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  14/4/1395: تاريخ دريافت          *سجاد مرادي كالرده

  11/6/1395: تاريخ پذيرش              

  

  چكيده
هاي عراق و بحران. اي با تراكم معضالت امنيتي مواجه استخاورميانه دهه اخير در محيطايران در يك 

ايران را ، يل و افزايش پيوستگي با اعرابتعهد آمريكا به تامين امنيت اسراي، هاي تروريستيرشد گروه، سوريه
 در قالب اين راهبرد. ده استم پيوسته سوق داه اي به سمت اتخاذ راهبرد امنيت بهدر حوزه امنيتي خاورميانه

ي ياب دستدر اين شرايط . شوده در نظر گرفته ميبه معناي ناامني براي منطق، ايجاد ناامني براي ايران نوعهر 
ظرفيت ، المللياي از كالن سياست خارجي ايران و مسئله تهديدآميز بينبه برجام و خروج موضوع هسته

مقاله حاضر با روش تحليلي و نظريه . دهدمنطقه افزايش مي دستگاه ديپلماسي را در مديريت تحوالت
م ه امنيت به«برجام و راهبرد امنيتي ايران در خاورميانه؛  كنكاشي در بررسي رابطه، نورئاليسم تدافعي

م پيوسته ه به كند كه چه نسبتي ميان برجام و راهبرد امنيتاست و اين سوال اصلي را مطرح مي» پيوسته
عنوان توافقي بر مبناي حاصل جمع مثبت قابليت تسري به  بايستي توجه داشت كه برجام بهبرقرار است؟ 
اي و گذار هاي منطقهعنوان راهكاري براي بحران تواند بهگرايانه مينگاهي واقع اي را داشته و درمسائل منطقه

برجام و راهبرد  ،ر اين اساسب. از موازنه قواي كالسيك به امنيت نسبي در خاورميانه مورد توجه قرار گيرد
، بردـ  اي به سمت بازي برددهي معادالت امنيت منطقهمكمل يكديگر بوده و با جهت» م پيوستهه امنيت به«

  . اي را به همراه دارندهاي منطقهمشاركت فعال ايران در حل بحران

  نورئاليسم تدافعي، امنيت نسبي، م پيوستهه امنيت به، اي ايرانامنيت خاورميانه، برجام: كليد واژگان
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  مقدمه
، واكنشي است به تهديدات برخاسته از محيط امنيتي خود و بسته به اهداف، سياست دفاعي دولت

موضوعي كه باعث شده هر  ؛و ميزان قدرت گستره اين محيط نيز متفاوت است هاي اساسيارزش، منافع
، كرمي( .اي و يا صرفا داخلي تعريف نمايدمنطقه، هاي جهانيدولت محيط امنيتي خود را در عرصه

 هم بهامنيت «اي خاورميانه راهبرد امنيتي خاص خود را در چارچوب ايران در محيط منطقه) 47: 1380
انداز ثبات و اي ايران چشمي به برجام و حل مناقشه هستهياب دستدر اين راستا . كندبال ميدن» پيوسته

اين مقاله با روش . تر نموده است هاي اساسي در جهت حل معضالت اين منطقه را روشنبرداشتن گام
دنبال بررسي نسبت برجام با راهبرد امنيتي ايران در خاورميانه  هب، تحليلي و نظريه نورئاليسم تدافعي

، هاي بزرگعنوان توافق ايران و قدرت دهد برجام بهها نشان مييافته. است» پيوسته هم بهامنيت «
اي قابل تسري به مسائل منطقه، هاي كنوني خاورميانهدليل منافع ايران و شش قدرت جهاني در بحران هب

اي فعلي به شرايط عنوان راهكار گذار از مرحله موازنه قواي منطقه برجام قابليت استفاده به .باشدنيز مي
الت پيوسته مكمل يكديگرند و با تغيير معاد هم بهبنابراين برجام و راهبرد امنيت . امنيت نسبي را دارد

اين . ي را در پي دارنداهاي منطقهتشريك مساعي ايران در بحران، برد  ـ  امنيت منطقه به سمت بازي برد
بررسي راهبرد ، بررسي شرايط موازنه قواي حاكم بر منطقه خاورميانه، مقاله در قالب يك چارچوب نظري

هاي محيط نسبت برجام و اين راهبرد امنيتي و ضمن بررسي بحران، اي ايران در خارميانهامنيت منطقه
  . اي ايران به اين موضوع پرداخته استخاورميانه

  چارچوب نظري. يك
. داد قرار خود نقطه عزيمت را فقدان اقتدار مركزي ظهور يافت و 1980نورئاليسم در اوايل دهه 

 هب، الملل در عين توجه به عوامل سطح نظام آنارشيك بين، تدافعي و تهاجميانواع  راين نظريه د
 ابتدارئاليسم تدافعي نو) 1391، مشيرزاده( .پردازدمي ها نيز هاي ذهني و ساختار داخلي دولتبرداشت

الملل هيچ منبع قدرت برتري آنارشيك نظام بين از نظر وي در ساختار. مطرح شد 1توسط كنت والتز
در افزايش  سعي هاي بزرگقدرتويژه  ها بهاشته و همه دولتها به پيروي وجود ندجهت اجبار دولت

                                                         
1.  Kenneth Waltz 
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افزايش قدرت را بهترين وسيله تضمين بقا ، ها با رفتار تهاجميگاهي دولتدر اين ساختار . دارند قدرت
تا  شودمي الملل موجبين خصلت آنارشيك نظام بينا گاهي نيزدانند و  مي كساختار آنارشي اين در

براي افزايش بيش از حد قدرت  ايانگيزه پيش گرفته و رفتار تدافعي عرصه سياست خارجيدر آنها 
 اين تدافعيهاي بر اين اساس از نظر نورئاليست) 250: 1390، كاظمي و عزيزياخوان( .نداشته باشند
نابراين ب .كه در هر وضعيت به ارزيابي درجه تهديد يا عدم وجود آن بپردازند استمردان وظيفه دولت

  ) 133: 1391، مشيرزاده( .دهندواكنش نشان مي، وجود تهديد عليه خود با تنها هادولت
دولت براي افزايش امنيت خود به كاهش امنيت ديگران  يك تالش« :معتقد است 1رابرت جرويس

 هژمون جهاني يك به بتوان آيد كهدست مي تنها زماني به امنيت مطلق در اين صورت» .شودمنجر مي
هاي گسترش رقابت ههميشه ب اين موضوع، مسئله امنيت رغم گريزناپذيري با اين وجود به. تبديل شد

هاي تدافعي بنابراين نورئاليست) Taliaferro, 2000-1; 142-134.(خواهد شدسخت و جنگ منجر ن
توازن امنيت  و افزايش امنيت نسبي ستيباي، براي خروج از معماي امنيت ناشي از توازن قوا معتقدند

نكته ديگر مورد تاكيد نورئاليسم تدافعي تئوري موازنه تهديد ، امنيت نسبي عالوه بر. گيرد نظر قرارمد
مجموع : عبارت است از والت مورد نظر» تهديد« هايشاخص. مطرح شد 2تفن والتاس است كه توسط

 تقابلي، نزديكي جغرافيايي، غيره وسعت و، توانايي اقتصادي، جمعيت يهاقدرت از تجميع مولفه
جلوگيري از  در پي، افزايش قدرت بيش از كشورها در اين شرايط از آنجا كه. يت تهاجمانيو  تهاجمي

، رقبا اصلي عليه افزايش قدرت راهبرد، ندسته حفظ جايگاه خود در نظام و رقبا تافزايش قدر
 دهقاني( .است) اتحاد و ائتالف( گرابرون و) تقويت و افزايش توانايي خود( گرادرون صورت به سازي موازنه

توازن تهديد به ، عليه تهديد تدافعيبر اين اساس راهكار مورد نظر نورئاليسم ) 40: 1391، فيروزآبادي
. باشند دشوند كه منشا بيشترين تهديها در مقابل آنهايي متحد ميوالت دولتاز نظر . صور فوق است

و نظام از لحاظ كاركردي از انسجام بيشتري  شدهانگيزه اتحاد بيشتر ، چه تهديد خارجي شديدتر باشدهر
بلكه هدف ، وازنه قواي سنتي نيستموازنه تهديد جايگزين م ه از نظر ويالبت. برخوردار خواهد شد

  ) 19: 1392، جعفري( .افزايش قدرت تبييني آن است

                                                         
1.  Robert Jervis 
2.  Stephen Walt 
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  موازنه قواي حاكم بر خاورميانه . دو
. الملل بوده استپردازان روابط بينله مهم و دغدغه اصلي نظريهئموازنه قدرت همواره يك مس

امنيتي كشورها با تغيير   ـ  دفاعيسياسي و راهبردي در سياست ، هاي جغرافياييزماني كه مولفه
اي در نتيجه موازنه قواي منطقه، هاي ژئوپليتيك نيز تغيير خواهد كردبنديشكل، شودرو مي هروب

هاي خاورميانه در طول تاريخ همواره يكي از نقاط ژئوپليتيك مورد توجه قدرت. شوددگرگون مي
، و رژيم صهيونيستي )تركيه، ايران( غيرعربكشور  2كشور عرب و  22خاورميانه با . بزرگ بوده است

شمال آفريقا و شاخ آفريقا تشكيل ، شامات، از چهار زير مجموعه جغرافيايي جدا از هم خليج فارس
شته ويژه آمريكا قرار دا شده و از زمان فروپاشي شوروي در اولويت سياست خارجي كشورهاي بزرگ به

. ن است و اين گذار هنوز به مراحل پاياني نرسيده استاين منطقه از مناطق در حال گذار جها. است
  ) 846ـ847: 1391، عاليي( .ثباتي سياسي استترين ويژگي اين منطقه عدم تعادل و بيبنابراين مهم

با سقوط عراق . خاورميانه وارد شرايط نوين موازنه شد 2003با حمله آمريكا به عراق در سال 
هاي دوره ها و ائتالفاي خاورميانه بازمانده از موازنهنظام منطقهكه پيش از اين از اجزاي بنيادين 

سود ايران تغيير يافت و زمينه بروز نوعي سياليت و  معادالت قدرت عمال به، جنگ سرد بود
 ءمهيا بودن تمامي شرايط از قبيل خال رغم بهتحت اين شرايط ايران . ثباتي در منطقه فراهم آمد بي

فرصت ، تفاوتي اوليه اعراب انفعال اروپا و بي، قدرت در عراق و فلج شدن آمريكا در اين كشور
را از دست داد و موفق به كسب هژموني  2003هاي بعد از اي در سالبازتعريف روابط قدرت منطقه

اي در خاورميانه در دو شكل كلي نظامي و طور كلي موازنه قواي منطقه به. اي نشدمنطقه
  .ژئوپليتيك در جريان استـ  يدئولوژيكا

  توازن نظامي. 1ـ 2
عملكرد نيروهاي نظامي «ها را جان مرشايمر انديشمند نورئاليسم تهاجمي قدرت كارآمد دولت

وي معتقد است كه قدرت  ،عبارتي به. كندتعريف مي» آن در مقايسه با نيروهاي نظامي كشور رقيب
قدرت اقتصادي و موقعيت ، هاي كشورها همچون ميزان جمعيتنظامي بايستي جدا از ساير ويژگي
از اين نظر گرچه قدرت ، در واقع )Mershiemer, 2001( .جغرافيايي مورد بررسي قرار گيرد
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جنگ آخرين چاره اختالفاتي است كه با . اما نهايتا متكي بر توان نظامي است، نمايدپيچيده مي
يعني تحميل اراده  توانايي شكست كشوري ديگر در جنگداشتن . شودابزارهاي ديگر رفع نمي

تواند با ميبلكه  ،دولت قوي معموال مجبور به جنگ براي تحميل اراده خود نيست ،عالوهبه. خود
زيرا  ؛هاي ديگر اهميتي نداردبراي يك دولت توانايي. ترساندن ديگران آنها را وادار به پذيرش نمايد

باري ، در اين رابطه )70: 1387، كاالهان( .پذير استو آسيب ضعيف، دولت فاقد قدرت نظامي
ترشدن تفكيك بين رفتار تهاجمي و بوزان نيز دو ابهام در ماهيت قدرت نظامي كه باعث پيچيده

مشكل سنتي تفكيك بين حاالت نظامي تدافعي ، له اولئمس. شناسايي كرده است، شودتدافعي مي
حمله نوع موثري از دفاع است و بسياري از ، از نظر نظاميبا توجه به اينكه . و تهاجمي است
توانند مقاصد سختي مي ها بهدولت، كار برد هتوان به منظورهاي تدافعي و تهاجمي بتسليحات را مي

توان از روي تا جايي كه مقاصد را مي ؛آرايي نظامي تشخيص دهنديكديگر را از ماهيت صف
، ها در ارزيابي از رفتار يكديگرشود دولتباعث مي، مقاصد نظاميابهام عميق در  .ها سنجدتوانايي

از نظر ديگران تدابير ، ها براي دفاع از خودتدابير دفاعي دولت. بدترين حالت را در نظر گيرند
ها اين واكنش. دهندشود و بر همين اساس نسبت به آن واكنش نشان ميتهاجمي قلمداد مي

، ابهام دوم. كندهاي بيشتري از تسليحات را وارد صحنه ميچرخهباعث افزايش تهديدات شده و 
از آنجا كه قابليت . گردداست كه باعث پيشرفت مداوم كارآيي تسليحات مي فناوريهاي انگيزه

به سادگي باعث اخالل در فهم ، كندنظامي هم در جهت قدرت و هم در جهت امنيت تالش مي
بودن قدرت  بنابر نسبي. كنندركات خود به ديگران عرضه ميها با حشود كه دولتهايي مينشانه
ها متناسب با تهديدي شود دولتدر هر دو تالش هراس از شكست وجود دارد و باعث مي، نظامي

  ) 343ـ344: 1390، بوزان( .دنبال حفظ نيروي نظامي باشندبه، دانندكه متوجه خود مي
 1990اي در خاورميانه از ابتداي دهه قواي منطقهبدين لحاظ موازنه نظامي الگوي رايج توازن 

بين بلوك كشورهاي ويژه ما اي به اين عرصه طي يك دهه اخير بههاي فرامنطقهاست كه با ورود قدرت
 يارتقا ،هاي اين موازنهيكي از جلوه. عرب به رهبري عربستان و بلوك ايران به اوج رسيده است

 هاي تهمراه ساير دول كشورهايي مانند عربستان و كويت به. هاي بزرگ استهمكاري نظامي با قدرت
الجفير  هاي نظامي همچونبلندمدت و قرار دادن پايگاه قراردادهاي امنيتي عرب خليج فارس با انعقاد
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در اختيار نيروهاي آمريكايي در  هاي عربستانالسالم كويت و پايگاهعريفجان و علي، العديد قطر، بحرين
استقرار سپر  ،جلوه ديگر توازن نظامي )The Military Balance, 2011( .اندت كردهاين راستا حرك

اشاره  با 2009اوباما در ژانويه اي در كشورهاي عرب خليج فارس است كه دفاع موشكي و چتر هسته
به جاي  جديد در دورهبر اين مبنا . كرد موافقت خود را با انجام اين طرح اعالم، تهديد ايرانبه وجود 

استقرار سپر دفاعي اياالت متحده در نظر  بحرين و امارات براي، قطر، كويت، تركيه، اروپاي شرقي
را با سامانه  ي عربيآمريكا كشورها 2010بر اين اساس پس از سال ) 16: 1391، قرباني( .گرفته شدند

مجهز  3هوايي تادضد فاعو سامانه فوق پيشرفته د 2سامانه راداري ايكس باند، 1دفاع موشكي پاتريوت
ميليارد دالر هزينه  135/1و  5/6 ترتيب قطر و امارات به ها تنها از سويبراي خريد اين سيستم. نمود
   )The [Persian]Gulf Military Balance, 2014( .ه استشد

ويژه در بين اعراب حاشيه خليج فارس جلوه ديگر رشد موازنه  افزايش خريدهاي نظامي خارجي به
هاي دفاعي  مجموع هزينهاز  4المللي مطالعات صلح استكهلمموسسه بين برآورد. نظامي در منطقه است

 .ميليارد دالر است 897/80ميليارد دالر و براي ايران  257، 2000ـ2008هاي سال در عربستان
)Sipri, 2010(  971/54و ايران  دميليار 268/226هاي واردات سالح عربستان هزينهدر اين مدت 

در سالهاي  شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس )Sipri, 2009( .شودبرآورد مي ميليارد دالر
درصد توليد ناخالص ملي خود  49/4صورت ميانگين  به، ميليارد دالر 97/133با صرف ، 2011و  2010

، 2014در سال  )The [Persian] Gulf Military Balance, 2012( .اندرا صرف هزينه نظامي كرده
 ينظام بودجه اما ،ح شدهد ساليصرف خرميليارد دالر  80معادل  درصد بودجه عربستان 25ش از  يب
رياض در سه ماه . گزارش شده است پنجم بودجه عربستانكي دالر معادل ارديليم 15حدود ، انريا

جهان بود كه در مقايسه با مدت ترين واردكننده سالح  بزرگ، ميليارد دالر 8/9با خريد  2015نخست 
  ) 1394، كوردزمن( .دهددرصد رشد را نشان مي 42، 2014مشابه 

                                                         
1.  PAC3  
2.  X-Band  
3.  Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)  
4.  SIPRI 
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هاي اصلي از سياست، موشكي در زمينه توانمندي ويژه به رتقاء توان نظاميبازسازي و ا ،ز سوي ديگرا
تدافعي عنوان نظامي ايران در طول دهه اخير است كه از سوي مسئولين نظامي كشور داراي ماهيتي 

 هاي برد بلندبا ساخت موشك اخير ايران در دهه، ييو آمريكا ييمتخصصين نظامي اروپا از نظر. شودمي
، برساخت موشك ماهواره و ساخت موشك با سوخت جامد فناوريي به ياب دست، كيلومتر 2000بيش از 
  ) Cordesman, 2014( .است ترين قدرت موشكي منطقه تبديل شده به بزرگ

  ژئوپليتيك ـ توازن ايدئولوژيك. 2ـ2
كشورهاي  .ژئوپليتيك يافته است ـ حاكم بر خاورميانه وجه ايدئولوژيك جنبه ديگر توازن قواي 
سلفي   ـ  عربي  ـ  گانه سنيسني منطقه از حدود يك دهه اخير ژئوپليتيك خاورميانه را در قالب سه  ـ  عرب

در . كندتشكيل دولت از سوي اين گروه آن را مختل ميكنند كه هرگونه تقويت شيعيان و تعريف مي
خواهان پذيرش و ايفاي نقش پررنگ شيعيان ، ترين كشور شيعه مذهب منطقه عنوان بزرگ مقابل ايران به

گرايي ترجيحا ايدئولوژيك  بلكه طرفين از هم، البته در اينجا سياست خارجي ايدئولوژيك مراد نيست. است
  . كنندگرا براي گسترش قلمرو ژئوپليتيكي استفاده مي همها و كشورهاي با گروه

. ترين كشور هدف ايران است اصلي، )Pew, 2011( ميليوني شيعه 20عراق با جمعيت بيش از 
ي به هدف اوليه تشكيل دولت دموكراتيك در عراق با محوريت ياب دستدر اين راستا تهران با 

ات امنيتي پيراموني استفاده مقابله با تهديد اي ومنطقهاين پتانسيل را در خدمت مسائل ، شيعيان
ويژه عربستان بر فشار به دولت  عربي به هاي تدر حالي كه دول ،)Barzegar, 2010( كرده است

  . اندهاي تروريستي روي آوردهها به قدرت و حمايت از گروهمركزي براي ورود سني
 بقاي. اي براي ايران استكاركردهاي قوي منطقه داراي گسترش ژئوپليتيك شيعي در سوريه

و در مقابل  كندرنگ ميانزواي ايران در منطقه را كم اندازچشم، هاي شيعي در سوريه و عراق رژيم
در لبنان نيز . دهدهاي تروريستي و سقوط دولت اسد سوق ميعربستان را به حمايت از فعاليت گروه
ايران  2006در فضاي دوقطبي لبنان بعد از . ژئوپليتيك دارد ـ وژيكسياست امنيتي طرفين مبنايي ايدئول

المستقبل روي     نعربي به حمايت از جريا هاي تاهللا و دولهاي شيعي نظير حزببه حمايت از جريان
  . ويژه در بحرين و يمن نيز به همين گونه است منيتي در ساير نقاط خاورميانه بههاي اسياست. اند آورده
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اي در جهت كاستن از قدرت رقبا و حفظ هاي منطقهتشكيل ائتالف ،ديگر اين موضوعجلوه 
جلوگيري از افزايش قدرت  براي كشورها، گراياناز نظر واقع. ويژه پس از بهار عربي است توازن به

تركيه و براي نمونه . آورندروي مي هاي نظاميدر چارچوب اتحادها و ائتالف سازي ديگران به موازنه
دليل منافع و هويت  اما به، مصردر  تاري مختلف مثالسياسي و ساخ مواضع رغم به عربستان

تركيه در . اندويژه در سوريه و عراق روي آورده مشترك سني به ايجاد بلوك سني در برابر ايران به
. كند آن در تسلط خود بر منطقه تالش مي راهبرديسوريه براي مسائل امنيت داخلي و اهميت 

ترين امتياز سرنگوني رژيم اسد براي تركيه برگشت يك ميليون آواره سوري است كه مشكالت  ممه
در اين ) 173 ـ174: 1392، ساجدي( .اقتصادي و امنيتي زيادي براي  آن ايجاد كرده است

ايجاد توازن در برخورد با ايران و مهار تفكر  در پي نزديكي به تركيه مقامات سعودي با چارچوب
راهبرد ، گرايي در سياست خارجي جانبهچند تركيه نيز با محوريت. در خاورميانه هستند اخواني

  . مشكالت صفر با همسايگان را به دوستي صفر تبديل كرده است
ائتالف با رژيم صهيونيستي را نيز شكل داده ، محور اعتدال به رهبري عربستان عالوه بر تركيه

شه و منشا خود يل به علت ريياسرا«: نويسدمي ،يسعودپلمات ارشد يد، يالشمرعبداله. است
نه ، ران به علت اقداماتش دشمن استيا ؛ اماستيدشمن است اما به علت اقداماتش دشمن ن

رندگان يگميشود و اگر من از تصم يمحسوب م يشتريد بيران تهديابنابراين . اش شهيخاطر ر به
ژنرال ، نهين زميدر ا ».كردم يران درنگ نميه ايل علييبا اسرا يك لحظه در همكاريبودم  يسعود

ل يعربستان ما«: ديگو يم ،جده انه دريخاورم يراهبرد ـ يس مركز مطالعات حقوقيرئ، يانورالعشق
 ,Trofimof( ».ميم آن را از منطقه جدا كنيتوان يما نم. انه باشدياز خاورم يل بخشيياست اسرا

ويژه  به، اي كنونيهاي منطقهگيري بحرانگفت كه با شكلطور كلي بايد  در همين رابطه به )2015
پايان از مقابله و حمايت از  اي بي حاميان محورهاي مقاومت و اعتدال در چرخه، شيوع تروريسم

هاي تروريستي درگيرند كه حداقل نتيجه آن كاهش فشارها از اسراييل در موضوع فلسطين گروه
  . بردچنيني در سطح منطقه مي هاي اينرا از درگيرييل بيشترين سود يبنابراين اسرا. است
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  پيوستههم بهامنيت : ايران در خاورميانه امنيتيراهبرد . سه
ساختار موازنه ، محصول تعامل عوامل متعددي است كه در مجموع هامحيط امنيتي كشور

تهديد و فرصت يك ، عوامل قدرت و ضعف ضمن تعيين اين محيط. دهندقدرت را شكل مي
ها بر اين در اين محيط سعي دولت) 6: 1390، امينيان( .پذيرداز خود آن كشور نيز تاثير مي، ركشو

افزايش ضريب امنيت ملي خود  براي هاي موجوداز فرصت، با كاهش تهديدات امنيتياست كه 
  . استفاده كنند

محيطي دورتر گذارتر يا عوامل اثرتر و عوامل محيطي نزديك، هادر محيط خارجي دولت 
اي از مجموعه شامل كه است گذار دولتاثراي عامل محيطي نزديك و محيط منطقه. است متصور

هاي تهاجمي و در كنار قابليت مجاورت جغرافيايي. شودمي بازيگران دولتي و غيردولتي
 حيطدر اين م از تهديدات امنيتي هاگذار بر درك دولتاثرترين متغيرهاي از اصلي ايدئولوژيكي

توان شامل دو حلقه فوري و اي كشورها را ميمحيط امنيت منطقه) 122: 1388، اسدي( .است
 منطقه قفقاز و خليج فارس، كشورهاي همسايه، براي مسائل در مورد ايران. غيرفوري در نظر گرفت

  . شوندمي حلقه غيرفوري را شامل اردن و فلسطين، لبنان، سوريه در حلقه فوري قرار دارند و
در حال گذار ، سپتامبر 11هاي امنيتي ايران پس از ترين حلقه عنوان يكي از مهم خاورميانه به

اي در تالش براي هريك از بازيگران مهم منطقه به نظم جديد سياسي و امنيتي است كه در آن
در ابتداي اين مقطع با حمله . باشدامنيتي و اقتصادي خود مي  ـ  تثبيت نقش و جايگاه سياسي

خود گرفت و  بحران امنيتي و فضاي رئاليستي منطقه عمق بيشتري به، دستانه آمريكا به عراقپيش
در طول اين دوره آمريكا موفق شد با ، به عالوه. ويژه ايران با تهديد امنيتي بالفعل مواجه گشتبه

ويژه بهكشورهاي منطقه ، اي و تهديد ايرانمنطقه ـ هاي غيرواقعي از قدرت نظاميتصويرسازي
. شدن سيل عظيم تسليحات به منطقه بود اعراب را عليه ايران تحريك نمايد كه نتيجه آن روانه

به ، ايپذيري از تهديدات منطقهگيري سياست كاهش آسيبتحت اين شرايط ايران نيز با پي
نيم كمالحظه مي، بنابراين. هاي نفوذ و تحكيم نقش خود در امنيت منطقه روي آورد تثبيت حوزه

گام ايران از بهنهادن گام اي بر كناراي و منطقههاي فرامنطقهكه طي چند دهه اخير سياست قدرت
تحت اين شرايط ايران در راستاي . اي خاورميانه بنا نهاده شده استمديريت فرآيند امنيت منطقه
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راهي جز ، اي منطقهگذار به توازن امنيت و شرايط مساوي با ساير كشوره، افتادگيمقابله با اين تك
  . گيري راهبرد امنيتي ويژه خود نداشته استپي

اي معادله منطقه شرط توازن امنيت در محيط، مورد نظر رئاليسم تدافعي توازن امنيت در چارچوب
 ويژه تهديد به اي ايرانمنطقه مقابله با تهديدبراي  در چارچوب اين معادله. است» برد ـبرد« امنيتي
در . است شده پيوسته استوارهم بهامنيت  راهبرديك پايه اصلي راهبرد دفاعي ايران بر ، آمريكا حضور

و رفع  معناي ناامني براي منطقه خواهد بود به، هرگونه ايجاد ناامني براي ايران راهبرد چارچوب اين
ل نقش هدف اصلي اين راهبرد قبو. سازي در منطقه استترين اصل ثبات تهديدات امنيتي ايران مهم

سياست دفاعي ايران  و سوق دادن ايبرد در معادالت امنيت منطقه  ـ ايران از سوي آمريكا و بازي برد
دفاع تهاجمي و ، راهبرداين متغير مهم  يك. اي استهاي امنيتي منطقهسمت شناسايي و رفع چالش به

  ) 1388، برزگر( .امنيتي فوري است هحلق امنيتي ـ تحركات سياسي حضور فعال ايران در
، آمريكا در منطقه فعال سپتامبر و حضور 11ويژه بعد از  به ط امنيتي فوري خودايران در محي

بنابراين اين راهبرد امنيتي حضور و مشاركت فعال . رو برآمده استپيش هايچالش درصدد حل
ايران  ،وان مثالعن به. كندهاي امنيتي هر دو محيط فوري و غيرفوري را ايجاب ميايران در بحران

حمايت از نقش محوري ، طرفي فعالبيحفظ ، آمريكا با همكارياز طريق  در بحران افغانستان
نقش مهمي در حل ، دهي به ساختار سياسي آينده افغانستانسازمان ملل و حضور موثر در شكل

اي طقهنگيري تهديد جديد مو در واقع عدم شكل) 489: 1389، فيروزآباديدهقاني( اين موضوع
بر مبناي انتفاع طرفين  2007 سال عراق در درباره امنيت اياالت متحده مذاكره با. عليه خود داشت

نمود ديگر حضور فعال ايران در محيط ، ايرانآمريكا از مواجه نظامي عليه  و با هدف بازداشتن
بهبود  همكاري ايران در )Galen Carpenter and Innocent, 2008( .اي استامنيت منطقه

 اي را نيزهاي همسايه و منطقهدولت بوده وهاي بزرگ نمنحصر به قدرت، محيط امنيتي فوري
، سوريه، در عربستانهاي همسايگان عراق نمونه بارز آن حضور فعال در نشست. شودشامل مي

  . است هاي منطقهبه اتفاق كشورهاي عربي و ساير دولت استانبول و تهران، قاهره
در . دارد فعال حضور اردن و فلسطين نيز، لبنان، فوري شامل سوريهحلقه امنيتي غيردر ايران 

خرد  انبازيگر عنوان هاي فلسطيني بهاهللا و گروهحزب بازيگر عمده وعنوان  سوريه به اين حلقه كه
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 و گيري ايران بيشتر بر اساس تحوالت منطقهجهت، ليل عدم وجود مرز مشتركد هب، حضور دارند
 برخورد اين بازيگرانجانبه با دو يبا اتخاذ رفتارهاي حمايتيافته و شكل  هديدات مشتركرفع ت
اي ايران موقعيت راهبردي سوريه در دكترين امنيت منطقه) 137 ـ139: 1388، برزگر( .كندمي

، لبنانهمسايگي با ) ب ؛اروپا و آفريقا، استقرار در محل پيوند سه قاره آسيا) الف: به داليل زير است
انتقال نفت و گاز ايران ) پ ؛تركيه و فلسطين اشغالي به عنوان اجزاي مهم ژئوپليتيك منطقه، عراق

تنها كشور عربي داراي مناسبات ) ث ؛ وتاثيرگذاري در معادالت سياسي لبنان) ت ؛و عراق به اروپا
  ) 155: 1393، سيمبر و قاسميان( .المللياي و بينمستقل منطقه

، برزگر( .هستندفوري ايران ني بازيگران خرد حلقه امنيتي غيرهاي فلسطيگروه و اهللاحزب
حمايت  يليآنها در مقابل اسرا از ايراناز طرفي  اي است كهگونه ي بهحمايت ويكردراين ) 1388

 و يليدر برابر اسرا توازن هاي تدافعي خويش ماننددر مقابل از آنها در جهت سياست كند ومي
. بردبهره مي لبنان و سوريه، معارض ايران در عراق يهامقابله با تهديد روزافزون هالل سلفي و گروه

واداشتن ، ايمحيط امنيت منطقهپيوسته در  هم بهراهبرد امنيت  ن ازايرا ع هدف اصليمجمو در
طقه و من يتدر معادالت امن اين كشورو تشريك مساعي با  ايران آمريكا به قبول نقش محوري

فوري و غيرفوري  امنيتي اتحضور فعال در حلق است كه الزمه آن برد ـسمت معادله برد حركت به
  . خود است

  پيوسته هم بهنسبت برجام و راهبرد امنيت . چهار
. ها در راه افزايش قدرت نسبي سعي در كاهش قدرت رقبا دارندگرايان تهاجمي دولتاز نظر واقع

قدرت و نفوذ خود ، كنند و بر اساس عقالنيتاساس ميزان قدرت و نفوذ تعريف ميها امنيت را بر دولت
مرشايمر  )Taliaferro, 2000-01; 142-136; Mearsheimer,1994-95( .سعي در حفظ آن دارند

اي از مقاصد بايد زنجيره، )امنيت مطلق( ها براي رسيدن به مرحله هژمون جهانيگويد دولتمي
حركت به سمت هژموني جهاني ، ايجاد تغيير در توزيع قدرت جهاني، رايش تهاجميگ، تجديدنظرطلبانه

بازخورد اين ) Mearshiemer, 2001: 41-43( .ي به امنيت مطلق را در دستور كار قرار دهندياب دستو 
جايگاه در نظام  يها مستمرا و از طرق مختلف در پي افزايش قدرت و ارتقاشرايط موازنه قوا كه دولت
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  . ناپذير معماي امنيت است كه مبين شرايط فعلي خاورميانه استگيري وضعيت پايانشكل، تندهس
در بعد . از ابعاد مختلف متني و فرامتني قابل ارزيابي است) برنامه جامع اقدام مشترك( برجام

اي وفصل يك مسئله خاص مورد مناقشه راجع به برنامه هسته متني برجام توافقي است براي حل
، بعد ديگر اين توافق. و نكات و موضوعاتي كه در درون اين سند به آنها اشاره شده است، ايران

برجام به عنوان توافق ايران و شش قدرت . المللي استاي و بينفرامتني و مربوط به تبعات منطقه
جانبه و قابليت ارتباط با ساير مسائل دو، برد و انتفاع طرفين ـبزرگ جهاني بر اساس قاعده برد

اي خاورميانه كنوني عرصه كشمكش طرفين برجام به همراه در بعد منطقه. جانبه را داراستچند
اي راه را براي فيصله ساير منازعات وفصل مناقشه هسته حال آنكه حل. اي آنهاستمتحدان منطقه

توان م را ميدر نتيجه برجا. كنداي باز ميهاي منطقهگرايي و بحرانحادي چون تروريسم و افراط
گذار به امنيت نسبي در منطقه  دهنده روند رو به رشد توازن قوا و راهي به سوي عنوان كاهش به
  . نظر گرفتدر

گونه همان. پيوسته است هم بهنكته مهم براي ما در اينجا ارزيابي نسبت برجام و راهبرد امنيت 
، هت گذار به امنيت نسبي استهاي بزرگ و ايران در جبرجام حاصل توافق قدرت ،كه گفته شد

پيوسته نيز داراي ماهيتي تدافعي  هم بهراهبرد امنيت  ،در طرف ديگر. بنابراين ماهيتي تدافعي دارد
كه اصوال معيار فهم سياست خارجي تهاجمي يا تدافعي اين است كه آيا عملكرد و اهداف چرا ؛است

سعي در ، ا اينكه بر مبنايي تدافعيي به هژموني منطقه است يياب دستسياست خارجي بر مبناي 
رفع تهديدات امنيتي در شرايط تشديد ناامني دارد؟ در اين چارچوب اگر هدف اصلي ايران كاهش 

 كند و اگر بيشترجمي را دنبال ميپس سياست خارجي تها، اي استقدرت ساير بازيگران منطقه
هاي مشروع امنيتي خود فتن نگرانيزمان با در نظر گربراي ايجاد ثبات و امنيت در منطقه و هم

: 1388، برزگر( .كندرا دنبال مي» دفاع فعال«پس سياست خارجي تدافعي از راه ، كندسعي مي
، هاي مشروع امنيتي ايرانپيوسته در راستاي نگراني هم بهراهبرد امنيت  ،بر اين اساس) 132ـ133

پيوسته ايران در  هم بهدر اينجا به نسبت برجام و راهبرد امنيت . شودماهيتا تدافعي ارزيابي مي
  . پرداخته شده است) گراييسوريه و عراق و افراط( ايهاي منطقهبحران
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  ) گراييعراق و افراط، سوريه( ايهاي منطقهبحران
ز قضاوتي منصفانه براي شروع نوعي تعامل راهبردي موفق با ايران را ابتدا بايد ا راهبرديمنطق 

سه چالش . طرف و بدون غرض از حضور آشكار ايران در خاورميانه و خليج فارس برآورد كردو بي
هاي مقتدر فروپاشي دولت: عبارتند از ،اساسي كه در حال حاضر اين منطقه را احاطه كرده است
ويژه در عراق و  ههاي قومي و مذهبي بكشورهاي منطقه و تجزيه آنها به مناطق تحت كنترل گروه

و رقابت ، هاي القاعده محلي و داعشهاي تروريستي مانند شاخهسوريه؛ گسترش گروه
كه بايد در برابر همه اين موارد ، اي بازيگران در عراق و سوريهاي و همچنين خارج منطقه منطقه بين

متخاصم محلي و  هايتعامل بهتر با گروه، هايكي از راه. واكنش سياسي مناسبي نشان داده شود
از طريق اتخاذ سياستي فراگير است ، هاي تروريستي و افراطي در اين مناطقراندن گروهحاشيهبه

  ) 70: 1394، نژادپاندي و بهبودي كومار( .كه شامل اكثريت آنها شود
. ترين بحران امنيتي در محيط امنيتي غيرفوري ايران استدر اين چارچوب بحران سوريه مهم

، )Hunter, 2010( اعراب ـ ايراندر روابط  يبخشتوازن دليل به، اي ايرانمنطقهراهبردي متحد  تنهاسوريه 
در ، )Fuller, 2006: 149( هاي فلسطينياهللا و گروهحزب هكمك ب نظامي موقعيتو  يلياسرامرز با 

دانسته كه در چارچوب ايران تحوالت اخير سوريه را مسئله داخلي . ايران دارد ايسياست امنيت منطقه
ها كمك گفتگوي مخالفان و حكومت قابل حل بوده و دخالت كشورهاي ديگر تنها به افزايش خشونت

. براي ايران اهميت بسزايي داشته باشد، سوريه باعث شده تا تثبيت حكومت اسد راهبرديعمق . كندمي
 راهبرديپيمان  ان و از دست رفتن هماي ايرتغيير قدرت در سوريه به معني افزايش زنجيره رقباي منطقه

  ) 173: 1393، كوهشاهيميرزاده( .اي استمنطقه
با از بين رفتن صدام . اي ايران استعراق نيز همچون سوريه عرصه راهبردي سياست امنيت منطقه

دنبال راهبردي كردن نقش  سياست خارجي ايران در عراق به، عنوان عامل اصلي واگرايي دو كشور به
، كيلومتري 1600مرز بيش از ، جواري هم. ان و تثبيت قلمرو ژئوپليتيكي ايران حركت كرده استشيعي

زباني در كنار استقرار  ـ  هاي متعدد مذهبي و قوميشكاف، تاريخي ديرينه دو ملت ـ پيوندهاي فرهنگي
سياست امنيت ، شود هرگونه تغيير و تحول در اين كشورباعث مي، عراق در حلقه فوري امنيتي ايران

  ) 129ـ137: 1394، كالردهنياكويي و مرادي( .اي ايران را نيز تحت تاثير قرار دهدمنطقه
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گرايي افراط، گير خاورميانهمسئله ديگر گريبان، عالوه بر اين كشورهاي بحراني ،از سوي ديگر
ها و مذاهب را اي از مذهب كه ساير گروهگرايانه عدهتعريف خاص. در قالب تروريسم تكفيري است

، كنندو بر همين مبنا به قتل و كشتار آنها اقدام مي در حيطه قلمرو ايدئولوژيك خود ندانسته
هاي جهاني در امور نقاط اين منطقه و حتي جهان را فرا گرفته و باعث نگراني و دخالت قدرت اقصي

گيري از تهديدات وم پيشهايي از اين دست در خاورميانه و لزثباتيوجود بي. اين منطقه شده است
حضور فعال و » دفاع فعال تهاجمي« پيوسته را هم بهيك اصل مهم راهبرد امنيت ، امنيتي آينده

دفاع فعال ايران در . است خود قرار داده امنيتي هاي هحلق امنيتي ـ سياسيتحركات  ايران در
با حضور فعال كارشناسان و  ،هاي سوريه و عراق عالوه بر ابعاد فعال سياست خارجيبحران

  . هاي نظامي و ايفاي نقش مستشاري تحقق يافته استاستراتژيست
امنيتي  ـ ترين عوامل پيشبرد رويكرد سياسيدر سوريه همكاري و حمايت از اسد از مهم

ايران كه براي سه دهه براي ، از نظر بسياري از سياستمداران و نظاميان. اي ايران استخاورميانه
راحتي اين  نبايد به، گذاري نمودهگونه روي نظام اسد سرمايه سياست فعال در خاورميانه اين تحقق

، به همين جهت عالوه بر اعطاي كمك مالي) 1392، ساجدي( .كشور استراتژيكي را از دست دهد
هاي مستشاري به ارتش و هاي بسيار جامعي در راستاي مشاوره و كمكتالش، نظامي و امنيتي

تحرك جريانات  يدر عراق نيز همين راهبرد در قالب ارتقا. دهدي مردمي سوريه انجام مينيروها
شيعه و بسيج مردمي شيعيان معروف به حشدالشعبي با هدايت ايران و نقش بارز سردار سليماني 

، از سوي ديگر عالوه بر اين دو كشور )148: 1394، كالردهنياكويي و مرادي( .اجرايي شده است
حدي كه  به. شودكار گرفته مي هگرايي در منطقه نيز بتر در مقابله با افراطراهبرد در اشكال كلياين 
هاي اي خواستار كمكبسياري از كشورهاي منطقه، گفته مقامات سياسي و نظامي ايران به

  . گرايي و تروريسم تكفيري هستندمستشاري ايران در راستاي مقابله با افراط
، با توجه به ابعاد مختلف توازن قوا در شرايط فعلي خاورميانه، چه توضيح داده شدچنان ،عالوه به
اي نيز براي ايران در مقابل بلوك قدرت سعودي و متحدان آن مهم ي به برجام در بعد منطقهياب دست
موقعيت ايران را تثبيت كرده و به آن در سطح ، اي از ديد گروه موسوم به اعتدالتوافق هسته. است
رسميت شناختن  نامه تنها به اين موافقت، از نظر پادشاهي سعودي. بخشدالمللي مشروعيت ميبين
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، دهد كه نفوذ سياسيمي بلكه همچنين به ايران اجازه، اي ايران نيستمشروعيت برنامه هسته
از ديد محور . اقتصادي و نظامي خود را به ساير مناطق در صفحه شطرنج خاورميانه گسترش دهد

اي ايران را برچيند و هميشه سالح تحريم طور كامل برنامه هسته اي بايستي بهتوافق هسته، عتدالا
 عبداهللا آلشيخدر اين رابطه ) 65ـ66: 1394، نژادپاندي و بهبودي كومار( .عليه ايران را حفظ كند

ديپلماتيك براي  حلمادامي كه يك راه«: اظهار داشت ،متحده عربي خارجه اماراتامور وزير  ،نهيان
خواهد  المللي عليه ايران رفتارهاي بينامارات بر اساس تحريم، ي ايران يافت نشوداموضوع هسته

عليه ايران پا را فراتر  تحريم رژيم دانستن با ناكارآمدحتي سعودالفيصل  )Cherian, 2011( ».كرد
با  اما، توقف ايران است بلندمدت حلراه هاوضع تحريم«: شد حمله نظامي به ايرانخواستار  نهاد و

   )Hunter, 2010: 200( ».توان به نتيجه رسيدگزينه نظامي زودتر مي
شناسايي و ، هاهدف اصلي ايران از حضور مستقيم در همه اين بحران ،شوده ميظمالح چنانچه

ساير  به عالوه اين امر موجب شده است تا. اي استرفع تهديدات امنيتي ايران در محيط منطقه
به ، هااي با پي بردن به لزوم همكاري با ايران در اين بحرانمنطقهحتي فرا اي وبازيگران منطقه

نتيجه همه اين اقدامات تاكيد بر امنيت  ،در عين حال. اي ايران بپردازندشناسايي قدرت و نفوذ منطقه
برجام نيز ماهيتا  ،ف ديگردر طر. نسبي در خاورميانه به جاي تسري و تقويت موازنه قوا خواهد بود

هاي  ن توافق عالوه بر آزادسازي ظرفيتاي. باشداي را دارا ميگذاري بر شرايط منطقهاثرقابليت 
داليلي همچون منافع طرفين در نابودي  به، سياست خارجي ايران را در مديريت تحوالت منطقه

رغم وجود برخي تعارضات ما بين بهلزوم برقراري ثبات و امنيت در عراق و سوريه ، هاي تكفيريگروه
  . دهد ن و شش كشور را در مسائل منطقه نشان ميهاي ايراضرورت همكاري، طرفين

  گيرينتيجه
اي خود با خاورميانه جمهوري اسالمي ايران در تقريبا حدود يك دهه گذشته در مرزهاي

 هم بهتخاذ راهبرد امنيت معضالت عديده امنيتي مواجه بوده و به همين دليل در اين حوزه به ا
يكي از ، اي و حصول برجامي به توافق هستهياب دستدر شرايط كنوني با . پيوسته روي آورده است

رود كه بنابراين انتظار مي. بررسي نسبت آن با برجام است، ترين مسائل پيرامون اين راهبرد مهم
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با محور قراردادن نظريه  شدسعي در اين مقاله . شاهد ايجاد شرايط جديدي در اين زمينه باشيم
 چه نسبتي ميان برجام و راهبرد امنيت كه اده شودنورئاليسم تدافعي به اين سوال اصلي پاسخ د

پيوسته ايران در محيط امنيتي خاورميانه وجود دارد؟ در اين راستا اين فرضيه مطرح شد كه  هم به
شود و اي در نظر گرفته ميمسائل منطقهعنوان توافق حاصل جمع مثبت و قابل تسري به  برجام به

. هاي منطقه و گذار به امنيت نسبي مورد توجه قرار گيردعنوان راهكاري براي بحران تواند بهمي
در ابتدا پس از  ،ترتيب بدين. مكمل هم هستند» پيوسته هم بهامنيت «بنابراين برجام و راهبرد 

هاي توازن نظامي و اي در قالبك منطقهتشريح چارچوب نظري به سيستم توازن قواي كالسي
امنيت  ـ در ادامه به بررسي راهبرد امنيتي ايران در خاورميانه. ژئوپليتيك پرداخته شد ـ ايدئولوژيك

اي هاي منطقههاي آن حضور فعال در بحرانترين ويژگيپيوسته پرداخته شد كه يكي از مهم هم به
 هم بهدهند كه راهبرد امنيت ها نشان مييافته ،هايتدر ن. در چارچوب دفاع تهاجمي فعال است

طور اتكا بر حضور فعال ايران در مسائل دليل تعريف زنجيروار و همگاني از امنيت و همين پيوسته به
سوريه و مقابله با ، براي مثال در عراق( امنيتي محيط پيراموني در خاورميانه ـ و تحركات سياسي

ويژه اياالت  اي بهاي و فرامنطقههاي منطقهقش ايران از سوي قدرتكه شناسايي ن) گراييافراط
موجد جايگزيني افزايش امنيت نسبي به جاي افزايش قدرت نسبي و توازن ، متحده را در پي دارد

هاي بزرگ بر همان اساس عنوان توافق ميان ايران و قدرت امري كه برجام نيز به ؛قواي كنوني است
  . كندباخت مي ـبرد را جايگزين برد ـدله بردبنا نهاده شده و معا
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