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 :چکیده

قیمی بر سیاست خارجی های است که این تاثیر مستالملل، دارای ویژگیسیستم بین

های ترین ویژگیدر این میان چرخه سیستمی قدرت، یکی از مهم. کشورها دارد

نظم سیستمی منبعث  و تای تاثیرگذار بر موضوع مذکور اسسیستم جهانی و منطقه

تواند نقش محدودکننده از چرخه قدرت در دایره سیاستگذاری راهبردی واحدها می

از  واحد در جایگاه یکا نیز .ا.ج. باشدها اثرگذار داشته و بر نوع راهبرد و استراتژی آن

بر این اساس هدف از انجام پژوهش . الملل از این قاعده مستثنی نیستنظم بین

 ا.ا.ج دفاعی ای خاورمیانه و متناسب با آن تعیین استراتژیبررسی نظم منطقهحاضر 

نماید این فرض را مطرح میدر همین راستا پژوهش حاضر . یران در آن منطقه استا

ساختار، نظم آشوبی ای بیکه از ارتباط بین نظم جهانی هژمونیک و نظم منطقه

آورد پدید می ا.ا.تراتژیکی را برای جگیرد که تهدیدات اسمنطقه خاورمیانه شکل می

ا .ا.های جو استراتژی تدافعی بویژه دفاع عامل و دفاع غیرعامل را در صدر استراتژی

بنابراین مقاله حاضر ضمن تبیین نظم حاکم بر سیستم . دهددر خاورمیانه قرار می

را  ا.ا.ای جهای سیاست خارجی منطقهالملل و نظم منطقه خاورمیانه، استراتژیبین

 .نمایدمی تبیین

 
 :هاکلید واژه

           ا.ا.دفاعی، ج ، استراتژیدفاع عامل و غیرعاملالملل، نظم سیستمی، سیستم بین 

                                                           
 کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای گرایش ایران،  دانشگاه شیراز   
 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تبریز - 
 دانشگاه شیراز کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای گرایش ایران  -  

 M.Amraei1392@yahoo.com)) نویسنده مسئول *

 30  /1/10 :تاریخ دریافت

 30  /13/   :تاریخ پذیرش

سال / فنون نظامی فصلنامه علوم و

 3131 بهار ،13شماره / دهمیاز

315-351   صص  



 30  بهار ،  دهم، شمارهیازفصلنامه علوم و فنون نظامی سال  ..................................................................................................... 1  

 

 

 مقدمه

-چرخه قدرت محور مییت واقعگرایانه، دارای ای به دلیل ماهالملل و منطقهسیستم بین

-در این چرخه نوعی تمایل به همگون سازی بین قدرت، منافع و نقش مشاهده می ،باشند

الملل برای تحقق اهداف و منافع ملی احدهای سیستم بینو (Kohout, 2003: 59 .)شود

برند، در چنین سیستمی به دلیل فقدان دولت مرکزی و خود، از ابزارهای متعددی بهره می

های فردی مبتنی خودیار بوده و تحقق منافع آنها بر تواناییماهیت آنارشی، این واحدها 

الملل از همان ابتدا با بر این اساس کشورها به دلیل ماهیت آنارشی سیستم بین. است

که این تهدیدات ناشی از محیط استراتژیک آنها  هستندتهدیدات امنیتی مختلفی روبرو 

ثیرگذار بر محیط استراتژیک، نظم حاکم ترین ویژگی و عنصر تادر این میان مهم. باشدمی

توان  می با شناخت دقیق محیط استراتژیکلذا  .ای استبر سیستم جهانی و سیستم منطقه

محیط استرتژیک ایران  .ایران ایجاد کرد.ا.یاست خارجی جای را برای س های ویژه مطلوبیت

فرصتها و  ،در طول چندین سال گذشته به شدت دستخوش تحول شده و این تغییر

حضور مستقیم آمریکا در . تهدیدات جدیدی را برای سیاستگذاران به همراه داشته است

رسی بر. نماید محیط استراتژیک را به مراتب حساس می در ابعاد این تغییرخاورمیانه منطقه 

ایران .ا.در جهت تدوین استراتژی و سیاست دفاعی برای ج این تغییر مقدمه هرگونه تالش

نوع نظم حاکم بر سیستم بنابراین پرسش اصلی این پژوهش این خواهد بود که  .باشد می

الملل و نظم حاکم بر منطقه خاورمیانه و در نتیجه نوع محیط استراتژیک حاصل از بین

ا در منطقه خاورمیانه .ا.ای جترکیب این دو نوع نظم و نوع استراتژی سیاست خارجی منطقه

هژمونیک جهانی و کند که نظم سیستمی رض را مطرح میو در ادامه این ف ؟چگونه است

آورد و لذا این محیط آشوب تهدیدات ساختار منطقه، محیط آشوب خاورمیانه را پدید میبی

های با آنها در پیش گرفتن استراتژی ا ایجاد نمود که الزمه مقابله.ا.استراتژیکی برای ج

 .دباشتدافعی بویژه دفاع عامل و دفاع غیرعامل می
  

 پیشینه تحقیق

چند گروه از ادبیات را در حوزه روابط بین الملل و  های یاد شده، در پاسخ به پرسش   

های مفهومی و تئوریک درگروه اول، ادبیاتی که بنیان. توان شاهد بود ای می مطالعات منطقه

-در حال حاضر در زمینه روابط بین دهد که چرخه قدرت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

توان به  شود می مشخصی که در رابطه با شناخت چرخه استراتژی یافت می اتالملل اثر
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-و همچنین پرداختن به نظریه( 31  و قاسمی، 30  قاسمی،. )تألیفات قاسمی اشاره نمود

) قدرت ه های چرخسیستم جهانی به عنوان چارچوب نظریه»پردازانی مانند والراشتاین 

و چارلز دوران ( Kohout, 2003)« تئوری چرخه بلند قدرت »، مدلسکی (31  شفیعی،

 (. Doran, 2000)« رابطه بین چرخه قدرت و نظم » 

گروه دوم، حوزه نظری مربوط به ادبیاتی که سعی در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی 

 :ا دارند از جمله.ا.ج

به تعریف و ابعاد اهداف و منافع  "ایران.ا.رجی جسیاست خا "دهقانی فیروزآبادی در کتاب 

پردازد و همچنین در چارچوب تحلیل گفتمانی به بررسی سیاست خارجی ملی ایران می

اهلل رمضانی در روح (33  دهقانی فیروزآبادی، ). دولتهای مختلف حاکم بر ایران نظر دارد

تعامل سه جانبه پویا یعنی  الگوی "ایران.ا.چارچوب تحلیلی برای سیاست خارجی ج "کتاب

کند الملل را برای سیاست خارجی کشورها مطرح میترکیب سیاست داخلی، خارجی و بین

ن هانتر در کتاب یشیر ( 3   رمضانی،).پردازدو به بررسی سیاست خارجی ایران می

الملل و های نظام بینبه توصیف ویژگی "سیاست خارجی ایران بعد از فروپاشی شوروی"

-های آن برای ایران، توصیف و ارزیابی روابط ایران با جهان خارج میها و فرصتشچال

 (Hunter, 2010 ).پردازد

 :گروه سوم ادبیات مربوط به استراتژی است از جمله   

، کتاب ( 3  لطفیان، )سعیده لطفیان  "ریزی استراتژیکاستراتژی و برنامه "کتاب

-جان بیلیس "هاها و خط مشینظریه"، کتاب (11  کالینز، ) کالینز  "استراتژی بزرگ"

و استراتژی نظامی،  نوینالمللژئوپولتیکی سیستم بین ساخت"و مقاله ( 13  بیلیس، )

-بندیاین منابع به بررسی برخی سطوح و گونه( 30  قاسمی، )از قاسمی  "امنیتی آمریکا

 .اندهای استراتژی پرداخته

 : توان گفت در ادبیات موجود چندین ضعف وجود دارد شاملراستا میدر این 

  ا.ا.توصیفی بودن اکثر این منابع بخصوص ادبیات موجود در حوزه سیاست خارجی ج -

 .ایدر سطح منطقه های خارجیعدم توجه به استراتژی -

 . ایای و نوع استراتژی منطقهعدم توجه به ارتباط متقابل بین نظم سیستم منطقه -

هایی که در ادبیات موجود وجود دارد، پرداختن به نظم بنابراین با توجه به این ناکارآمدی
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 .یابدضرورت می ا.ا.ای جای و در پی آن نوع استراتژی منطقهسیستم منطقه

الملل، پژوهش حاضر های موجود در ادبیات روابط بینبر مبنای فرضیه پژوهش و ناکارآمدی

درحوزه نظری، بررسی چرخه قدرت سیستم . نمایدرا دنبال می دو هدف نظری و کاربردی

ای و ترسیم نظم حاکم بر منطقه خاورمیانه و در حوزه کاربردی، هدف جهانی و منطقه

ا در منطقه خاورمیانه .ا.مناسب برای تامین منافع ملی ج دفاعی هایپژوهش ارائه استراتژی

 .باشدمی

های ضیه و اهداف پژوهش، ابتدا به اصول و مبانی نظریهبنابراین با توجه به سوال اصلی، فر

ای و استراتژی، در های چرخهای و نظم سیستمی، در قسمت دوم پیوند بین نظریهچرخه

ای قسمت سوم نظم سیستمی حاکم بر سیستم جهانی و نظم حاکم بر سیستم منطقه

-منطقه خاورمیانه پرداخته میایران در .ا.ای جهای منطقهخاورمیانه و در نهایت استراتژی

 .شود

  و نظم سیستمی 3ایهای چرخهنظریه

باشد و بیشتر بر مسائل نظامی تکیه دارد تا اینکه ی قدرت دولت محور میتئوری چرخه

در این  (Kissane,2008: 2-4). ها را مد نظر داشته باشدهای اقتصادی دولتتوانایی

الگوی منظمی متشکل از رشد، بلوغ و زوال پیروی چرخه، تغییر و تحول در قدرت ملی از 

 . کندمی

مثالً اگر قدرت نسبی یک . از نظر چارلز دوران، میان قدرت و نقش یک تناسب وجود دارد

پس اگر همزمان با . دولت افزایش یا کاهش یابد، باید متناسب با آن نقش هم تنظیم شود

نشود، عدم رضایت در سیستم به وجود افزایش قدرت، نقش و منافع متناسب با آن دریافت 

آید و در این نقطه کشورهایی که با کسری نقش و منافع روبرو هستند علیه کشورهایی می

) زننددامن میتعارضات سیستمی زده و بر با مازاد نقش و منافع، دست به اقدام نظامی 
Kohout,2003:59 ) 

-ای بر آن استوار هستند را میهای چرخهترین اصولی که نظریهبا توجه به این موضوع، مهم

ترکیبی از اصول واقعگرایی، نوواقعگرایی، سیستمی و : )نمود تبیینتوان به صورت زیر 

 (های نظریه چرخهنوآوری

                                                           
1
 Cycle theory 

2
 Order system 
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.) شودبنای مناسب برای تجزیه و تحلیل توزیع قدرت و نظم جهانی محسوب میآنارشی  . 

شود که سیستم یاین مفروض آغاز م ای باهای چرخهنظریه(   1 – 33: 31  قاسمی، 

باشد و بنابراین سیستم با معمای امنیت روبرو خواهد شد الملل فاقد اقتدار عالیه میبین

که نتیجه چنین وضعیتی خودیاری و قدرت محوری سیستم و واحدهای تشکیل دهنده 

 .باشدآن می

آن امری واقعی است؛ باید به این اصل  شدن تمایل سیستم به تمرکز قدرت و قطبی . 

های آنارشیک، تمایل های آزاد از جمله سیستمسیستمی توجه نمود که تمامی سیستم

گیری چرخه قدرت، مبتنی بر انباشت آن در کشورهایی به قطبی شدن دارند؛ سمت

 .است که در رأس چرخه قرار دارند

-انی نسبت به هم یکسان میهای بزرگ نسبت به سیاست جهگیری تمامی قدرتسمت . 

گیری باشد؛ با توجه به آنارشی بودن سیستم و اصل قدرت محور بودن چرخه، سمت

باشد و تمامی آنها براساس های حاکم بر چرخه مذکور، یکسان میرفتاری تمامی قدرت

 .نمایندش میتال تالش برای کسب، حفظ و افزایش قدرت

قدرت دارای . که امری متحول و پویا استشود بلای ایستا محسوب نمیقدرت پدیده .0

باشد، این فرآیند از مرحله رشد بالقوه شروع و تا زوال و فرآیند حیات مختص به خود می

 .یابدنابودی ادامه می

الملل بین قدرت و نقش پیوند مستحکمی برقرار است؛ کشورها براساس در سیاست بین .5

به عبارتی نقش کشورها در سیستم  نمایند،جایگاه خود در چرخه قدرت نقش طلب می

 .شودالملل براساس جایگاه آنها در چرخه مشخص میبین

الملل قدرت، رضایت و نقش به یکدیگر پیوند خورده و ثبات سیستم در سیاست بین .1

 .باشدپذیر نمیجهانی بدون توجه به هماهنگی بین این سه وجه امکان

توان با توجه به مراحل رشد قدرت می ای دارد کهقدرت در درون سیستم ویژگی چرخه .1

 (    –   :  3  قاسمی، . ) پویایی آن را نیز مشاهده نمود

باشد، چرخه قدرت ی قدرت برای کشورهای مختلف، متفاوت است اما آنچه مهم میچرخه

این سیکل یا چرخه به صورت متناوب، تکرار . متعلق به کشورهای قدرتمند در سیستم است
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-با توجه به اینکه تامین امنیت، ثبات و بی. ی یک نقطه شروع و پایان استشود و دارامی

 باشدموجود می افتد، پنج نظمچرخه اتفاق می متثباتی در کدام یک از قس

ها با هژمون و بسته با تمرکز شدید قدرت، همنوایی سایر قدرت)نظم هژمونیک  . 

 (بودن

گیری جدید هژمون و شکلتضعیف هژمون، پیدایش چالشگران )نظم مهارکننده  . 

 (رقابت راهبردی با هژمون

 (های بزرگاجماع قدرت)نظم کنسرتی  . 

 (چند قطبی بودن قدرت)ای و معکوس نظم موازنه .0

 ( 5  - 1  همان،(. )های بزرگ با یکدیگرتضاد و تخاصم قدرت)ساختار نظم بی .5

های موجود از واقعیتیکی  .دهندها الگوی رفتاری متفاوتی را شکل میهر کدام از این نظم

. ای در پیوند با یکدیگر خواهند بوداین است که چرخه قدرت در سطح جهانی و منطقه

الملل نیز اند در حوزه بینهای مختلفی شکل گرفتهاصوالً تمامی سیستم ها از خرده سیستم

ای است و به همین سبب هردو به های منطقهسیستم جهانی خود دارای خرده سیستم

باشند که این الگوها دارای پیوند کارکردی همزمان دارای الگوهای خاصی از نظم میصورت 

هایی در چرخه قدرت به عنوان زیر بنای نظم بین خود خواهند بود و لذا تالقی چنین نظم

 :توان نشان دادمی  تالقی مذکور را به صورت شکل . گرددای محسوب میمنطقه
  

 

 

 

 

 

 

 
 (1  :  3  . قاسمی: منبع)ای و جهانیتالقی نظم منطقه:  شکل 

 

 

 نظم مهارکننده

 نظم هژمونیک

 نظم کنسرتی
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 ارکننده م مهنظ

 نظم هژمونیک 

 نظم کنسرتی

 ای نظم موازنه
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 سطح جهانی                                                                                                          

 

 ایسطح منطقه
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ای و نظم جهانی الگوی نظم حاکم بر منطقه در قالب در این راستا از تعامل بین نظم منطقه

  :گرددنمایان می  شکل 
 ایای و نظم سیستم منطقهتعامل نظم جهانی و منطقه ( جدول

 نظم جهانی
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نط
م م
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  هژمونیک مهارکننده کنسرتی موازنه قوا ساختاربی

 وضعیت نادر

ثباتی تأثیر بی

ای جهانی بر منطقه

 .کمتر است

کاهش مداخالت نظم 

جهانی و افزایش میزن 

 استقالل عمل منطقه

نفع قدرت همکاری به

 ایمنطقه

ثبات استراتژیک 

: ایجهانی و منطقه

ک ثبات کلی
ونی
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قدرت  کاهش

ای در منطقه

نتیجه عامل 

کاهش میزان 

سازی یکپارچه

 در منطقه

میزان تأثیرپذیری 

آشوب جهانی بر 

منطقه نسبت به فاز 

قبل بیشتر و نسبت 

به فازهای بعدی 

 کمتر

درهم تنیدگی بیشتر 

ای در نظم نظم منطقه

 جهانی

 

شرایط چرخه جهانی و 

ای یکسان منطقه

تأثیرپذیری نظم . است

از جهانی ای منطقه

 .یابدافزایش می

ثبات استراتژیک 

جهانی و کاهش ثبات 

منطقه، همکاری با 

هژمون جهانی بعنوان 
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آشوب و عدم 

 ثبات در منطقه

آشوب و عدم ثبات 

 در منطقه

-بی+ ثباتی جهانی بی

= ای ثباتی منطقه

ثباتی افزایش شدت بی

 در منطقه

از  ثبات نظم جهانی

ای بیشتر نظم منطقه

های پدیده: است

منطقه تحت تأثیر 

 اراده هژمون جهانی

ضعیف شدن قدرت 

ای و در نتیجه منطقه

مجبور به همکاری با 

های دیگر قدرت

 .منطقه است
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 ثبات در منطقه

آشوب و عدم ثبات 
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ای جهانی بر منطقه

 مراحل قبلبیش از 

تحمیل الگوهای 

رفتاری نظم جهانی بر 

 اینظم منطقه

پراکندگی توزیع 

قدرت و الگوی رفتاری 
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آشوب و عدم 

 ثبات در منطقه

آشوب و عدم ثبات 

 در منطقه

آشفتگی و عدم تقارن 

بیشتر جنگ و در 

نتیجه وضعیت منطقه 

 ثباتکامأل بی

منطقه کامأل تحت 

اراده و خواست قدرت 

 .باشدبزرگ می

منطقه در شرایط 

مداخله هژمون : آشوب

-جهانی به نهایت می

 .رسد
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 ، 3ای و نظم سیستمی و نوع استراتژیهای چرخهپیوند بین نظریه

استراتژی به عمل آمده است، اصوالً در حوزه مطالعات استراتژیک، تعاریف متعددی از   

هایی است که به بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم استراتژی جمله استراتژیستبوفر از آندره 

توان مسائلی که از برخورد از دیدگاه وی، استراتژی هنری است که در آن می. نمایداقدام می

کند، شناسایی نموده و در نتیجه شناخت کامل این مسائل، تکنیک دو اراده متضاد بروز می

همچنین قاعده کلی استراتژی، آن . مندی حاصل گردداکثر بهرهو روشی اتخاذ کرد که حد
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است که باید روشی را یافت که از آن طریق، بتوان بر دشمن تفوق و استیالء پیدا نمود و به 

استراتژی مورد نظر بوفر، ابزارهای  به طور کلی با توجه به الگوهای. هدف نهایی رسید

 :اد که عبارتند ازتوان در استراتژی تشخیص دمختلفی را می

 آمیزهای تحکممانند خواست: ابزارهای تهدید 

 رهای مربوط به فشارهای غیرمستقیمابزا 

 ابزارهای دفاعی 

 شیابزارهای فرسای 

 31  قاسمی، .) گیری از زوربهره(: تهاجمی)ابزارهای نظامی و تسلیحات :   - 

 13). 

دیدگاه بوفر از چنان اهمیتی برخوردارند که گیری از ابزارها و نوع آنها، از در این راستا بهره

های مختلفی از استراتژی را سبب شود که بر این اساس تواند گونهبه نظر وی، خود می

 :ترین آنها عبارتند ازمهم

 استراتژی تهدید مستقیم 

 استراتژی فشارهای غیرمستقیم 

 های غیرمستقیماستراتژی پیشروی یا عملیات 

  ه طوالنی و جنگ و مناقش)های فرسایشی یا استراتژیاستراتژی انهدامی سنتی

 ( استراتژی دراز مدت

  (.  5: 11  بوفر، )استراتژی زور یا استراتژی چریکی و پارتیزانی 

نماید که های مختلفی تجلی میالملل به گونهاستراتژی در عرصه سیاست بینبنابراین 

 :مهمترین آن عبارتند از

 ایهسته استراتژی متعارف و استراتژی 

 استراتژی مستقیم و غیرمستقیم 

 استراتژی دفاعی و تهاجمی 

 استراتژی گام به گام و متراکم 

 (  1  –    : 13  بیلیس، . )استراتژی ضد نیرو و ضد شهر 
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 ایاستراتژی متعارف و هسته

الملل معاصر، براساس نوع تجهیزات و بندی استراتژی در سیاست  بیننخستین گونه

به عبارتی مهمترین وجه تمایز این دو گونه . گیردمورد استفاده در آن صورت میابزارهای 

-استراتژی متعارف بر بکارگیری سالح. باشداستراتژی، نوع سالح نظامی مورد استفاده می

های متعارف نظامی متکی است و نوعی از عدم قطعیت در پیروزی نظامی در آن وجود 

در دیگر . باشداز توان نابودکنندگی مطلق برخوردار نمیخواهد داشت، چرا که واحد مذکور 

های های دارای قدرت نابودکنندگی جمعی و مطلق از جمله سالحسوی، پیدایش سالح

ای را ای، تحول اساسی در استراتژی و پیدایش شکل نوین آن یعنی استراتژی هستههسته

 .سبب شد

 

 استراتژی مستقیم و استراتژی غیرمستقیم

باشد اما این تفوق اتژی غیرمستقیم هدف دستیابی به استیالء و تفوق بر دشمن میدر استر

در اینجا نیز مانند سایر . شوداز طریق کاربرد مستقیم نیرو تسلیحات نظامی حاصل نمی

ها هدف دستیابی به آزادی عمل گسترده است تا بر آن اساس بتوان دشمن را استراتژی

 :گرددطریق حاصل میمنکوب نمود و این هدف از دو 

 مانور خارجی؛ -

 .مانور داخلی -

در مانور خارجی، هدف دستیابی به آزادی عمل بیشتر و محدود کردن آزادی عمل دشمن 

در اینجا کانون توجه، بر تغییر و تحول در عواملی است که خارج از محدوده . است

المللی، و از ابزارهای بینجغرافیایی هدف قرار داشته و بیشتر بر عملیات روانی تاکید دارد و 

های دشمن بهره گرفته خواهد شد تا بتوان از طریق اعمال و رفتار همچنین حساسیت

در مانور داخلی، هدف طراحی نقشه . الملل به زیر سوال برداحتمالی آن را در روابط بین

شه این نق. برای منطقه جغرافیایی خاصی است که در آن بایستی به هدف نهایی دست یافت

 .گرددبراساس عامل نیروهای مادی، عوامل روانی و زمان ترسیم می
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 (یا بازدارنده و مبتنی بر بازدارندگی ) استراتژی تهاجمی و دفاعی 

کشورها در زمینه استراتژی و نوع رفتارهای الزم برای دستیابی به اهداف خود، الگوهای 

تغییر مستقیم محیط دشمن دارند اما برخی سعی در . نمایندرفتاری متفاوتی را اتخاذ می

برخی دیگر صرفاً نگاه به درون واحد خود داشته و بیشتر خواهان خنثی نمودن تهدیدات 

استراتژی تهاجمی (.  31 - 5  :  3  لطفیان،)برند استراتژیک تهاجمی و دفاعی بهره می

هدف است و  های تهاجمی برای دستیابی بهگیری از عنصر جنگ و سیاستبه معنای بهره

هایی که جهت حفاظت از یک کشور در برابر تهدیدات استراتژی دفاعی، تدابیر و اندیشه

 :های دفاعی شاملشود و انواع استراتژیخارجی اتخاذ می

 های حفاظت از یک کشور در برابر تهدیدات ناشی از سالح: دفاع استراتژیک

 استراتژیک؛

 در برابر حمالت دشمن؛گیری از نیروهای مسلح بهره: دفاع عامل 

 می برای مقابله با تهدیدات خارجیاستفاده از ابزار غیرنظا: دفاع غیرعامل 

 ضریب انسجام داخلی در مقابل دشمنافزایش : دفاع معطوف به داخل . 

 در دشمن، ایجاد انشقاق در دشمن پذیریایجاد آسیب: دفاع معطوف به خارج . 

 دشمن، تغییر در محیط خارجی دشمن عملیات روانی علیه

 ش آمادگی دفاعی و تهاجمی به دشمننمای: دفاع معطوف به نمایش قدرت . 

 دفاع از نقاط غیر نظامی: دفاع شهری 

 ای که هدف در آن قرار دارددفاع از منطقه: ایدفاع منطقه 

 دفاع از نقطه هدف: ایدفاع نقطه 

 استراتژی گام به گام و متراکم

به . واند از حالت انباشتی، تراکمی و گام به گام یا تدریجی برخوردار باشدتاستراتژی می

ای از اهداف تقسیم شده و های گام به گام هدف نهایی، به مجموعهدر استراتژی عبارتی

ها حالت استراتژی از سوی دیگر برخی. گرددنوعی سلسله مراتب بین آنها برقرار می

عبارتی واحدهای مربوطه بر این باورند که توان تغییر محیط و به . انباشتی، تراکمی دارند

سازی ابعاد مختلف آن را در جهت تحقق هدف استراتژیک خود، به صورت یکجا و دگرگون

 (Wylie,1967: 23 – 29 ). همزمان خواهند داشت
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 استراتژی ضد نیرو و استراتژی ضد شهر

در اینجا هدف . ای استتسلیحات هسته بندی، بر پایه وجود و کارکرداساس این گونه  

گیری و بمباران مردمان غیرنظامی و ها، هدفبرخی از استراتژیست. ایجاد بازدارندگی است

دهند و معتقدند در صورتی که از این مراکز تولیدی دشمن را در دستور کار خود قرار می

توان ایجاد وحشت را میمنظر بتوان تهدید غیرقابل قبولی را بر دشمن تحمیل کرد، توازن 

از . افتدای اتفاق نمینموده و با پدیدار ساختن موازنه وحشت با ثبات، عمالً جنگ هسته

نگرند و معتقدند که تنها ها به این استراتژی با دیده شک میرخی استراتژیستبسوی دیگر 

ضد نیروهای ها بایستی بر به عبارتی استراتژی. توان به هدف رسیدبا خلع سالح دشمن می

تنها در این صورت است که . سازی آنها بیانجامدنظامی دشمن طراحی شوند و به خنثی

کشورها به عنوان در این راستا ( 51: 11  کالینز، . )دارندگی اندیشیدتوان به ثبات بازمی

که براساس اینکه . باشند الملل دارای چرخه قدرت میواحدهای تشکیل دهنده سیستم بین

فاز از مراحل رشد، بلوغ و زوال قدرت قرار دارند ابزارهای مختلف در استراتژی مورد  در کدام

نظم سیستم نیز که نقش محدودکننده در طراحی استراتژی دارد منبعث . گیردنظر قرار می

نظم سیستمی نیز محیط استراتژیک واحد مورد نظر را شکل . باشداز این چرخه قدرت می

های خاص خود تهدیدات راهبردی متعددی را سبب  ویژگی دهد که این محیط بامی

های مختلف و در صورت وجود تهدیدات استراتژیک است که به کارگیری گونه. شود می

و این تهدیدات با توجه به توان دشمن در انجام اقداماتی . یابد استراتژی معنا و مفهوم می

گیرد  شکل می( جسته دشمننقاط ضعف بر) های  پذیرخاص، قصد و نیت دشمن و آسیب

  بر این اساس ارتباط بین قدرت، نظم و نوع استراتژی در شکل  (. 1 : 11  کالینز،)

 :گرددنمایان می
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 تعامل بین چرخه قدرت، نظم و نوع استراتژی:   شکل 

 

 
 و الگوی نظم در سیستم جهانی 3چرخه قدرت

های و سنجش قدرت نسبی، در دورهبه طور کلی، در سیستم جهانی براساس توزیع قدرت 

با توجه . کردندالملل ایفا میهای بزرگ متفاوتی، نقش اساسی را در نظام بینمختلف، قدرت

ی زمانی توزیع قدرت در میان کشورهای الملل، هر چند در یک دورهبه ساختار سیستم بین

میان رفت، اما باید گفت های جهانی این نوع ساختار و توزیع قدرت از اروپایی بود و با جنگ

های مؤثر در سیستم کشورهایی چون بریتانیای کبیر، فرانسه و آلمان هنوز به عنوان قدرت

بعد از آن، سیستم دوقطبی با محوریت آمریکا و شوروی شکل . الملل مطرح هستندبین

به گرفت که حتی بعد از فروپاشی شوروی و به پایان رسیدن این نوع ساختار، هنوز شوروی 

تازانه به اما آمریکا، به صورت یکه. شدهای مؤثر در سیستم محسوب میعنوان یکی از قدرت

های قدیم چون بریتانیای در طی این دوران هر چند قدرت. مدیریت سیستم پرداخته است

های جدید دیگری چون روسیه، اتحادیه اروپا و کبیر، فرانسه و آلمان، وجود داشتند، قدرت

ها به خصوص بعد از ی قدرت جهانی شدند که البته میزان تأثیرگذاری آنچرخهژاپن وارد 

در سیستم نوین سه قدرت آمریکا، ژاپن و چین به . حرکت روبه زوال آمریکا متفاوت بود

شوند که هم در چرخه قدرت اقتصادی و هم ترین کشورهای سیستم مطرح میعنوان مهم

  .نشان داده شده است 0ه در شکل چرخه قدرت نظامی در حال رشد هستند ک
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 (.Dylan Kissane2008,p:33) 1 1  -111 چرخه قدرت چین، آمریکا و ژاپن از سال   0شکل 

 

شود به این نتیجه رسید که آمریکا در این شرایط از نظم هژمونیک براساس نمودار باال می

در این فاز هر چند . استفاصله گرفته است و وارد فاز بعد از آن یعنی نظم مهارکننده شده 

قدرت نسبی آمریکا، نسبت به بقیه بیشتر است اما میزان قدرت او نسبت به فاز قبلی کمتر 

تواند به صورت نظم هژمونیک و با تحمیل مستقیم به همین علت است که نمی. شده است

او  ها و سیستم کنترلی مورد استفادهبنابراین سیاست. دست به اقدام علیه واحدها بزند

کند و از طریق سیستم بازدارندگی یکجانبه چالشگران احتمالی را خصلتی تدافعی پیدا می

 (.Dylan Kissane2008,p:33). نمایدنابود می

 چرخه قدرت و الگوی نظم منطقه خاورمیانه

ترین از جمله مهم. های خاصی استمنطقه خاورمیانه از نظر چرخه قدرت، دارای ویژگی

در چرخه جهانی قدرت، . های غیربومی در آن استالت قدرت یا قدرتهای آن دخویژگی

هر چند رقابت زیادی میان کشورهای برتر جهانی وجود دارد اما هنوز، آمریکا به عنوان 

در فاز نظم  اش و قرار گرفتنترین قدرت جهانی، با وجود کاهش قدرت نسبیمهم

حیاتی، به خصوص منطقه خاورمیانه حضور به همین علت، در مناطق . باشدمهارکننده، می

های گران درونی و قدرتنسبتاً فعال دارد و به شدت به کنترل منطقه، در مقابل چالش

ثباتی نسبی در با توجه به میزان تداخل نظمی در خاورمیانه، بی. پردازدرقیب بیرونی می

. دهداتی قرار میثبای خاورمیانه را تحت تأثیر این بیسیستم جهانی، سیستم منطقه
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بنابراین با توجه به وضعیت ثبات ساختی در خاورمیانه، نظم منطقه، در حالت نظم نامتوازن 

ای ثبات استراتژیک منطقهثباتی، ناشی از محیط بیساختار است، که این بیرو به نظم بی

 .دهداست که آن را به شدت تحت تأثیر نظام جهانی قرار می
 ایران در آن.ا.نظامی ج –های دفاعی خاورمیانه و استراتژیای نظم سیستمی منطقه

ا در خاورمیانه را در شرایط .ا.ای، محیط استراتژیک جدر نتیجه تداخل نظم جهانی و منطقه

گسیخته خاورمیانه، روابط در محیط آشوب و از هم. دهدای قرار میثبات و آشوب منطقهبی

و شامل الگوهای روابطی متخاصم  وجود ندارد ای در حالت همکاریکشورهای درون منطقه

، الگوی (رژیم صهیونیستی -رژیم صهیونیستی و سوریه  -رژیم صهیونیستی، لبنان  -ایران )

روابط سرد میان اعراب و رژیم صهیونیستی، الگوی رقابتی میان ایران، عربستان، کشورهای 

سوریه، لبنان و فلسطین،  جنوبی خلیج فارس و مصر و اردن، الگوی روابط میان ایران،

الگوی همکاری اعراب در قالب اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه مغرب 

عربی، الگوی همکاری ایران و عراق و در نهایت الگوی اتحاد آمریکا و رژیم صهیونیستی و 

قاسمی، ) .آن را نشان داد 5توان به شکل همکاری استراتژیک میان آمریکا و اعراب، که می

  31 :0  ) 

 ( 0، 31  ، : قاسمی)الگوی روابط در خاورمیانه : 5شکل 

 
توان تهدیدات پیش روی این کشور  ایران می.ا.با شناخت محیط استراتژیک جدر این راستا 

محیط استراتژیک ایران در خود حاکم بودن نظم آشوبی بر در واقع  .را بررسی نمود

توان آنها را به صورت زیر کشور نمایان ساخته است که میتهدیدات مختلفی را علیه این 

 :بندی نموددسته
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 :تهدیدات استراتژیک سیستمی که خود از ابعاد زیر تشکیل شده است .1

تهدیدات ساختاری ناشی از گرایش هژمونیک سیستم به رهبری آمریکا به عنوان  -

ای مشاهده هستهتوان در مسئله ترین دشمن استراتژیک که نمونه آن را میمهم

 کرد

تهدیدات فرآیندی سیستم، از جمله فرآیند جهانی شدن اقتصادی و فرآیندهای  -

فرهنگی ازجمله موضوع برخورد تمدنی مورد نظر غرب در قالب نظریه برخورد 

 .های هانتینگتونتمدن

 :ای از جملهتهدیدات استراتژیک منطقه .2

 بویژه در خاورمیانه و خلیج فارس ایگر منطقهتهدیدات ناشی از قدرت مداخله -

 های بزرگ و مؤثر منطقهای از سوی قدرتیابی منطقهتهدیدات ناشی ازنقش -

ای خاورمیانه از جمله رژیم صهیونیستی های منطقهتهدیدات ناشی از برخی قدرت -

 . حاکم بر فلسطین اشغالی

می و تهدیدات استراتژیک ملی از جمله تهدیدات ناشی از ساخت جمعیتی، قو .3

ای که در برخی های مشابه در محیط پیرامونی منطقهمذهبی و وجود ساخت

 .ها مورد دستکاری قرار گیردتواند از طریق سایر قدرتمواقع می

 برای  ا.ا.ج، بنابراین با حاکم شدن نظم آشوبی بر منطقه خاورمیانه و تهدیدات ناشی از آن

از آن، باید استراتژی دفاعی را به عنوان  های ناشیجلوگیری از بروز جنگ و تحمیل هزینه

استراتژی برتر به سبب تقویت ابعاد بازدارنده برای جلوگیری از تهاجم دشمن به عنوان 

لذا از مهمترین  .مهمترین و کارآمدترین استراتژی در محیط استراتژیک خود بکار گیرد

 :ا شامل.ا.اشکال دفاع برای ج

 حمله به دشمن  -

 محافظت از مرزها  -

 حمله پیشگیرانه به دشمن  -

 دفاع در عمق  -

 های کوهستانی جنگ -

 ها و آبراهها دفاع از رودخانه -
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 دفاع از باتالق  -

 ها دفاع از جنگل -

 دفاع از صحنه عملیات -

ایران باید در .ا.نهایتاً در سطح عملیاتی و در جهت دستیابی به استیال و برتری استراتژیک، ج

 :را عملیاتی نماید های زیرقالب استراتژی دفاعی طرح

 :های تهاجمی در قالب استراتژی دفاعی طرح . 

 حمله  -

 غافلگیری  -

 آمیز یا شبه حمله حمله خدعه -

 اغفال و فریب  -

 رخنه  -

 فرسایش دشمن  -

 تعقیب -

 :های تدافعی طرح . 

 آمادگی دفاعی  -

 دفع حمله  -

 ضربه متقابل  -

 نشینی عقب -

 ....متارکه موقت و  -
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 هایران در منطقه خاورمیان.ا.های عملیاتی جاستراتژی و طرح: 1شکل 

 یگیرنتیجه

ای خاورمیانه و تاثیر آن بر پژوهش درصدد برآمده تا به بررسی نظم سیستمی منطقهاین 

با توجه به نظم سیستمی حاکم بر سیستم جهانی . ا در خاورمیانه بپردازد.ا.نوع استراتژی ج

ای خاورمیانه ظاهر و نظم سیستمی خاورمیانه، محیط استراتژیک حاکم بر سیستم منطقه

ها و تهدیداتی که در سیاست خارجی ی از این محیط، محدودیتگیرگردد و با بهرهمی

بنابراین . دهدکند، نوع استراتژی آن را تحت تاثیر قرار میایران ایجاد میجمهوری اسالمی 

با توجه به اینکه محیط استراتژیک خاورمیانه محور پژوهش قرار گرفته است، در ابتدا به 

در . شوداستراتژیک منبعث از آنها پرداخته میبررسی چرخه قدرت، نظم سیستمی و محیط 

ای و سیستم جهانی دارای چرخه قدرت متشکل این راستا واحدها در سطح سیستم منطقه

-از سه فاز رشد، بلوغ و زوال هستند که به تناسب چرخه قدرت در سیستم جهانی و منطقه

 چرخه قدرت

 محیط آشوب خاورمیانه

 ایران.ا.جای و جهانی برای تهدیدات استراتژیک ملی، منطقه

 عامل و غیرعامل: اولویت استراتژی تدافعی

 جهانی ایمنطقه

هژمونیک                      

 ایمنطقه

 ساختاربی
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طقه خاورمیانه که در این میان من. گرددای تعیین میای، نظم حاکم بر سیستم منطقه

-همیشه در قلب سیاست جهانی قرار داشته و هر گونه تغییر و تحول در این منطقه بازتاب

ساختار که های بزرگ داشته است، دارای نظم بیهای بسیار زیادی بر مناسبات میان قدرت

-با ترکیب نظم هژمونیک رو به مهارکننده حاکم بر سیستم جهانی، نظم در سیستم منطقه

ایران را ناامن کرده و تهدیدات .ا.خاورمیانه حالت آشوبی داشته و محیط استراتژیک جای 

آورد و الگوی استراتژی سیاست ساختاری، فرآیندی و ملی مختلفی برای آن به همراه می

تقویت  ر حوزه تدافعی با تاکید بر دفاع عامل و غیرعاملایران در خاورمیانه را د.ا.خارجی ج

 .کندمی
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