدارندگي

ديپلماسي يكي از ابزارهايي است كه مـيتوانـد بـه مناسـبات كشـورها چـارچوظ ببخشـد و
هدايت و راهبری آن را در مسيری هماهنو قرار دهد .در اين ميان ،شك مناسبات هر كشور در هـر
حوزهای توسط نهادهای مسئول آن حوزه هدايت ميشود و در اين راستا ،حوزه مناسـبات دفـاعي و
امنيتي از جمله حوزههايي است كه زير عنوان «ديپلماسي دفاعي» شك ارفته است.
ديپلماسي دفاعي ،بهـرهايـری از ظرفيـت ديپلماسـي ،افتگـو ،تعامـ و همـه ابزارهـای
غيرقهری برای پيشبرد هدفها و كارويوههای دفـاعي اسـت كـه در آن حـداك ر بهـرهايـری از
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آماداي و تخصص نيروهای نظامي خود و ...اشاره كرد .با وجود اين ،ضروری به نظر ميرسـد

ابزارهای غيرنظامي برای كسب باالترين هدفهای دفاعي و در نهايت هدفهـای ملـي مـدنظر
قرار ميايرد .در واقع ،ديپلماسي دفاعي ،بخشـي از قـدرت ملـي اسـت كـه در كنـار سياسـت
خارجي ،منابع اعمال قدرت برای باال بردن ظرفيت اقدام يك كشور در روابط خـارجي (دو يـا
چندجانبه) را تشكي ميدهد.

(ساعد)5527 :65 ،

بسط ديپلماسي دفاعي جمهوری اسالمي ايران و استر

همكاریهای دفاعي امنيتـي بـا

كشورهای منطقه از جمله ارائه تجربيات دفاعي به آنها عالوه بر استر

پيوندها مـيتوانـد بـر

مناسبات قدرت مداخلهار با اين كشورها تأثير اذارد.
همچنين بهرهايری از ظرفيتهای موجود در سياست خارجي نيـز مـيتوانـد راهگشـا باشـد.
ديپلماسي فعال در سطح منطقهای و فرامنطقهای توان بازدارنـداي را افـزايش خواهـد داد .از طريـق
چانهزني و به كارايری يك ديپلماسي فعال ميتوان بسياری از تهديدات عليه خود را كـاهش داد .در
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چنين چارچوبي جمهوری اسالمي ايران بهعنوان يك بازيگر فعال منطقـهای در حـوزه غـرظ آسـيا،
نمايد تا در روندهای منطقهای به صورت فعاالنه شـركت كنـد .بهتـرين شـيوه در تحقـق

بايد تال

ثبات و امنيت منطقه از طريق «همگرايي امنيتي» و «همكاریهای اقتصادی» است.
در حوزه ديپلماسي اقتصادی ايران بايد هم پيوندیهای اقتصـادی خـود را بـا منطقـه پيرامـون
خود استر

داده و متنوع نمايد .اتفاقاً نياز كشورهای منطقهای و فرامنطقهای به انر ی كـامالً زمينـه

را برای ايران مهيا نموده است .پيوندهای منطقهای به معنای ايجاد روابـط متنـوع سياسـي ،اقتصـادی،
فرهنگي و .....با واحدهای منطقهای است و باعث مياردد كه نوعي اشترام منافع با ايران برای آنهـا
ايجاد اردد و در صورت تهديد و اقدام عليه ايران ،منافع آن كشورها در منطقه نيز مورد تهديـد قـرار
ايرد .در اين صورت ،هزينه اقدام رقيب يا رقبا افزايش يافته كـه ايـن خـود ايجادكننـده بازدارنـداي
است .بهطور م ال ،ميتوان از خطلوله ااز ايران ،هند و پاكستان در صورت اجرايي شدن نام برد كـه
منافع آن دو كشور را با ايران پيوند ميدهد( .قاسمي)5572 :536 ،

در حوزه ديپلماسي فرهنگي ،ظرفيت فرهنگي ايران ميتواند بهعنوان ابزاری در اين زمينه
عم نمايد .حوزه فرهنگي ،يكي از مهمترين بسترهايي است كه ايران با ارتقای سطح و حجـم
همكاری با كشورهای منطقه ،ضمن احيای ئوكالچر خود بهويـوه در آسـيای مركـزی خواهـد
توانست زمينه همگرايي بيشتر در عرصه سياست خارجي را فراهم نمايد.
بر اين اساس برخي از سياستهای پيشنهادی ميتواند به اين شرح باشد:


استر



تقويت نيروی دريايي بهعنوان نيرويي راهبردی و حضور مداوم و فعاالنه اين نيرو در

قابليتهای دفاع منطقهای و برونمرزی؛

آظهای بينالمللي؛


تقويت سامانه موشكهای بالستيك در قالب تسـليحات متعـارف در جهـت تقويـت
بازدارنداي منطقهای؛



بهرهايری از ظرفيت ديپلماسي و سياسـت خـارجي فعـال بـرای ايجـاد بازدارنـداي
منطقهای؛
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فرهنگي ،امنيتي و)...؛


تقويت همگرايي و انسجام ملي با الويت نقاط مرزی؛



كنترل مؤثر نقاط راهبردی؛



ايجاد پيمانهای دفاعي و امنيتي با كشورهای منطقه در جهت ثباتسازی.

نتیجهگیری

در ساخت بازدارنداي ميان ايران و آمريكا ،ايران بهعنوان يك قـدرت ناراضـي منطقـهای
در برابر قدرت مداخلهار قرار ميايـرد .از ابزارهـای مهـم بـرای ايجـاد و حفـظ بازدارنـداي
منطقهای و نيز اعمال تهديدات بر عليه قدرتهای ناراضي منطقهای و از جمله ايران ،بهرهايری
از پايگاههای نظامي است كه به خصوص پس از 55سپتامبر بسيار مورد توجه قرار ارفته است.
حضور آمريكا در منطقه غرظ آسيا و خليج فارس بيش از هر چيز در قالب پايگاههـای نظـامي
تجلي مييابد .در جريان عمليات نظامي در افغانستان و عراق ،نقش اين پايگاههـا بـيش از هـر
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ايجاد پيوندهای متنوع و استرده با ديگـر واحـدهای منطقـهای (سياسـي ،اقتصـادی،

زمان ديگری آشكار شد و در تسلط آمريكا بر اين مناطق نقش مؤثری ايفا نمود.
به منظور ترسيم چشمانداز بازدارنداي منطقهای ايران در برابر پايگاههای نظامي ضروری
است تا متغيرهای موجود در محيط منطقهای مورد توجه قرار ايرد .بـا تغييـر محـيط راهبـردی
ايران ،چرخه راهبردی آن كشور نيز تغيير يافت .از مهمترين شاخصـههـای ايـن تغييـر ،جنـو
عراق عليه ايران و تهديدات راهبردی آمريكا بـوده اسـت .بـر ايـن اسـاس ،تهديـدات محـيط
منطقهای و سيستمي به م ابه موانعي موجب محـدوديت در چرخـه راهبـردی ايـران ارديدنـد.
بنابراين ،مجموعهای از متغيرها ايران را به سوی اتخاو سيستم بازدارنداي سوق ميدهد.
بر اين اساس ،ايران نيز بهعنوان يك قدرت منطقهای تال

ميكند تا در برابـر تهديـدات

قدرت مداخلهار بازدارنداي ايجاد نمايد و يكي از نخستين موضوعات در بازدارنـداي ايـران
توجه به پايگاههای نظامي در منطقه و به خصوص در اطراف مرزهای ايران است .پايگـاههـای
نظامي با ايجاد تهديدات و همچنين آسيبپذيریهای خود موجب مياردد تا مدل بازدارنداي
10
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ايران به سمت بازدارنداي م ل ي غيرمستقيم مي نمايد .بر اين اساس ،ديپلماسي نيز در اشـكال
اونااون ميتواند در خدمت بازدارنداي قرار ايرد.
محيط منطقهای ايران يك محيط پرتنش است كه در آن ايران بايد تال

نمايد ،عالوه بـر

تقويت قدرت دفاعي با بهرهايری از ظرفيتهـای موجـود در ديپلماسـي و سياسـت خـارجي،
محيط مذكور را برای پيگيری اهداف راهبردی خود مطلوظ نمايد.
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