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تاضید زضیافت19/2/2 :
تاضید تهَیة19/4/91 :

چکیدٌ

ّسف ایي هقالِ قٌاؾایی ٍ تحلیل خایگاُ حعباهلل لثٌاى زض اؾتطاتػی تاظزاضًسگی خوَْضی
اؾالهی ایطاى اؾت .اقساهات حعباهلل لثٌاى زض هداٍض هطظّای اؾرطاییل بترِ فٌرَاى تْسیرس
انلی فلیِ خوَْضی اؾالهی ایطاى) ضوي زازى هَققیت هْن تِ ایي خٌثف هٌدط تِ افعایف
تَاى تاظزاضًسگی خوَْضی اؾالهی ایطاى گطزیسُ اؾت .تٌاتطایي ؾؤال انرلی هقالرِ حاضرط
ایي اؾت کِ :حوایت خوَْضی اؾرالهی ایرطاى اظ حرعباهلل لثٌراى چرِ تریریطاتی ترط ترَاى
تاظزاضًسگی ایطاى زاضز؟ زض پاؾد ترِ ؾرؤال فرَفر فطضریِ تحقیر نى اؾرت کرِ :حوایرت
خوَْضی اؾالهی ایطاى اظ حعباهلل هَخة افعایف قسضت تاظزاضًسگی ایرطاى هریگرطزز .زض
ضاؾتای نظهَى فطضیِ فَفر تا اؾتفازُ اظ ضٍـ تَنیفی -تحلیلی هتغیطّایی هاًٌرس افرعایف
ف و اؾتطاتػیک ایطاىر قکؿرت اؾرتطاتػی تاظزاضًرسگی ٍ کراّف ضرطیة اهٌیرت ًؾراهی
ب(As_moosaabadi@yahoo.com

 . 1اؾتازیاض ٍ فضَ ّییت فلوی گطٍُ فلَم ؾیاؾی زاًكگاُ نظاز اؾالهی ٍاحس قْطضا
 . 2کاضقٌاؾی اضقس فلَم ؾیاؾی زاًكگاُ نظاز اؾالهی ٍاحس قْطضا )(Bagheri.m12@gmail.com
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اؾطاییل ٍ کاّف احتوال حولِی ًؾاهی تِ ایطاى هَضز تحر

قرطاض گطفرتً .ترایح تحقیر

حاکی اظ ایي اؾت کِ :حوایت خوَْضی اؾالهی ایرطاى اظ حرعباهلل زض هؿریط هَاخْرِ ترا
ضغین اؾطاییل اظ یک ؾَر هَخة قکؿت تاظزاضًسگی ٍ کاّف اهٌیت هلی اؾطاییل گطزیسُ
ٍ اظ ؾَی زیگطر ضوي افعایف فو اؾتطاتػیک خوَْضی اؾالهی ایطاى هٌدرط ترِ کراّف
احتوال ّط گًَِ تْاخن ًؾاهی فلیِ ایطاى قسُ اؾت .ایي ٍضقیتر زض ًْایت تاف

افعایف

قسضت تاظزاضًسگی غیطهؿتقین هٌغقِای ٍ اهٌیت هلی خوَْضی اؾالهی ایطاى قسُ اؾت.
ياشٌَای کلیدی :اهٌیت هلریر اؾرتطاتػیر تاظزاضًرسگیر فور اؾرتطاتػیکر حرعباهلل لثٌراىر
خوَْضی اؾالهی ایطاىر اؾطاییل.
مقدمٍ

ایداز حعباهلل لثٌاى زض زِّی  06قوؿی زض هداٍضت هطظّای قروالی فلؿرغیي اقرغالیر
تا تیریطپصیطیر ّسایت ٍ کوک خوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ اقساهات ایري خٌرثف اظ نى ظهراى
تاکٌَى زض هؿیط ضٍیاضٍیی تا ضغین اؾطاییل تیریطات هتقسزی تط اتقراز هرتلرا اهٌیرت هلری
خوَْضی اؾالهی ایطاى تِ ٍیػُ اهٌیت ًؾاهی گصاقتِ اؾت .زض ایي هؿیطیکی اظ هْرنترطیي
پیاهسّار افعایف تَاى تاظزاضًسگی خوَْضی اؾالهی ایطاى اؾت .فلت ایي اهط ضا هیتایؿرت
زض ًتیدِی ایداز ضاتغِی هؿتحکن تیي خٌثف قیقی حعباهلل لثٌاى تا ًؾام ؾیاؾری قریقی
ایطاى زاًؿت کِ تِ پیًَس اؾتطاتػیک هاتیي نًْا هٌدط قسُ اؾت.
زض ذهَل چگًَگی ایفای ًقف حعباهلل زض هیاى زٍ عطف تاظی؛ یقٌی اظ یک
عطف خوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ زض عطف زیگط اؾطاییل ٍ نهطیکا ٍ هتحساى هٌغقِای ٍ
فطاهٌغقِای نًْا هیتَاى گفت حعباهلل تِ فلت ایٌکِ زض حال ضٍیاضٍیی تا اؾطاییل؛ تِ
فٌَاى تاظیگط هترانن زض تطاتط ایطاى اؾت ٍ تِ زلیل ٍخَز اضتثاط ذال تیي خوَْضی
اؾالهی ایطاى ٍ حعباهللر ّط گًَِ تغییط خایگاُ ایي خٌثف زض تطاتط اؾطاییل ضوي
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تحتتیریطقطاض زازى اهٌیت هلی ایي ضغین تط اهٌیت هلی خوَْضی اؾالهی ایطاى ًیع تیریطگصاض
اؾت کِ تیي ایي زٍ تاظیگط؛ یقٌی ایطاى ٍ اؾطاییل ضاتغِای هقکَؼ ٍخَز زاضز؛ تِ ایي
نَضت کِر ّط چقسض زض ارط حضَض ٍ اقساهات حعباهلل زض تطاتط اؾطاییلر تیریطات هثثتی تط
هؤلّفِّای تقییيکٌٌسُی اهٌیت هلی ایطاى ٍاضز قَز تِ ّواى هیعاى هٌدط تِ ارطگصاضی هٌفی
تط هؤلّفِّای اهٌیت هلی اؾطاییل هیگطزز؛ یقٌی خٌثف حعباهلل تِ فٌَاى یک هتغیط
هساذلِگط تط اهٌیت هلی ایطاى تیریطگصاض اؾت .زض ًتیدِی ایي ٍضقیت هَفقیتّای
حعباهلل تِ عَض ذال تط یکی اظ هْن تطیي خٌثِّای اهٌیت هلی ایطاى؛ یقٌی اهٌیت ًؾاهی
ٍ اتعاض نىر تاظزاضًسگی تؿیاض تیریطگصاض اؾت.
قایس تطای تطذی ایي ؾؤال هغطح گطزز کِر چطا خوَْضی اؾالهی ایطاى تِ هٌعلِی
یک زٍلت هقتسض اقسام تِ ؾطهایِگصاضی ٍ ایداز ضاتغِی اؾتطاتػیک تا یک حعب زض زضٍى
هطظّای ؾیاؾی هحهَض ًوَزُ اؾت؟ زض خْت پاؾد تِ ایي پطؾف تایس گفتر اٍل ایٌکِ
حعباهلل فقظ یک حعب ًیؿتر تلکِ خطیاًی فطاگیطر هحثَب تا پكتَاًِی هطزهی تاال زض
لثٌاى ٍ خْاى اؾالم اؾت؛ زٍم نًکِ تِ فلت ًعزیک تَزى تؿیاض ظیاز ایسیَلَغی اؾالهی-
قیقی حعباهلل تا خوَْی اؾالهی ایطاى تِ تثـ هثاًی ٍ ًگطـ ؾیاؾی ایي خٌثف ًیع
تیكتطیي تكاتِ ٍ ًعزیکی ضا تا خوَْضی اؾالهی ایطاى زاضز .ایي اهط زض حالی اؾت کِ
اقساهات حعباهلل زض لثٌاى ٍ زض فطنِی هَاخِْ تا اؾطاییل تا اؾتطاتػی اهٌیتی خوَْضی
اؾالهی ایطاى زض هقاتل ایي ضغین قطاتت ظیازی زاضز؛ یقٌی ایٌکِ ّط زٍ عطف هَاضـ
ذهواًِای ضا ًؿثت تِ ضغین اؾطاییل زاضًسر ایي ضا ضّثطاى حعباهلل ًیع افالم ًوَزُاًس.
ًتیدِی ایي قطایظر هقاتلِی حعباهلل لثٌاى تا اؾطاییل بیقٌی تْسیس تالقَُ فلیِ خوَْضی
اؾالهی ایطاى) تَزُ اؾت .لصا ؾطهایِگصاضی تط ضٍی حعباهلل ٍ تطقطاضی ضاتغِ تا نى کِ
قَیتطیي خٌثف زض هداٍض هطظّای اؾطاییل ٍ زض هقاتل نى اؾتر یکی اظ هْنتطیي
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اتعاضّای تاظزاضًسُی خوَْضی اؾالهی ایطاى زض هقاتل تْسیسات تالقَُ ٍ تالفقل اؾطاییلر
نهطیکا ٍ ّنپیواًاى نًْا زض هٌغقِی ذاٍضهیاًِ اؾت.
ایي هقالِ تِ زًثال تطضؾیر تَنیا ٍ تحلیل تیریطات حوایت خوَْضی اؾالهی
ایطاى اظ حعباهلل تط تَاى تاظزاضًسگی ایطاى اؾتّ .سف تحقی ر یافتي پاؾد ایي ؾؤال
انلی اؾت کِ :حوایت خوَْضی اؾالهی ایطاى اظ حعباهلل لثٌاى چِ تیریطاتی تط تَاى
تاظزاضًسگی ایطاى زاضز؟ زض ظیطهدوَفِ ایي پطؾف چٌسیي ؾؤال فطفی زیگط قاتل عطح
اؾت :اقساهات حعباهلل چگًَِ اهٌیت ًؾاهی اؾطاییل ضا تحت تیریط ذَز قطاض زازُ اؾت؟
اؾتطاتػی تاظزاضًسگی اؾطاییل زض ًتیدِ هَاخِْی حعباهلل تا ایي ضغین چِ تحَالتی ضا عی
کطزُ اؾت؟ ضٍیاضٍیی حعباهلل تا اؾطاییل تا پكتیثاًی ایطاىر تط احتوال اؾتفازُی اّطم
ًؾاهی فلیِ ایطاى چِ تیریطاتی گصاقتِ اؾت؟
فطضیِی انلی هقالِ ایي اؾت کِ :حوایت خوَْضی اؾالهی ایطاى اظ حعباهلل
هَخة افعایف قسضت تاظزاضًسگی ایطاى هیگطزز .زض تَضیح ایي هغلة تایؿتی گفت:
حوایت خوَْضی اؾالهی ایطاى اظ حعباهلل هَخة قکٌٌسگی اهٌیت ًؾاهی اؾطاییل قسُ
اؾت؛ هَاخِْی ایي خٌثف تا اضتف اؾطاییل ًیع ضوي فطٍضیرتي افؿاًِی قکؿتًاپصیطی
نىر هٌدط تِ قکؿت اؾتطاتػی تاظزاضًسگی ایي ضغین گطزیسُ اؾت؛ حوایت خوَْضی
اؾالهی ایطاى اظ حعباهلل ٍ قسضت ایي خٌثف زض تِ چالف کكیسى اهٌیت هلی اؾطاییل
تاف

افعایف قسضت تاظزاضًسگی خوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ کاّف احتوال ّطگًَِ حولِی

ًؾاهی تِ ایطاى گطزیسُ اؾت.
تط ایي هثٌا زض ایي تحقی تا اؾتفازُ اظ ضٍـ تَنیفی -تحلیلی زض تدعیِ ٍ تحلیل
تیریطات حوایت خوَْضی اؾالهی ایطاى اظ حعباهلل تط تَاى تاظزاضًسگی ایطاى اؾتفازُ
هیقَز ٍ تط اؾاؼ هغالقات کتاتراًِای تا اؾتفازُ اظ هٌاتـ ایٌتطًتی ٍ تا کوک اظ ًتایح
تحقیقات هطتثظ تا هَضَؿ اقسام تِ تطضؾی هؿیلِ هیگطزز .اظ ضٍـ تَنیفی زض تثییي
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هفَْم تاظزاضًسگی ٍ حوایت خوَْضی اؾالهی ایطاى اظ ایي خٌثف اؾتفازُ هیگطزز ٍ اظ
ضٍـ تحلیلی ًیع زض تطضؾی تیریط اقساهات حعباهلل تط اهٌیت ًؾاهیر اؾتطاتػی تاظزاضًسگی
اؾطاییل ٍ فو اؾتطاتػیک ٍ قسضت تاظزاضًسگی خوَْضی اؾالهی ایطاى تْطُگیطی هیقَز.
خْت نظهَى فطضیِّای تحقی اتتسا تِ تثییي هثاًی ًؾطی تح

پطزاذتِ ٍ ؾپؽ تِ

تكطیح ضًٍس تکَیي ٍ حوایت خوَْضی اؾالهی ایطاى اظ حعباهلل پطزاذتِ زض قؿوت تقس
تیریطات اقساهات ایي خٌثف تط فو اؾتطاتػیک ایطاىر اهٌیت ًؾاهی اؾطاییل ٍ اؾتطاتػی
تاظزاضًسگی نى ٍ احتوال حولِی ًؾاهی تِ ایطاى هَضز تثییي قطاض گطفتِ ٍ زض اًتْا تِ تحلیل
چگًَگی تیریطات اقساهات حعباهلل تط تَاى تاظزاضًسگی خوَْضی اؾالهی ایطاى ذَاّین
پطزاذت.
مباوی وظری تحقیق

زض ایي قؿوت اتتسا تِ تطضؾی هفاّین انلی هَضز تح

ًؾیط اهٌیت هلیر اؾتطاتػیر فو

اؾتطاتػیک ٍ تاظزاضًسگی هیپطزاظین ٍ ؾپؽ تِ چاضچَب ًؾطی تح

زض قالة ًؾطیِی

تاظزاضًسگی اقاضُ ذَاّین کطز.
امىیت ملی1

«اهٌیت هلی» یکی اظ تقاتیط هسضًی اؾت کِ تا پیسایف زٍلتّای هلی هغطح گطزیسُ اؾت.
هغالقات زض ظهیٌِی اهٌیت هلی ًیع هثحثی خسیستط هیتاقس کِ زض قطى تیؿتن ایداز قسُ
اؾت بذلیلیر .)19 :9834
اهطٍظُ ًیع تالـ خْت اضتقای اهٌیت هلی؛ اظ هْنتطیي زلهكغَلیّای زٍلتّا ٍ
اظ پایِّای اؾاؾی ؾیاؾت ذاضخی نًْا اؾت .ایداز ضٍاتظ ؾیاؾیر اقتهازیر تاال تطزى
1. National Security
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قسضت ًؾاهیر ایداز ایتالف ٍ پیواىّای ًؾاهی ٍ ٍضٍز تِ ؾیؿتن اهٌیت خوقیر ّوگی
خْت زؾتیاتی تِ ایي ّسف اؾت بًهیطیر .)38 :9834
کِ ایي اهط هٌدط تِ خایگعیٌی نى تِ خای هفَْم هثْن هٌافـ هلی قسُ اؾت.
فلیضغن افتقاز تطذی اظ اًسیكوٌساى هثٌی تط اتْامنهیع تَزى ایي هفَْمر اهٌیت هلی
زض تطگیطًسُی نى قؿوت اظ ذظ هكی زٍلت اؾت کِ ّسف نىر ایداز قطایظ هلی ٍ
تیيالوللی ؾیاؾی هغلَب تِ هٌؾَض گؿتطـ اضظـّای حیاتی فلیِ زقوٌاى تالقَُی
هَخَز هیتاقس ٍ یا «ٍخَز قطایظ هثتٌی تط حفؼ ٍ تطقطاضی اقساهاتی کِ کكَض ضا اظ افوال
ًفَش زقوي ههَى ًگِ هیزاضز» بضتیقیر .)94 -91 :9834
زض تقطیا زیگط ایي هفَْم تط «تَاى یک هلت زض حفؼ اضظـّای زاذلی اظ
تْسیسات ذاضخی»زاللت زاضز بّواى.)99 :
ًکتِ زیگط ایٌکِر تِ ضغن قایل تَزى هطاخـ هرتلا اظ ؾَی اًسیكوٌساى تطای اهٌیت
زض هفَْم اهٌیت هلیر ها زض ایي تحقی تط هطخقیت زٍلت -هلت تِ لحاػ گؿتطزُی نى
هقتقسین.
استراتصی1

ٍاغُی «اؾتطاتػی» کِ زض فاضؾی تِ نى ضاّثطز هیگَیٌسر زض انل ٍاغُای فطاًؿَی اؾت کِ
اظ ضیكِ یًَاًی «اؾتطاتػیا» تِ هقٌی ضّثطی ٍ ّسایت اضتف هكت گطزیسُ اؾت بهحوسًػاز
ٍ ًَضٍظیر .)1 :9893
ایي انغالح زض ًگاُ اٍل هفَْهی ًؾاهی -اهٌیتی اؾت ٍ اًسایكوٌساى ظیازی اظ
ایي ٍاغُ تطزاقتی ًؾاهی کطزُاًس بضفیـر .)961 :9839

1. Strategy.
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هحَض غالة تقاضیا اضایِ قسُ اظ اؾتطاتػیر خرٌرگ ٍ عرطحضیعى ًؾاهی تِ هٌؾَض
پیطٍظی اؾت .تقضی زیگط ًیع اؾرترطاترػى ضا تِ فرٌرَاى ترْرطُگیطى اظ تَاى ٍ اهکاًات
ًؾاهى ٍ هؤلفِّای قسضت زض خْت حهَل اّساف ؾیاؾى ٍ یا هلى هقٌی ًوَزُاًس .تا
هالحؾِ تقاضیا اضایِ قسُ اظ اؾتطاتػی خٌثِی هكتطک نًْا ضا هیتَاى تیکیس تط تکاضگیطی
فٌهط ؾرتافرعاضى قرسضت زاًؿرت بتاقطیر .)91 -26 :9830
الثتِ ایي تطزاقت تثییيکٌٌسُی کاهل هقٌای نى ًیؿت.
تا ایي اٍناف زیگط ًویتَاى اؾتطاتػی ضا تٌْا هفَْهی ًؾاهی زض ًؾط گطفت .ایي
ٍاغُ اهطٍظُ اظ زاهٌِ هقٌایی ٍؾیقی تطذَضزاض اؾت .یکی اظ اؾتطاتػیؿتّای هكَْض تِ ًام
«ازٍاضز اضل» زض ذهَل گؿتطـ فطنِی ایي هفَْم هیگَیس« :اهطٍظُ تٌْا هحسٍزتطیي
ٍاغُ قٌاؾیّا اؾتطاتػی ضا ٌّط فطهاًسّی ًؾاهی هیزاًٌس .تٌاتطایي زض خْاى اهطٍظ اؾتطاتػی
ٌّط کٌتطل ٍ تْطٍُضی اظ هٌاتـ یک زٍلت یا ایتالفی اظ زٍلتّاؾتر کِ ًیطٍّای هؿلح نًْا
ضا قاهل هیقَز ٍ ّسف نى پیكثطز هٌافـ حیاتی ٍ حفؼ ایي هٌافـ زض هقاتل زقوٌاى تالقَُ
ٍ تالفقل یا حتی نطفاً هفطٍو اؾت» بهحوسًػاز ٍ ًَضٍظیر .)1 :9893
اؾتطاتػی اًَاؿ هرتلفی زاضز کِ اؾتطاتػی اهٌیت هلی یکی اظ اًَاؿ نى اؾت.
ػمق استراتصيك1

انغالح «فو اؾتطاتػیک» ٍ تِ فثاضت زیگط «فقثِی اؾتطاتػیک» یا «فو حَظُی ًفَش»
پؽ اظ خٌگ خْاًی زٍم تا ایداز فضای خٌگ ؾطزر تِ یکی اظ پطکاضتطزتطیي هثاح
هغالقات اؾتطاتػیک تثسیل قسُ اؾت .تِ نَضت کلی هؤلّفِّای تكکیلزٌّسُی فو
اؾتطاتػیک تلفیقی اظ ًیطٍّای هطزهیر اضظـّار تاٍضّا ٍ خغطافیای ؾیاؾی هیتاقٌس؛ زض
ایي تقطیا فو ضاّثطزی تِ اتعاضّای ؾیاؾیر اضظقیر اًؿاًی ٍ خغطافیایی یک هلت

1. Strategic depth
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خْت نیاًت اظ ذَز تِ ّوطاُ تَاًاییّای یک زٍلت تِ هٌؾَض زؾتیاتی تِ ّسفّای
ؾیاؾتّای تلٌس هست زاذلی ٍ ذاضخی نى گفتِ هیقَز بتهامر .)9 :9839
ضاّثطز فو

اؾتطاتػیک تِ لحاػ تقس ٍ ظهیٌِی هَضز تطضؾی نى؛ یقٌی اظ ًؾط

خغطافیاییر ًؾاهیر ؾیاؾی ٍ اقتهازی ًیع زاضای تقاضیا هرتلفی اؾت .اها کلیت هفَْهی
نى یکؿاى هیتاقس .ضاّثطز فو اؾتطاتػیک تِ نَضت کلی فثاضت اؾت اظّ« :ط چیعی کِر
ًقغِی قَت تطای کكَضی ٍ ًقغِی تْسیس تطای کكَض ضقیة هحؿَب قَز ٍ تتَاًس ًقف
تاظزاضًسگی ضا تطای کكَض زاضًسُی نىر تاظی کٌس» .فو اؾتطاتػیک اظ ًؾط خغطافیایی ٍ
غیَاؾتطاتػیک فثاضت اؾت اظ« :تطذَضزاض تَزى اظ پٌْای هٌاؾة خغطافیایی زض زاذل ٍ
قسضت تیریطگصاضی زض هحیظ پیطاهًَی» بهحوسیر .)92 :9839
تِ ًؾط یکی اظ اًسیكوٌساى فو غضفای اؾتطاتػیک یا غیَپلتیک کكَض فثاضت اؾت
اظ« :هٌغقِای کِ نى کكَض ؾیاؾت ذاضخی ذَز ضا تا فضای خغطافیایی ؾیاؾی نى هٌغقِ ٍ
تا هلل هٌغقِی هَضز ًؾط زض تقاهل غیَپلتیک هیتیٌسر هٌؾَض اظ ایي تح

تیریطپصیطیّای

اؾتطاتػیک ٍ غیَپلتیک هتقاتل اؾت» بهدتْسظازُر  .)9839تا ایي ٍنا زض ذهَل
اّویت نى ًؾطات هتفاٍتی ٍخَز زاضز کِ ها زض ایي تحقی تا تَخِ تِ تَضیحات فَف تِ
اّویت ضٍظافعٍى نى زض فهط حاضط افتقاز زاضین.
وظريٍ بازدارودگی1

تاظزاضًسگی یکی اظ هفاّین اؾاؾی اؾتطاتػیک ٍ تیكتط پطٍؾِای ضٍاًی اؾتً .ؾطیِپطزاظی
زض ایي ذهَل ًیع هتقل تِ ًیوِ قطى تیؿتن اؾت بتیلیؽ ٍ زیگطاىر -226 :9832
.)299

1. Deterrence theory
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تاظزاضًسگی زض فطٌّگ اؾتطاتػیک تِ هقٌای« :اتراش تساتیط گًَاگَى ٍ اقسام هقوَل
اظ ؾَی یک زٍلت یا گطٍّی اظ زٍلتّا تطای هییَؼ کطزى زٍلت یا زٍلتّای زیگط اظ
پیگیطی ؾیاؾتّای تْسیسنهیعر یا اًدام اقسام اؾاؾی تطای تاظزاقتي یک زٍلت اظ زؾت
یاظیسى تِ اقسام تداٍظکاضاًِ ٍ یا اؾتطاتػی خٌگ هحسٍز زض نَضت ٍقَؿ ٍ یا تساتیطی کِ
تا اؾتفازُ اظ ٍؾایل ضٍاًی تِ خای اتعاض فیعیکی اظ تطٍظ خٌگ یا تْسیس هواًقت هیکٌس»
نهسُ اؾت بهحوسًػاز ٍ ًَضٍظیر .)41 :9893
تهَضت کلی ّسف ایي اؾتطاتػی خلَگیطی اظ اخطای تهویوات ًؾاهی تَؾظ
عطف هقاتل اظ نحٌِی ًؾط تِ نحٌِی فول تِ لحاػ فَاقة ًاقی اظ نى فلیِ عطف زیگط
اؾت.
استراتصی بازدارودگی

ایي اؾتطاتػی خْت خٌگیسى تِکاض ًویضٍزر تلکِ تِ هٌؾَض حفؼ نلح اؾتفازُ هیقَز ٍ
عطف هقاتل ضا هتقافس هیکٌس کِ زض هیاى ضاّْای پیفضٍر تداٍظ زاضای کنتطیي ارط اؾت.
تاظزاضًسگی اظ لحاػ فیعیکی عطف هقاتل ضا زفـ ًویکٌس تلکِ اظ لحاػ ضٍاًی هاًـ اظ تداٍظ
ٍی هیگطزز بکالیٌعر .)909 :9896
ٌّطی کؿیٌدط زض ذهَل اّویت ظهیٌِی ضٍاًی تاظزاضًسگی هقتقس اؾت کِ:
«تاظزاضًسگی...تیف اظ ّط چیع ٍاتؿتِ تِ هالکّای ضٍاًی اؾت .زض ایي ؾیاؾت ؾقی
هیقَز تا تا تدلی ذغطات غیطقاتل تحولر عطف هقاتل ضا اظ اضتکاب تِ فول تاظ زاقت؛
پیطٍظی ایي ؾیاؾت تؿتگی زاضز تِ نگاّی کاهل اظ هحاؾثات عطف هرالا .تلَفی کِ
خسی گطفتِ قَزر تِ هطاتة هؤرطتط اظ تْسیسی اؾت کِ تِ فٌَاى یک تلَف تلقی هیگطزز.
تطای هقانس ؾیاؾیر هیعاى قسضت هؤرط ًؾاهی یک کكَضر اضظیاتی کكَض زیگط اظ نى قسضت
اؾت .پؽ هالکّای ضٍاًیر کن اّویتتط اظ نهَظُّای ًیطٍی تطضؾی باؾتطاتػیک)
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ًیؿتٌس» .اظ ایي خْت زض ًؾام تیيالوللر تاظزاضًسگی یکی اظ اتعاضّای اؾاؾی تیهیي اهٌیت
هلی کكَضّاؾت باظغٌسیر ٍ ضٍقٌسلر .)264 -261 :9831
ایي اهط تِ زلیل تیریطات تِؾعای نى زض ایداز اهٌیت هلی زٍلتّاؾت.
تٌیاز تاظزاضًسگی تط اؾاؼ زٍ فطنیٌس تْسیس تِ هداظات ٍ یا هواًقت هیتاقس؛ ّسف
اظ تاظزاضًسگی تِ ٍؾیلِی تْسیس تِ هداظاتر القای ایي هغلة تِ عطف هقاتل اؾت کِر
ّعیٌِی حطکت ذال اٍ اظ ؾَزی کِ کؿة ذَاّس کطز تیكتط اؾت؛ زض ایي ًَؿ
تاظزاضًسگی اظ تْسیس ٍؾیـ یا ٍیػُی اضظـّای یک زٍلت تِ ٍؾیلِی ًیطٍی ًؾاهی
اؾتفازُ هیقَز .زض تْسیس ٍؾیـر تا تَخِ تِ هاّیت تاظزاضًسگی کِ اظ هكرم ًکطزى
خعئیات یک ؾیاؾت ٍ تِ تثـ اًقغاف ٍ کاضنیی حانل اظ نى ؾَز هیتطزر اظ هفَْهی تِ
ًام «اتْام اؾتطاتػیک» اؾتفازُ هیقَز؛ یقٌی زٍلت ذانی زض فیي ًپصیطفتي قکؿتر اظ
اًدام هدوَفِای اظ فقالیتّا فلیِ زیگطی ذَززاضی کٌس .زض تْسیس ٍیػُ تا تْسیس ًوَزى
اضظـّای عطف هقاتل اظ قثیل تَاًایی ًؾاهی ٍ هطزمر ٍی هتقافس هیقَز کِ اگط اقسام
ًوایس نًْا هَضز حولِ قطاض هیگیطًس .تْسیس ًیطٍّا ًیع ظهاًی تکاضگطفتِ هیقَز کِ عطف
هقاتل تِ فلت اًدام اقسام ًؾاهی تِ نًاى ؾرت ًیاظهٌس تاقس .الثتِ چَى تطای ضّثطاى ٍ
زٍلتوطزاى اضظـّای هتفاٍتی هْن هیتاقسر اظ ایيضٍ پاؾد نًْا تِ تْسیسات ًیع یکؿاى
ًیؿت؛ زض تاظزاضًسگی تط هثٌای هواًقت ًیع اظ گًَِی تْسیس هتفاٍتی اؾتفازُ هیگطزز ٍ
تاظیگط تالـ هیکٌس ایي تطزاقت ضا تطای عطف هقاتل ایداز کٌس کِ زض نَضت زؾت ظزى
تِ فقالیت ًؾاهی اظ زؾتیاتی تِ ّسفّای ًؾاهی ٍی خلَگیطی ذَاّس کطز .الثتِ ّط زٍ
ًَؿ تاظزاضًسگی ضا هیتَاى ّوعهاى اؾتفازُ کطز بتیلیؽ ٍ زیگطاىر )293 -226 :9832؛
ٍلی ؾیاؾت تْسیس تِ هداظات اظ کاضایی تیكتطی تطذَضزاض اؾت.
اػتبار بازدارودگی
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اؾاؼ تاظزاضًگی نقکاض ٍ فطیاى تَزى تْسیس اؾت ٍلی ّیچ تْسیس تیپایِای تطای هست
ظهاى عَالًی هٌدط تِ تاظزاضًسگی ًرَاّس قس .تْسیسّا هیتایؿت افتثاض ذَز ضا ًوایاى
کٌٌس ٍ افتثاض تلفیقی اظ تَاًایی ٍ ًیت اؾت کِ تِ نَضت ضٍقي اضازُ ٍ قاتلیت اًدام کاض
ضا زض ٍضقیت ًْایی ًوایاى هیؾاظز بکالیٌعر .)902 -908 :9896
ّسف تاظزاضًسگی هطتفـ ًوَزى اقسام ًؾاهی اؾت کِ تلفیقی اظ تْسیسر زاقتي
قاتلیت اخطای تْسیس ٍ زض نَضت ًیاظ ههون تَزى زض افوال تْسیس اؾت ب ّواى.)91 :
اظ ایيضٍ فٌهط انلی هَف

تَزى تاظزاضًسگیر زاقتي افتثاض اؾت ٍ هَفقیت

تاظزاضًسگی تط ایي فطو اؾتَاض اؾت کِ عطفّای هقاتل تاظیگطاًی هققَلٌس ٍ ضفتاضقاى ضا
هیتَاى اظ قثل هحاؾثِ کطزر اظ ایيضٍ هیتَاى فلیِ نًاى هحسٍزیت ّای الظم ضا افوال ًوَز
بتیلیؽ ٍ زیگطاىر .)229 -223 :9832
زض ایي تیي ًثایؿتی اظ ًقف فَاهل هرتلا زض اًدام اقساهات غیطفقالیی بتِ ًؾط ها)
اظ ؾَی ضقیة غافل هاًس.
زض یک خوـتٌسیر هَفقیت تاظزاضًسگی ٍاتؿتِ تِ ٍخَز ؾِ قطط هْن اؾت کِ
فثاضتٌس اظ -9 :ایداز اضتثاط نقکاض ٍ هتقافسکٌٌسُی عطف هقاتل؛  -2تَاًایی تْسیس
تاظزاضًسُ؛  -8افتقاز تِ افتثاض تْسیس تَؾظ عطف هقاتل ٍ اخطای نى زض نَضت لعٍم
تَؾظ تاظیگط بهحوسًػاز ٍ ًَضٍظیر .)41 -40 :9893
اوًاع بازدارودگی

تاظزاضًسگی تا تَخِ تِ قست نى تِ ؾِ ًَؿ تقؿین هیقَز :تاظزاضًسگی زض ظهیٌِی فولیات
هؿتقین فلیِ زٍلت ذال؛ تاظزاضًسگی زض ذهَل کاضتطز تْسیسّای اؾتطاتػیک خْت
هواًقت عطف هقاتل اظ ّط گًَِ اقسام غیطهؿتقین ٍی هاًٌس حولِ تِ هتحسیي تاظیگط؛
تاظزاضًگی تسضیدیر کِ تط اًدام اقساهات ایداز کٌٌسُی ّطاؼ زض هتداٍظ اؾتَاض اؾت ٍ
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تاظیگط زض ایي خْت زؾت تِ فولیات هحسٍز ًؾاهی ٍ یا اقساهات غیطًؾاهی هیظًس
بتیلیؽ ٍ زیگطاىر .)249 :9832
مدلَای بازدارودگی مىطقٍای

زض ؾغح هٌغقِای تِ خْت حضَض قسضت هساذلِگط هٌغقِای بکِ خعء قسضتّای تعضگ
ؾیؿتوی اؾت) قطایظ فسم تقاضى قسضت هیاى عطفّای احتوالی تاظزاضًسگی تٍِخَز
هینیس کِ تِ ؾِ ًَؿ ؾیؿتن تاظزاضًسگی ظیط هٌتْی هیقَز:
 -9بازدارندگی یکجانبهی منطقهای :زض ایي تاظزاضًسگی عطف زضگیط زض ؾاذت
تاظزاضًسگی تِ قکل هؿتقین
تَؾظ ضقیة تْسیس ًویقَز ٍ عطف هقاتل ًیع اظ قثل هكرم ًیؿت ٍ هوکي
اؾت تطذی ٍاحسّای ًاضاضی هٌغقِای هَضز حولِ قطاض گیطًس .زض ایٌدا ّسفر
تاظزاقتي عطف هقاتل اظ حولِ تِ هتحساى اؾت.
 -2بازدارندگی غیرمستقیم منطقهای :زض ایي ًَؿ تاظزاضًسگیر قسضت هٌغقِای تِ
زلیل فسم تَاًایی تکٌَلَغیک قازض تِ هقاتلِ تا تْسیسّای هؿتقین قسضت تعضگ
ًیؿتر ؾقی هیکٌس تا تْسیس تِ ٍاضز ًوَزى هتحساى قسضت تعضگ ٍ حتی زٍل
تیعطف زض حَظُی ضطتات ذَیف تِ هقاتلِ تا نى تطذیعز .ایي تاظزاضًسگی تا
اّساف :خلَگیطی اظ زذالت قسضت هساذلِگط زض اهَض هٌغقِ؛ تْسیس هتحساى قسضت
قَی زض هٌغقِ؛ تیهیي تقای ضغین ؾیاؾی زض هقاتل تْسیسّا تِکاض گطفتِ هیقَز.
 -8بازدارندگی شبکهای :زض قطایظ فسم ٍخَز تقاضى قسضت ًؾاهیر تِ هٌؾَض
تاظزاضًسگی اقسام تِ عطاحی حَظُّای اؾتطاتػیک خْت پیًَس هیاى نًْا تا ّسف
تحق هفطٍضات تیَضیک ؾیؿتن تاظزاضًسگی هیگطززر تسیي قکل کِ زض نَضت
حولِ تِ ًقغِی ذانی اظ ایي حلقِ تِ زلیل تحت تیریط قطاض گطفتي ؾایط ًقاط ٍ تِ
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تثـ ایداز ٍاکٌف نًْا ّعیٌِی اقسام تاال هیضٍز .زض ایي هیاى زٍ ًَؿ تاظزاضًسگی
اذیط ضایحتط ّؿتٌس بقاؾویر .)08 -00 :9833
استراتصی بازدارودگی جمًُری اسالمی ايران

اؾتطاتػی تاظزاضًسگی ایطاى زض تقس اظ اًقالب اؾالهی تا تغییطاتی ًؿثت تِ قثل
ّوطاُ قس ٍ اکٌَى اؾتطاتػی ًؾاهی ایطاى تط اؾاؼ تاظزاضًسگی زفافی ّوِ خاًثِ اؾت.
هٌؾَض اظ تاظزاضًسگی ّوِ خاًثِر اؾتفازُ اظ تاظزاضًسگی هتقاضى ٍ غیطهتقاضى اؾت .زلیل ایي
اهط ًیع تِ افتقاز تقضی تحلیلگطاى نى اؾت کِ هاّیت تْسیساتی کِ ایطاى زض هحیظ اهٌیتی
پیطاهًَی ذَزـ ٍ زض ؾغح تیيالوللی تا نًْا ضٍتطٍؾت اظ ّط زٍ عیا اؾت؛ یقٌی تطذی
اظ ایي تْسیساتر تْسیسات ؾٌتی هتقاضى اؾت؛ هاًٌس تْسیساتی کِ اظ عطف اؾطاییل یا
نهطیکا ٍخَز زاضز .قؿوت زیگطی اظ ایي تْسیسّا ًیع تْسیسات ًاهتقاضى اظ قثیل ًفَش
گطٍُّای تطٍضیؿتی تِ هطظّای کكَض ٍ پكتیثاًی تطذی کكَضّا اظ ایي گطٍُّا ٍ یا اًدام
پاضُای اقساهات زیگط کِ هیتَاًس قکل یک ًَؿ خٌگ ًاهتقاضى تِ ذَز تگیطز .هٌؾَض اظ
زفافی زض ایي اؾتطاتػی ًیع ایي اؾت کِ ّواى گًَِ کِ ایطاى تاضّا افالم کطزُ اؾتر
خوَْضی اؾالهی ایطاى تِ زًثال تْاخن تِ ّیچ کكَضی ًیؿت ٍ فوسُ تؿلیحاتی کِ ًؾام
ؾیاؾی ایطاى نًْا ضا عطاحی ٍ نظهایف ًوَزُ ٍ یا ؾاذتِ زاضای ٍیػگی تسافقی تَزُ ًِ
تْاخوی بقْطهاىپَضر .)9831
قثل اظ تطضؾی ًقف حعباهلل زض اؾتطاتػی تاظزاضًسگی ایطاى اقاضُ تِ ؾري یکی اظ
ناحةًؾطاى ضطٍضی اؾت .نًدا کِ ٍی زض زض هَضز اتعاضّای تاظزاضًسگی ایطاى هیگَیسر
تاظزاضًسگی تِ هقٌای ایي ًیؿت کِ قوا العاهاً اظ تؿلیحات اؾتفازُ ًواییس؛ تلکِ یکی اظ
اتقاز هْن تاظزاضًسگی خٌثِی ضٍاًی نى اؾتّ .ویي قسض کِ قاتلیتّای ایطاى زض خْاى
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هَضز تدعیِ ٍ تحلیل قطاض هیگیطزر نراض ذَزـ ضا زض ًؾام تیيالولل هیگصاضز
بفؿگطذاًیر .)9833
ٍلی حعباهلل تِ قکل هتفاٍت ٍ نطیحتطی زض قکلگیطی تاظزاضًسگی هٌغقِای
ایطاى تیریط هیگصاضز .زض ازاهِ تِ تكطیح تاظزاضًسگی غیطهؿتقین هٌغقِای خوَْضی اؾالهی
ایطاى کِ حعباهلل ًیع زض نى ًقف ایفا هیًوایس هیپطزاظین.
تِ افتقاز تطذی هحققاى تا تَخِ تِ حضَض قسضتّای فطاهٌغقِای تِ ٍیػُ نهطیکا
زض ذاٍضهیاًِ ٍ هداٍض هطظّای ایطاى ٍ ًیع ٍخَز اؾطاییل هتحس اؾتطاتػیک نى زض هٌغقِر
خوَْضی اؾالهی ایطاى هیتایؿت اظ ؾیؿتنّای تاظزاضًسگی زفافی قثکِای ٍ غیطهؿتقین
هٌغقِای اؾتفازُ کٌس؛ ظیطا تِ لحاػ فسم تقاضى اؾتطاتػیک هاتیي قسضتّای هساذلِگط
هقاتل ٍ ایطاى ؾیؿتن تاظزاضًسگی هؿتقین ٍ هتقاتل اهکاى زاضز ذغطؾاظ تاقس .زض ایي هیاى
اظ نًدا کِ حفؼ هتحساى هٌغقِای تطای عطفّای هقاتل ایطاى زاضای اضظـ ظیازی اؾتر
ایطاى هیتَاًس تا تکاض تطزى تاظزاضًسگی هٌغقِای غیطهؿتقین ٍ ّسفگیطی ایي هتحساى اقسام
تِ ذٌثی ًوَزى تْسیسّای احتوالی ًوایس ٍ ایي زٍلتّا ضا اظ ّط گًَِ ٍضٍز تِ تقاضو
احتوالی قسضتّای هساذلِگط فلیِ ایطاى تاظ زاضز بقاؾویر .)36 -39 :9833
اظ ایيضٍ تا تَخِ تِ هاّیت ضاتغِی ایطاى ٍ حعباهلل ٍ تیریط ذال اقساهات
حعباهلل تا حوایت ایطاى تط اهٌیت ًؾاهی ٍ اؾتطاتػی تاظزاضًسگی اؾطاییل زض ازاهِی ایي
پػٍّف تِ تطضؾی خایگاُ حعباهلل لثٌاى زض اؾتطاتػی تاظزاضًسگی خوَْضی اؾالهی ایطاى
تا تکیِ تط هسل تاظزاضًسگی زفافی غیط هؿتقین هٌغقِای هیپطزاظین.
زض ذهَل اّویت حعباهلل زض اؾتطاتػی تاظزاضًسگی خوَْضی اؾالهی ایطاى
هیتایؿت گفتر حوایت ایطاى اظ حعباهلل ٍ اقساهات هَف ایي خٌثف زض هقاتل اؾطاییل
افتثاض تاظزاضًسگی ایطاى ضا افعایف هیزّس؛ ایي اهط ًكاى هیزّس کِ حعباهلل تِنَضت
غیطهؿتقین تط اتقاز ؾیاؾیً -ؾاهی تَاى تاظزاضًسگی خوَْضی اؾالهی ایطاى تا تَخِ تِ
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خایگاُ غیَپلیتیک نى زض هطظّای قوالی اؾطاییل ارطگصاض اؾت .ایي خٌثف تاظزاضًسگی
غیطهؿتقین ایطاى ضا زض هقاتل اؾطاییل ٍ نهطیکا ٍ ّنپیواًاى نًْا تِ ًوایف هیگصاضز ٍ نى ضا
تقَیت هیکٌس .ایي هؿیلِ تا تَخِ تِ اّویت ظهیٌِی ضٍاًی تاظزاضًسگی حایع اّویت اؾت
ٍ ًقف حعباهلل ضا زض تاظزاضًسگی غیطهؿتقین هٌغقِای ایطاى زض تطاتط نهطیکا ٍ هؿتقین زض
تطاتط اؾطاییل تِ ًوایف هیگصاضز .حعباهلل ًیع خْت افعایف قسضت تاظزاضًسگی ایطاى اظ
ؾیاؾت تْسیس تِ هداظات اضظـّای ٍیػُ؛ یقٌی هطزم ٍ ًیطٍی ًؾاهی ٍ ّطنًچِ تطای
ضغین اؾطاییل هْن اؾت ٍ زض ضأؼ نى اهٌیت ایي ضغین ؾَز هیخَیس.
ريود تکًيه ي حمايت جمًُری اسالمی ايران از حسباهلل

ًقف خوَْضی اؾالهی ایطاى زض قکلگیطی ٍ قسضتیاتی حعباهلل تط ّیچ کؽ
پَقیسُ ًیؿتر ایي خٌثف زض ؾیط تکَیي ذَز تِ ٍؾیلِی هؤلفِّای ظیازی اظ ایطاى
تیریطپصیطفتِ اؾت کِ هْنتطیي نى ضا تایس ضاتغِی حعباهلل تا ٍالیت فقیِ ٍ اؾتفازُ اظ
حوایتّا ٍ ّسایتّای نى زاًؿت.
زض ذهَل چگًَگی پیسایف حعباهلل هیتَاى گفتر تا ٍقَؿ تداٍظ ًؾاهی
اؾطاییل تِ خٌَب لثٌاى زض ذطزاز  ٍ 9809اتغال توام عطحّای هؿالوت خَیاًِ زض هقاتلِ
تا اؾطاییل ٍ ّوکاضی تا نهطیکار انل تیییس قسُ تِ ٍؾیلِی اًقالب اؾالهی؛ یقٌی هقاٍهت
زض تطاتط تداٍظگط اظ هقثَلیت ٍ افتثاض ذانی تطذَضزاض گطزیس ٍ تؿتط الظم خْت ازغام
هدوَفِّای کَچک اؾالمگطای قیقی ٍ ایداز تكکیالت یکپاضچِ تِ ًام حعباهلل لثٌاى تِ
ٍخَز نهس .تكکیالتی کِ تیكتطیي نهازگی ضا خْت پصیطفتي اضظـّا ٍ نهَظُّای اًقالب
اؾالهی اظ ذَز ًكاى زاز .حعباهلل لثٌاى حاهل ّواى ایسیَلَغی اًقالب اؾالهی تَز؛ یقٌی
تکیِ تط تَاًاییّای ذَز تِ هٌؾَض ؾطکَب زقوي؛ اظ ایيضٍ خوَْضی اؾالهی ایطاى
حعباهلل ضا ًَک پیکاى هثاضظُی ذَز تا اؾطاییل هحؿَب ًوَز ٍ تط اؾاؼ تقالین اؾالهی
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حوایت اظ نى ضا ؾطلَحِی ؾیاؾتّای ذَز قطاض زاز .فالٍُ تط نى ایطاى تا حضَض زض لثٌاى
اظ قاتلیت افعایف فو

اؾتطاتػیک ذَز زض هَضَؿ خٌگ تا فطاف تطذَضزاض هیقس

باؾساللْیر .)996 -992 :9832
ایي زض حالی تَز کِ تْاخن ًؾاهی اؾطاییل تِ لثٌاى فطنت الظم ضا خْت هكاضکت
هؿتقین ایطاى زض اقسام ًؾاهی فلیِ اؾطاییل ًیع ایداز کطز ب اؾساللْیر ٍ )02 :9891
ظهیٌِی الظم ضا تطای فولی ًوَزى ققاض هثاضظُ تا اؾطاییل فطاّن ًوَز.
تا هطاخقِ تِ تاضید ؾیاؾی حعباهلل ًیع هیتَاى تِ ایي ٍاققیت زؾت پیسا کطز کِ
خٌثف هعتَض هَخَزیت ذَز ضا هسیَى هقاتلِ تا اؾطاییل ٍ تالـ زض خْت اذطاج اقغالگط
اظ لثٌاى اؾت بقاؾوی فلی پاقار .)11 :9816
الثتِ تیریطپصیطی قیقیاى لثٌاى اظ اًقالب اؾالهی ایطاى ًیع زض ایي هیاى غیطقاتل اًکاض
اؾت.
خوَْضی اؾالهی ایطاى ؾِ ًَؿ پكتیثاًی اظ حعباهلل تِ فول نٍضزُ اؾت کِ فثاضتٌس
اظ :حوایتّای ؾیاؾی -هقٌَیر ًؾاهی -نهَظقی ٍ هالی بخَاى ٍ قیطیر .)992 :9833
ایي پكتیثاًیّا نى قسض حایع اّویت اؾت کِ ضّثطاى حعباهلل هقتقسًس کِ اگط
حوایت ایطاى اظ نًْا ًثَزر حعباهلل تِ ظهاى ذیلی عَالًیتطی ًیاظ زاقت تا تِ زؾتاٍضزّای
فقلی تطؾس باؾساللْیر .)992 -998 :9891
حعباهلل اظ ؾال  9132تا 2666؛ یقٌی زض عی ؾالّای تیؾیؽ تا تثسیل نى تِ
فٌَاى یک ًیطٍی هؤرط چالفگط زض تطاتط اؾطاییلر هطاحل هرتلفی ضا زض ظهیٌِّای
اختوافیر ؾیاؾی ٍ ًؾاهی گصضاًسُ اؾت .تِ نَضت ذالنِ ایي خٌثف زض هست  86ؾال
گصقتِ اظ هتغیطی کن تیریط تِ ٍظًِای خسی زض تطاتط اؾطاییل ٍ زغسغِی انلی ایي ضغین زض
فطنِی ًؾاهی هثسل قسُ اؾت بقاؾوی فلی پاقار .)11 -10 :9816
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ایي ٍضقیت تا قکؿت اؾطاییل زض ؾال  2660زض عی خٌگ  88ضٍظُر ٍاضز
هطحلِی خسیسی قسُ اؾت .ایي اهط ضوي افعایف خایگاُ حعباهلل زض لثٌاى ٍ ذاٍضهیاًِ
هَخة تحلیل ضفتي خایگاُ ًؾاهی -اهٌیتی اؾطاییل زض هٌغقِ گطزیسُ اؾت.
ضّثطاى حعباهلل هْنتطیي زالیل ایداز ضاتغِی هؿتحکن تیي ذَز ٍ ایطاى ضا ایي
چٌیي تیاى هیکٌٌس -9 :افتقاز ّط زٍ عطف تِ ًؾطیِی ٍالیت فقیِ ٍ ضّثطی اهام
ذویٌیبضُ) ٍ ؾپؽ نیتالِ ذاهٌِای؛  -2اًتراب خوَْضی اؾالهی تِ فٌَاى قیَُی
حکَهت زض ایطاى کِ تا انَل اؾالهی هَضز افتقاز حعباهلل ّواٌّگ اؾت؛  -8هرالفت
ایطاى تا ؾلغِی اؾتکثاض ٍ حوایت اظ هقاٍهت فلیِ اقغالگطی اؾطاییل ٍ اقتطاک فقیسُ ٍ
هٌافـ ًاقی اظ ایي اهط بقاؾنر .)842 -848 :9838
تا ًگاّی تِ زالیل فَف؛ ًقف تطخؿتِی اًسیكِّای ؾیاؾی اهام ذویٌیبضُ) ضا زض
ایداز چٌیي اضتثاعی تِ ذَتی هیتَاى زیس.
اظ ظهاى ایداز حعباهلل تاکٌَىر هْنتطیي حلقِی اتهال ایي خٌثف تا ًؾام ؾیاؾی
ایطاى ٍ فٌهط تفکیکًاپصض هثاًی فکطی ٍ فولی حعباهللر پصیطـ کاهل ًؾطیِی ٍالیت
فقیِ ٍ ًقف فولی نى تَزُ اؾت بخَاى ٍ قیطیر .)993 :9833
افضای حعباهلل ًیع تط ایي اهط نحِ هیگصاضًسر ؾیسحؿي ًهطاهلل زض ایي ذهَل
اؽْاض هیزاضز« :تَاًوٌسی حعباهلل کِ نى ضا زض هیاى تواهی گطٍُّای لثٌاًی تطخؿتِ ٍ
ؾطنهس کطزُ اؾت ٍ تاف

حفؼ اًؿدام ٍ یکپاضچگی نى قسُر پیطٍی اظ ٍالیت فقیِ اؾت.

ها کاهالً هغیـ ضّثطی ٍ هقام ٍالیت فقیِ ّؿتین ٍ ّطچِ ایكاى تفطهایٌس ها فول هیکٌین»
بخَاى ٍ قیطیر .)994 :9833
اّویت ایي هَاضـ اظ نًداؾت کِ ضوي توایع هٌحهط تِ فطز ایي خٌثف اظ ؾایط
گطٍُّای اؾالهیر حتی نى ضا اظ گطٍُّای هقاٍهت اؾالهی فلؿغیٌی ًیع هدعا ًوَزُ اؾت.
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ضاتغِی زٍ ؾَیِی حعباهلل تا ٍلی فقیِ زض فیي حال کِ هٌدط تِ حوایتّای
ؾطًَقتؾاظ ایطاى اظ حعباهلل قسُ اؾتر زض هَاضـ افضای اضقس ایي خٌثف ًیع ًوَز
یافتِ اؾت .زتیطکل حعباهلل زض ایي ذهَل هیگَیس« :هي زؾتاى ٍلی اهط هؿلویي
حضطت نیتالِ ذاهٌِای ضا هیتَؾن ٍ تِ ایي تَؾِ افتراض هیکٌن ٍ ذَز ضا ؾطتاظی
کَچک تطای ایكاى هیزاًن ....هي هیذَاّن ایي پیام ضا تِ ّوِ تسّن کِ ضّثط ها ایكاى
اؾت . ...هي ؾطتاظ ضّثط اًقالب ّؿتن» بضحیویر .)39 :9816
الثتِ افالم هَاضقی اظ ایي قثیل تَؾظ افضای اضقس حعباهللر ًوایاًگط خایگاُ
ٍاالی ٍالیت فقیِ زض ایداز اضتثاط اؾتطاتػیک تیي خوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ حعباهلل
اؾت.
جايگاٌ حسباهلل در استراتصی بازدارودگی جمًُری اسالمی ايران

زض ضاؾتای تحلیل خایگاُ حعباهلل زض اؾتطاتػی تاظزاضًسگی خوَْضی اؾالهی ایطاىر
تطضؾی تیریط اقساهات حعباهلل زض هَاخِْ تا اؾطاییل ضطٍضی اؾتر لصا تِ ّویي هٌؾَض زض
ازاهِ تِ تثییي افعایف فو اؾتطاتػیک ایطاىر قکؿت تاظزاضًسگی ٍ کاّف ضطیة اهٌیت
هلی اؾطاییل ٍ کاّف احتوال حولِی ًؾاهی تِ ایطاى هیپطزاظین.
 -4افسایش عمق استراتژیک ایران
تطذی افطاز حوایت خوَْضی اؾالهی ایطاى اظ ایي خٌثف ضا نطفاً زض چاضچَب
قاًَى اؾاؾی ٍ نضهاىّای اًقالب هغطح هیکٌٌسٍ .لی تِ ایي ضاتغِ هیتایؿت تِ نَضت
ٍاقـتیٌاًِ ًگاُ کطز؛ ظیطا حوایت اظ حعباهلل تاف

افعایف فو اؾتطاتػیک خوَْضی

اؾالهی ایطاى هیگطزز .چٌاًکِ اؾطاییل ًیع زضنسز افعایف فو اؾتطاتػیک ذَز تَزُ ٍ زض
ایي ضاُ اقسام تِ تؿتي قطاضزازّای ًؾاهی تا تطکیِ تِ هٌؾَض زؾتطؾی تِ پایگاُّای ًؾاهی
هداٍض ایطاى هیکٌس تا ّط ظهاًی کِ ذَاؾت تْسیساتف ضا فلیِ ایطاى فولی کٌس .تِ تیاى
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زیگطر اؾطاییل هیذَاّس تِ خوَْضی اؾالهی ایطاى تفْواًس کِ زض پایگاُّای ًؾاهی ًعزیک
هطظّای ایطاى حضَض زاضز ٍ قازض اؾت ایي هطاکع ضا تْسیس کٌس بهْتسیر .)990 :9831
لصا خوَْضی اؾالهی ایطاى ًیع تا ؾطهایِگصاضی زض لثٌاى ٍ تط ضٍی حعباهلل زض
ّوؿایگی هطظّای اؾطاییلر ضوي تطذَضزاضی اظ ًفَش تط ایي خٌثف قیقی زض هقاتل
اؾطاییل ٍ زض هداٍض نىر زاضای اّطم تْسیسکٌٌسُی اهٌیت هلی ایي ضغین اؾت ٍ اظ نى ضوي
هقاتلِ تا تْسیسات اؾطاییلر خْت ذٌثی ًوَزى تْسیسات نهطیکا ًیع تْطُ هیگیطز.
تا ایي ًگاُ خوَْضی اؾالهی ایطاى زض پاؾد تِ اقساهات اؾطاییل زض کٌاض هطظّایفر
اظ ایي فطنت اؾتفازُ کطزُ ٍ اظ ضٍاتظ ًعزیک تا گطٍُّای هقاٍهت اؾالهی کِ زض هداٍض
اؾطاییل ّؿتٌس اظ خولِ حعباهلل زض خْت افعایف فو اؾتطاتػیک ذَز اؾتفازُ هیکٌس ٍ
اظ نى تِ فٌَاى اتعاض تاظزاضًسگی زض هقاتل اؾطاییل تْطُ هیگیطزر الثتِ ایي اتعاضی اؾت کِ
توام کكَضّا اظ نى اؾتفازُ هیکٌٌس .لصا تا ًگاّی ٍاقـگطایاًِر هیتَاى تِ ایي ًتیدِ ضؾیس
کِ حوایت اظ حعباهلل تِ فٌَاى یک خٌثف اؾالهی تِ ًفـ خوَْضی اؾالهی ایطاى اؾت
بهْتسیر .)990 :9831
اظ ایي خْت هیتَاى تِ پطٍاظ زضنهسى پْپاز ایطاًی تَؾظ حعباهلل زض اؾطاییل عی
هاّْای گصقتِ بپاییع  )9819ضا ًیع تِ هٌؾَض افعایف فو اؾتطاتػیک خوَْضی اؾالهی
ایطاى تحلیل ًوَز.
تط اؾاؼ گعاضـ هٌاتـ ضؾوی زض اؾطاییلر ایي ضغین تِ زلیل فقساى فو اؾتطاتػیک
هیتایؿت تِ ّط قیوت هاًـ اظ ٍضٍز ًیطٍّای زقوي تِ قلوطٍ ذَز گطزیسُ ٍ ؾقی ًوایس تا
تِ ؾطفت نحٌِی ًثطز ضا تِ قلوطٍ زقوي تکكاًس بلغفیاىر .)89 :9893
زض ایي ظهیٌِ حعباهلل تَاًؿت زض خٌگی فطؾایكی ضوي حضَض زض ؾطظهیيّای
اقغالی تا تِ چالف کكیسى زکتطیي ًؾاهی اؾطاییل اظ فسم ٍخَز فو اؾتطاتػیک نى تِ

 / 412فصلىامه تحقیقات سیاسی ي بیهالمللی  شماره   44تابستان 4934

فٌَاى یک اّطم خْت ٍاضز کطزى ضطتات ًؾاهی تِ ایي ضغین تِ ٍیػُ زض ؾال 2660
اؾتفازُ کٌس.
اظ نًدا کِ یکی اظ ضاّْای فو تركی اؾتطاتػیک زض تقس ذاضخیر حوایت اظ
گطٍُّای هطزهی ّوؿَ هیتاقس کِ زض خْت هرالفت تا زٍل هترانن تا خوَْضی اؾالهی
ایطاى فقالیت هیکٌٌس؛ زض ایي خْت حوایت اظ حعباهلل ٍقتی تقس ضاّثطزی تِ ذَز هیگیطز
کِ تساًین ایي خٌثف زض خایی حضَض زاضز کِ هیتَاًس ّط نىر هَخَزیت اؾطاییل ضا هَضز
تْسیس قطاض زّس ٍ اقساهات خٌثف هعتَض ضا ًیع هیتَاى زض ایي ضاؾتا اضظیاتی ًوَز .هقاٍهت
اؾالهی لثٌاى اگط چِ زض ضاؾتای نظازی ؾطظهیي ذَز فقالیت هیکٌسر اها تا فكاض ّوِ خاًثِ
تِ اؾطاییلر ّوؿَ تا هَاضـ ٍ زض خْت افعایف فو اؾتطاتػیک خوَْضی اؾالهی ایطاى
حطکت کطزُ اؾت بهحوسیر .)92 :9839
ایي اهط ًوایاًگط تیریط حعباهلل تط تَاى تاظزاضًسگی ایطاى اؾت.
زض تكطیح ایي تقس اظ غضفای اؾتطاتػیکر ّالؿتی زض کتاب هثاًی تحلیل ؾیاؾت
تیيالولل هقتقس اؾت :زٍلتّا هیتَاًٌس «زض ذاضج اظ هطظّای ذَز ٍ تا ًفَش زض هیاى
گطٍُّایی ذالر هثاضظُ فلیِ زقوٌاًكاى ضا ازاهِ زٌّس ٍ تسٍى نًکِ اظ لحاػ پَل ٍ
تدْیعات یا ذغط تطذَضز ًؾاهی کكَض هَضز ًؾطر هتحول ظیاىّای ظیازی قًَسر زض ایي
کكَض ضذٌِ کٌٌس ...؛ تکیِ تط تَاًاییّای ًؾاهی ٍ اعالفاتی زض ذاضج اظ هطظّای کكَض ٍ
تَؾظ گطٍُّای هسافـر هْنتطیي اتعاض قسضت هحؿَب هیقَز» بقاؾویر .)9831
اظ ایيضٍ ًفَش ٍ حضَض ایطاى تِ ٍاؾغِی حعباهلل زض لثٌاى ٍ حتی زض اؾطاییل ضا
ًیع هیتَاى زض خْت افعایف فو ضاّثطزی ذَز زاًؿت.
هكاٍض فالی ًؾاهی ضّثطی ایطاى زض هَضز اّویت حعباهلل زض افعایف فو
اؾتطاتػیک ایي کكَض اؽْاض هیزاضز« :اگط ضٍظی ضغین نْیًَیؿتی فلیِ ها اقساهی کٌسر
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گطٍُّای هقاٍهت تِ ٍیػُ حعباهلل لثٌاى تِ فٌَاى فو زفاؿ ضاّثطزی ها ضاحتتط تِ ایي
ضغین پاؾد هیزٌّس» ب .)www.shamimzohor.ir
تا ایي تَنیا حعباهلل تِ فٌَاى فاهلی خْت افعایف فو اؾتطاتػیک خوَْضی
اؾالم ایطاى ٍ اّطهی خْت تضقیا ّط چِ تیكتط فو

اؾتطاتػیک اؾطاییل هحؿَب

هیگطزز .اّویت تاظزاضًسُی ایي خٌثِ اظ فو اؾتطاتػیک زض ًؾط هقاهات نهطیکایی ٍ
اؾطاییلی تِ حسی اؾت کِ نًْا ضا اظ ّطگًَِ اقسام ًؾاهی فلیِ ایطاى تطحصض زاقتِ اؾت.
حوایت اظ حعباهلل تِ فٌَاى هتحس اؾتطاتػیک ایطاى زض کٌاض هطظّای قوالی
اؾطاییل تاف

افعایف فقثِ اؾتطاتػیک ؾیاؾیر زفافی ٍ غیَاؾتطاتػیک خوَْضی اؾالهی

ایطاى تا ّعاضاى کیلَهتط ذاضج اظ هطظّای ٍؾیـ خغطافیایی ایطاى هیگطزز .تٌاتطایي ؾیاؾت
ایطاى زض حوایت اظ حعباهلل ضا هیتَاى پاؾری تِ اقساهات نهطیکا ٍ اؾطاییل خْت حضَض
زض پیطاهَى ایطاى ٍ افعایف فكاض تط ایي کكَض اضظیاتی ًوَز؛ ظیطا ارط هؿتقین پیطٍظیّای
حعباهلل تَؾقِ ٍ افعایف اتقاز هرتلا فو

ضاّثطزی ایطاى زض ؾغح هٌغقِ ٍ ًؾام

تیيالولل اؾت ٍ خوَْضی اؾالهی ایطاى زض نَضت لعٍم اظ ایي اتعاض هیتَاًس زض تطاتط
تْسیسات هتهَض فلیِ ذَیف اؾتفازُ ًوایس .ایي اهط تا تَخِ تِ حضَض گؿتطزُی افضا ٍ
حاهیاى حعباهلل زض ؾطاؾط خْاى اتعاضی اؾتطاتػیک تطای خوَْضی اؾالهی ایطاى هحؿَب
هیگطزز ٍ ایي اهط زض هقاتل ضقا فو اؾتطاتػیک اؾطاییل حایع اّویت اؾت.
 -2شکست استراتژی بازدارندگی اسراییل
یکی اظ هْنتطیي پیاهسّای اقساهات حعباهلل زض هَاخِْ تا اؾطاییل قکؿت
اؾتطاتػی تاظزاضًسگی اؾطاییل اؾت .ایي هَضَؿ تسیي خْت اّویت زاضز کِ اظ ظهاى ایداز
اؾطاییل تاکٌَى یکی اظ هْنتطیي زغسغِّای اؾاؾی ایي ضغین هؿیلِی اهٌیت تَزُ اؾت .اظ
ًؾط ضّثطاى اؾطاییل رثات ٍ اهٌیت زض اؾطاییل یک هؤلفِی هْن تطای اؾتوطاض تقای ایي
ضغین زض ذاٍضهیاًِ اؾت .اظ ایيضٍ اؾطاییل اظ کلیِی اتعاضّا ذَاُ خٌگ یا نلح ٍ ًیع
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اؾتطاتػیّای اهٌیتی؛ هاًٌس تاظزاضًسگی ّؿتِای تطای هْاض ًوَزى ّط ًَؿ تْسیسی فلیِ
ذَز اؾتفازُ هیکٌسر ؾطاى ایي ضغین هقتقسًس کِ اؾطاییل ًثایس زض ّیچ ظهاًی اظ ؾَی هلت
ٍ کكَضی تْسیس گطزز؛ چطا کِ اهٌیت ایي ضغین اهطی هغل اؾت ٍ تٌْا هٌغ ظٍض ضا
هیقٌاؾس باقثالر .)12 -11 :9839
ًؾطیِی تاظزاضًسگی تط زٍ پایِی هْن اؾتَاض اؾت :اٍلر ذطزگطایی عطفیي ٍ
هحاؾثِی فقالًی ؾَز ٍ ظیاى حانل اظ هقاتلِی خسی؛ زٍمر گعیٌِّای هرتلا تطای
تهوینگیطی .تط ایي هثٌا زض ظهاى پیسایف حعباهلل تْسیسّای اؾطاییل تِ گًَِای تَز کِ
ّیچ یک اظ تاظیگطاى فطب هٌغقِ تِ زلیل حفؼ تقای ذَز حاضط ًثَز ذغطات تاالی هقاتلِ
تا اؾطاییل ضا تپصیطزر نًْا تطخیح هیزازًس ٍضـ ًافازالًِی هَخَز ضا قثَل کٌٌس ٍ ایي
هؤلفِر هحَض انلی تقاهل اخثاضی تا اؾطاییل قطاض گطفتِ تَز .تٌْا تاظیگطی کِ تقس اظ تداٍظ
ًؾاهی اؾطاییل پا تِ فطنِ گصاقت ٍ تِ ًیاتت اظ نضهاى ٍ اضازُی اؾالهی ٍ هلی ٍاضز
هثاضظُ تا اقغالگطاى قس ٍ ؾیاؾت تاظزاضًسگی اؾطاییل ضا تا چالف هَاخِ کطزر فٌهط
ًَؽَْض هقاٍهت اؾالهی حعباهلل تَز .ایي خٌثف تسٍى تَخِ تِ تْسیس کیفطنهیع کِ هحَض
تاظزاضًسگی هحؿَب هیگطزز ٍ فاضك اظ ایٌکِ تاظزاضًسگی اؾطاییل هوکي اؾت قسضت ٍی
ضا هحسٍز کٌسر ٍاضز کاضظاض قس .حعباهلل زض عَل فقالیتف ًكاى زاز کِ تِ فٌَاى یک
کٌكگط قازض اؾت عَضی فول ًوایس کِ ًِ تٌْا زض ضٍیاضٍیی خسی ٍ ٍاققی تا حطیار
اضظـّای اظ زؾت زازُی ذَز ضا تاظ پؽ گیطزر تلکِ فاضك اظ ّیوٌِ ٍ تَاًایی ًؾاهی
ًاهتقاضف زقوير ٍی ضا اظ اضاضی اقغالی اذطاج ًوایس بققطتافر .)24 -21 :9836
حعباهلل تاکٌَى تا ظیطکی توام ٍ تا اؾتفازُ اظ ًثطز ًاهتقاضى ٍ تکاضگیطی فٌهط
قْازتعلثیر اضکاى تاظزاضًسگی اؾطاییل ضا تا پطؾف هَاخِ ؾاذتِ ٍ ضوي افعایف تَاى
تاظزاضًسگی ذَزر هَخة اضتقای قسضت تاظزاضًسگی غیطهؿتقین هٌغقِای ایطاى قسُ اؾت.
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زکتطیي زفافی اؾطاییل کِ تِ زًثال زٍض کطزى زضگیطی ٍ خٌگ اظ هطظّای ذَز تا
حس اهکاى اؾت بلغفیاىر  :9893ل )01؛ تِ زلیل ًتایح هٌفی ًاقی اظ ًثطز حعباهلل تا ایي
ضغین تا قکؿت ضٍتطٍ قسُ اؾت .ارطات پیطٍظی حعباهلل زض هَاخِْ تا اؾطاییل ذهَناً
تقس اظ فقة ًكیٌی اظ خٌَب لثٌاى زض ؾال ً ٍ 2666یع ًاکاهی ایي ضغین زض ؾال 2660
هٌدط تِ الگَگیطی اظ حعباهللر تقَیت حواؼ ٍ ؾایط گطٍُّای هقاٍهت فلؿغیٌی قسُ
اؾت ٍ تکطاض قکؿت اؾطاییل زض هقاتل حواؼ زض اٍاذط ؾال  ٍ 2663اٍایل  2661بٍ
زض خٌگ ّكت ضٍظُی اذیط ب ))2692هَخة هتعلعل قسى اؾتطاتػی اهٌیتی ٍ فطٍپاقی
تاظزاضًسگی اؾطاییل زض ذاٍضهیاًِ قسُ اؾت .تِ ٍیػُ اقساهات حعباهلل زضعَل خٌگ ؾی
ٍ ؾِ ضٍظُ هٌدط تِ چالف کكیسى اهٌیت ایي ضغین گطزیس باقثالر )19 -13 :9839؛ ظیطا
اؾطاییل ًتَاًؿت حعباهلل ضا اظ هطظّایف زٍض کٌس.
ًثطز ًاهتقاضى حعباهلل تا اؾطاییل ٍ قکؿتّای اضتف نى تِ ٍیػُ زض ؾال ٍ 2666
 2660زض هقاتل حعباهلل ٍ ًیع زض ؾال  2661اظ ؾَی حواؼ کِ اظ الگَی حعباهلل
پیطٍی ًوَزر هَخة قکؿت اؾتطاتػی تاظزاضًسگی اؾطاییل گطزیس .خٌگ  88ضٍظُ زض
ضوير ارطات ٍ پیاهسّای غیَاؾتطاتػیک ضٍقٌی ًیع تطای حعباهلل تِ ّوطاُ زاقت کِ اظ
خولِر زض هقازالت هٌغقِایر ًوًَِای اظ تاظزاضًسگی ٍ قاتلیت هقاٍهت هؤرط زض هقاتل
قسضتّای تعضگ تِ ذهَل نهطیکا ضا تط خای گصاقتً .یطٍّای حعباهلل زض ایي خٌگ
قکؿت ؾرتی تط اؾطاییل ٍاضز کطزًس کِ زض تاضید هٌاظفات افطاب ٍ اؾطاییل تیًؾیط تَز.
پیاهسّای ایي ًثطز تا تَخِ تِ ًقف هٌحهط تِ فطز ایطاى زض تیؾیؽ ٍ تقَیت حعباهلل
تطای ایي کكَض حایع اّویت اؾت بقفیقی ٍ هطازیر .)48 :9833
ایي ٍضقیت هٌدط تِ تقَیت قسضت تاظزاضًسگی ایطاى قسُ اؾت.
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ضغین اؾطاییل کِ تِ هٌؾَض ضؾیسى تِ اّسافی اظ قثیل :اًْسام ٍ اظ تیي تطزى تَاى
ًؾاهی حعباهلل ٍ خثطاى قکؿت فقةًكیٌی ذَز اظ خٌَب لثٌاى زض ؾال 2666ر اقسام تِ
قطٍؿ خٌگ زض ؾال  2660کطز بًیکطٍر .)9831
زض پایاى ایي خٌگ ضوي فسم زؾتیاتی تِ اّساف تقییي قسُ تِ ایي تاٍض ضؾیس کِ
تَاًایی تاظزاضًسگی ذَز ضا اظ زؾت زازُ اؾت ٍ تایؿتی تِ تاظیاتی نى تپطزاظز .تِ گًَِای
کِ تطذی هقاهات اؾطاییلی تیکیس ًوَزًس« :اؾطاییل تطای خٌگ ٍ پیطٍظی تط حعباهلل
ًیاظهٌس نهَظـ زٍتاضُ ٍ نهازُؾاظی اضتف ذَز اؾت؛ ّواًٌس نهطیکا پؽ اظ قکؿت زض
ٍیتٌام» بالؿتطٍ ٍ پطیر .)9831
ایي زض حالی اؾت کِ قکؿتّای تقسی ایي ضغین زض تطاتط حواؼ ًیع هَخة
تحلیل ضفتي تیكتط قسضت تاظزاضًسگی اؾطاییل قسُ اؾت.
 -9کاهش ضریب امنیت نظامی اسراییل
اؾطاییل کِ خْت فو تركی اؾتطاتػیک زض ؾال  9132تِ لثٌاى تداٍظ کطزر تا
پایساضی هٌحهط تِ فطز ًیطٍّای حعباهلل زض عی ؾِ زِّ ٍ ًیع زض ؾال 2666ر هدثَض تِ
فقةًكیٌی اظ خٌَب لثٌاى قس .ایي اهط اظ یک عطف ًكاىزٌّسُی قکؿت تالـّای تِ
فول نهسُ اظ ؾَی ضغین اؾطاییل تطای زؾتیاتی تِ فو اؾتطاتػیک تَز ٍ اظ عطف زیگط
قسضتر نالتت ٍ ایؿتازگی حعباهلل زض عَل هثاضظُ تا اضتف اؾطاییل زض پطتَ حوایتّای
ایطاى ضا تِ ارثات ضؾاًس بضؾتویهطازر  .)911 :9836قکؿت زٍتاضُی اضتف ایي ضغین زض
ؾال  2660ضطتِای زیگط تط اهٌیت ًؾاهی نى تِ فٌَاى هْنتطیي تقس اهٌیت هلی اؾطاییل
ٍاضز کطز.
ًاکاهی اؾطاییل زض اظ تیي تطزى حعباهلل ٍ فسم هَفقیت زض خٌگ  88ضٍظُر ضوي
پایاى تركیسى تِ اؾغَضُی قکؿتًاپصیطی اضتف ایي ضغینر هٌدط تِ تضقیا تاظزاضًسگی
اؾطاییل قسُ اؾت .تطنیٌس ایي فَاهل ٍ ًیع تحَالت ًاقی اظ نىر تضقیا خایگاُ اضتف زض
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خاهقِ ٍ زٍلت اؾطاییل اؾت .تِ زلیل هاّیت ًؾاهی ٍ اهٌیتی خاهقِ ٍ حکَهت زض
اؾطاییلر اضتف ٍ ًؾاهیاى زاضای خایگاُ ٍ ًقف اًحهاضی ٍ اؾتطاتػیکی زض نى هیتاقٌس؛
ظیطا اؾطاییل یک «زٍلت پازگاًی» اؾت ٍ اضتثاط تٌگاتٌگی هیاى قکلگیطی اضتف ٍ ایداز
اؾطاییل ٍخَز زاقتِ اؾت .اضتف کِ ّن فلت ٍخَزی ضغین اؾطاییل ٍ ّن فلت تقا ٍ
اؾتوطاض نى اؾتر تا ایي ًاکاهیّا زض خایگاُ نى تعلعل ایداز قس .فسم هَفقیت ضاّثطز ٍ
اتعاض ًؾاهی اؾطاییل ًیع ًكاىزٌّسُی ًاتَاًی اضتف زض تیهیي اهٌیت هلی اؾطاییل اؾت.
ًاکاهی ًیطٍّای ًؾاهی ایي ضغین زض هسیطیت ٍ تحول خٌگ فطؾایكیر زقوٌاى اؾطاییل ضا
هتَخِ نؾیةپصیطیّای نى کطز ٍ نًاى ضا تِ اًتراب گعیٌِی ًؾاهی زض هقاتلِ تا ایي ضغین
تكَی ًوَز بزّقاًی فیطٍظنتازیر .)93 :9830
پیاهسّای فولیات حعباهلل تِ اًساظُای اؾت کِ تِ فٌَاى قکؿت ّیوٌِی اضتف
اؾطاییل اظ نى یاز هیقَز ٍ زض ًتیدِ تِ هٌعلِی یکی اظ هْنتطیي تیریطات هٌغقِای اقساهات
حعباهلل زض تطاتط اؾطاییل هحؿَب هیقَز .هْنتطیي تیریط ًؾاهی خٌگ  88ضٍظُ تِ
هٌعلِی نیٌِی توام ًوای قسضت زٍ عطفر ایداز خٌگ ضٍاًی فلیِ ضغین اؾطاییل تَزُ
اؾت .فاهلی کِ هٌدط تِ تضقیا ضٍحیِی اضتف ٍ ؾاکٌاى هٌاع قوالی ٍ ًیع ؾایط ًَاحی
نى قسُ اؾت ٍ ًَفی خَ فطٍپاقی ضا تِ ٍخَز نٍضزً .اتَاًی اضتف اؾطاییل اظ تیهیي اهٌیت
هٌاع قوالی بّن هطظ تا لثٌاى) فلیضغن زض اذتیاض زاقتي تدْیعات ًؾاهی پیكطفتِر هَخة
تیافتثاضی اضتف زض تیي هطزم ٍ تی افتوازی تِ نى قسُ اؾت .ایي اهط اّویت ٍ ًقف
هٌحهط تِ فطز قسضت ًؾاهی ضا زض تیهیي اهٌیت هلی اؾطاییل هَضز تطزیس قطاض زازُ اؾت.
پیاهس هرسٍـ قسى قسضت تاظزاضًسگی اؾطاییل کِ یکی اظ انَل تٌیازی اهٌیت هلی ایي
ضغین ضا تكکیل هیزّسر تكسیس ٍ تقَیت تْسیسّای ًؾاهی اظ ؾَی ؾایط کكَضّا فلیِ
اؾطاییل اؾت بزّقاًی فیطٍظنتازیر .)91 -99 :9830
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تِ ٍیػُ ایي اهط تا تَخِ تِ ضاتغِی اؾتطاتػیک هیاى ایطاى ٍ حعباهلل هٌدط تِ
افعایف تْسیسّای ًؾاهی غیطهؿتقین اظ عطف ایطاى بتِ ٍاؾغِی حعباهلل) فلیِ اؾطاییل
قسُ اؾت.
ًتیدِی ایي اهط تا تَخِ تِ ضاتغِی ذال هیاى زٍ خثِْی اؾطاییل ٍ نهطیکا ٍ
ّنپیواًاى نًْا اظ یک ؾَ ٍ ایطاى ٍ حعباهلل اظ ؾَی زیگط افعایف اهٌیت ًؾاهی خوَْضی
اؾالهی ایطاى اؾت؛ ظیطا افعایف قسضت هاًَض حعباهلل تِ فٌَاى خطیاى تحت ًفَش ایطاى زض
اتقاز ٍؾیـتط ضوي ذٌثی ٍ کنضًگ ًوَزى تْسیسات ًؾاهی هتهَض اظ ًاحیِی تاظیگطاى
هقاتل ایطاىر تیریطات هثثت غیطقاتل اًکاضی ضا تط ایي خٌثِ اظ اهٌیت هلی خوَْضی اؾالهی
ایطاى گصاقتِ اؾت.
 -1کاهش احتمال حملهی نظامی به ایران
اؾتفازُ اظ تَاًاییّای هرتلا حعباهلل زض نحٌِّای هٌغقِای ٍ تیيالوللی
هیتَاًس تِ فٌَاى یکی اظ اتعاضّای اؾتطاتػی تاظزاضًسگی خوَْضی اؾالهی ایطاى زض ظهاى
ٍقَؿ تْاخن ًؾاهی احتوالی فلیِ ایطاى تلقی گطززر پسیسُای کِ اؾتطاتػیؿتّای غطتی ًیع
اظ نى ؾري هیگَیٌس .تطای هثال ًیَیَضک تایوع زض ایي ظهیٌِ هیًَیؿس :اگطچِ هقاهات
ایطاى اظ فٌَاى کطزى تاظزاضًسُ تَزى حعباهلل زض تطاتط حوالت احتوالی غطب پطّیع
هیکٌٌسر ٍلی هكرم اؾت کِ اؾتفازُ اظ اّطم حعباهللر ّسف افوالی ٍ ًِ افالهی
خوَْضی اؾالهی ایطاى زض هقاتل تْسیسّای نهطیکا ٍ اؾطاییل اؾت بتیگیر .)883 :9833
ایي اهط زض ٍضقیت فقلی کِ نهطیکا ٍ هتحساًف تِ نَضت غیطهؿتقین اقسام تِ
خٌگ تا ؾَضیِ ٍ ًیع حولِ تِ غعُ ٍ حواؼ تِ فٌَاى افضای هحَض هقاٍهت ًوَزُاًس ٍ ًیع
تا تَخِ تِ تْسیسات اؾطاییل فلیِ ایطاى زاضای اّویت ظیازی اؾت.
زتیطکل حعباهلل ًیع زض ظهاىّای هرتلا تا اتراش هَاضـ خاًةزاضاًِ اظ ایطاى
حوایت کطزُ اؾت .ؾیسحؿي ًهطاهلل زض پاؾد تِ ایي ؾؤال ذثطًگاضاى کِ اگط غطب تِ
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ایطاى حولِ کٌسر فکؽالقول قوا چگًَِ ذَاّس تَز؟ اؽْاض هیزاضز« :زض ایي ضاُ ّطچِ
ٍالیت فقیِ زؾتَض زٌّسر ها نى ضا تسٍى چَى ٍ چطا ٍ تا توام تَاى ذَزر اخطا ذَاّین کطزر
زفاؿ اظ خوَْضی اؾالهی ایطاى یک هؿیَلیت قطفی اؾت» بتیگیر .)881 :9833
ؾیس حؿي ًهطاهلل زض ههاحثِی زیگطی زض پاؾد تِ ایي ؾؤال کِ :تا تَخِ تِ افالم
قوا زض ؾال گصقتِ ب )9816هثٌی تط ایٌکِ «زض نَضت ٍقَؿ خٌگ اظ ایطاى حوایت
هیکٌیس» زض نَضت حولِ تِ ایطاى فکؽالقول حعباهلل چِ ذَاّس تَز؟ تیاى هیزاضز:
«نهطیکاییّا ٍ اؾطاییلیّا هقٌای ایي حطف ضا هیفْوٌس ٍ ایي کفایت هیکٌس» .زتیطکل
حعباهلل ؾپؽ زض هَضز افعایف تَاًایی ًؾاهی حعباهلل ًؿثت تِ قثل اؽْاضهیزاضز« :قسضت
هَقکی حعباهلل لثٌاى نى قسض اؾت کِ ّط ّسفی زض زاذل ذاک ؾطظهیيّای اقغالی ضا
هیتَاًس هَضز ّسف قطاض زّس ...هقاهات ضغین نْیًَیؿتی افتطاف کطزُاًس کِ قسضت
هَقکی حعباهلل ضا  16زضنس اظ کكَضّای زًیا ًساضًس...تایس تگَین کِ قسضت ًؾاهیر
هطزهیر اهٌیتی ٍ هالی حعباهلل لثٌاى قاتل هقایؿِ تا ؾال  2660هیالزی ًیؿت» بضٍظًاهِ
کیْاىر  .)9819/8/29تحلیل هَاضقی اظ ایي زؾتر اؾطاییل ٍ نهطیکا ضا اظ اًدام ّط گًَِ
هاخطاخَیی فلیِ ایطاى تا تَخِ تِ تثقات هٌغقِای ٍ تیيالوللی نى تط حصض هیزاضز.
ایي زض حالی اؾت کِ «هییط زاگاى» یکی اظ ضؤؾای ؾات ؾاظهاى اعالفات اؾطاییل
زض گصقتِ ضوي افتطاف زض تکاضگیطی تَاًایی هَقکی حعباهلل تِ ًفـ ایطاى اؽْاض زاقتِ
تَزّ« :ط کؽ کِ تِ ایطاى حولِ کٌس تایس تساًس کِ نغاظگط یک خٌگ هٌغقِای ذَاّس تَز
کِ قلیک هَقکّای ایطاى ٍ حعباهلل لثٌاى تِ اؾطاییل تركی اظ ایي خٌگ ذَاّس تَز»
بضٍظًاهِ ضؾالتر .)9816/3/99
ؾایط تحلیلگطاى ًؾاهی اؾطاییل ًیع زض هاُّای اذیط ضوي افتطاف تِ قسضت ًؾاهی
تاظزاضًسُی ایطاىر ذغط انلی ضا زض تَاًایی ًؾاهی حعباهلل زض ٌّگام هَاخِْ تا ایطاى
هیزاًٌس؛ زض ایي ظهیٌِ ضٍظًاهِی اؾطاییلی «یسیقَت احطًٍَت» هیًَیؿس :تطضؾیّای اذیط
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اًدام قسُ تِ ٍؾیلِ اضتف ًكاىزٌّسُ ایي اؾت کِ «زض نَضت حولِی اؾطاییل تِ ایطاىر
ذغط تعضگر هَقکّای زٍضتطز ایطاًی اؾت اها ذغط تعضگتطر ّعاضاى هَقک ٍ ذوپاضُای
اؾت کِ حعباهلل زض هطظّای قوالی اؾطاییل زاضز» ب.)www.parsine.com 2012/8/15
ضؾاًِّای نهطیکایی ًیع تط تاظزاضًسگی تَاًایی ًؾاهی حعباهلل تِ ًفـ زٍلت ایطاى
اشفاى ًوَزُاًس .تطای هثال ضٍظًاهِ نهطیکایی «ؾاًفطاًؿیؿکَ کطًٍیکل» ضوي ایٌکِ حولِی
احتوالی اؾطاییل تِ ایطاى ضا ّن تطای اؾطاییل ٍ ّن تِ نَضت تالقَُ تطای ایاالت هتحسُ
یک اقتثاُ تعضگ هیزاًسر حتی زض ذهَل پیاهس اؾتفازُ اظ اتعاض تْسیس هیًَیؿس« :ایطاى
اظ هَقکّای تیيالوللی قاضُپیوایی تطذَضزاض اؾت کِ هكکلی تطای ضؾیسى تِ تلنٍیَ
ًساضًس ٍ ایي تْسیسات هیتَاًس تْاًِای تطای حعباهلل ٍ ایطاى تِ ٍخَز نٍضز تا تل نٍیَ ضا
ّسف گیطًس» بضٍظًاهِ کیْاىر .)9816/92/29
تا تحلیل ایي گعاضقات ٍ هَاضـ هیتَاى تِ ذَتی تِ افعایف هیعاى قسضت
تاظزاضًسگی ایطاى ًاقی اظ ّنپیواًی تا حعباهلل ٍ زض ًتیدِ کاّف احتوال تْاخن ًؾاهی
فلیِ ایطاى زؾت یافت ٍ ّطاؼ غطب ضا اظ تَاى ًؾاهی ایطاى ٍ ّنپیواى هٌغقِای نى
زضیافت.
تالـّای حعباهلل زض نحٌِی ًثطز تا اؾطاییل کِ تا پكتیثاًی ایطاى تِ ؾطاًدام
هغلَب ضؾیسُ اؾتر هٌدط تِ ایي قسُ کِ ضغین اؾطاییل زض ٍحكت پیَؾتِ قطاض تگیطز؛
ظیطا ٍخَز خطیاى کٌكگط قسضتوٌسی تِ ًام حعباهللر اؾطاییل ضا اظ ؾٌاضیَّای احتوالی
تْسیس اهٌیت هلی ایطاى زٍض کطزُ یا حساقل ّعیٌِ ٍ ضیؿک نى ضا تِ هیعاى ظیازی افعایف
هیزّس بهَؾَیر ّ .)4 :9833طاؼ زایوی اظ اقساهات حعباهلل زض اؾطاییل ٍ زض ؾغح
ًؾام تیيالوللی تِ ٍیػُ زض غطبر تاف
اؾالهی ایطاى گطزیسُ اؾت.

تقَیت هؤلّفِّای تَاًایی تاظزاضًسگی خوَْضی
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یکی اظ زٍلتوطزاى ؾات نهطیکایی زض گعاضقی ضوي اشفاى تِ تَاًایی تاظزاضًسگی
غیطهؿتقین ایي خٌثف افالم هیًوایس :نسّا تي اظ افضای حعباهلل زض نهطیکا ٍ زیگط
کكَضّای غطتی حضَض زاضًس ٍ تَاى ایي گطٍُ زض ًفَش تِ خاهقِر تیاىگط اؾتقساز حعباهلل
زض اخطای حوالت ّواٌّگ قسُ زض نهطیکار زض نَضت توایل ایي گطٍُ ٍ ذَاؾت ایطاى
اؾت .تحلیلگطاى نهطیکایی ًیع هقتقسًس زض نَضت حولِی ایاالت هتحسُ تِ ایطاىر
خوَْضی اؾالهی ایطاى اظ تَاًایی حعباهلل خْت تِ چالف کكیسى هٌافـ نهطیکا تْطُ
ذَاّس تطز بتیگیر .)881 :9833
اظ ایي خْتر حوایت اظ حعباهلل ضا هیتَاى زض ضاؾتای هسل تاظزاضًسگی غیطهؿتقین
هٌغقِای ایطاى زض تطاتط قسضت هساذلِگط نهطیکا ٍ هتحس اؾتطاتػیک نى اؾطاییل ٍ ؾایط
ّنپیواًاًف زاًؿت.
وتیجٍگیری

زض ایي پػٍّف تِ زًثال پاؾد تِ ایي ؾؤال تَزین کِ حوایت خوَْضی اؾالهی ایطاى اظ
حعباهلل لثٌاى چِ تیریطاتی تط تَاى تاظزاضًسگی ایطاى زاضز؟ زض ایي ضاؾتا تا ًگاّی تِ
اقساهات حعباهلل ٍ تیریط فقالیتّای ایي خٌثف کِ تِ افعایف ٍ تَؾقِی فو اؾتطاتػیک
خوَْضی اؾالهی ایطاى تا هداٍض هطظّا ٍ حتی زضٍى ؾطظهیي فلؿغیي اقغالی هٌدط قسُ
اؾتر زض کٌاض ارطات نًی پیطٍظیّای حعباهلل تط کاّف احتوال اقساهات هغطح قسُ اظ
ؾَی اؾطاییل ٍ نهطیکا خْت حولِ تِ ایطاى تا تَخِ تِ خایگاُ حعباهلل تِ ذَتی هیتَاى
تِ اّویت ٍ ًقف ایي خٌثف زض اؾتطاتػی تاظزاضًسگی ایطاى پی تطز.
حعباهلل زض عی ؾِ زِّی گصقتِ تا حوایت ایطاىر تا تِ تاظی گطفتي اضکاى ٍ افتثاض
تاظزاضًسگی اؾطاییل کلیِی هقازالت اؾتطاتػیؿت ّای اؾطاییلی ضا تِ ّن ضیرتً .تیدِی
ایي اهطر فقةًكیٌی اخثاضی اضتف اؾطاییل زض ؾال  ٍ 2666قکؿت ذفتتاض نى زض ؾال
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 2660تَز ٍ ایي اهط ضطیة اهٌیت ًؾاهی ضغین اؾطاییل ضا تِ فٌَاى هْنتطیي تقس ایي
زٍلت پازگاًی تؿیاض کاّف زاز .هقاٍهت اؾالهی لثٌاى تا نگاّی کاهل اظ ًقف هْن فٌهط
ضٍاًی تاظزاضًسگی اقسام تِ اؾتفازُ اظ ؾیؿتن تاظزاضًسگی ٍ تْسیس اضظـّای ٍیػُ اؾطاییل؛
یقٌی اهٌیتر ًیطٍی ًؾاهی ٍ هطزم ًوَز ٍ زض ایي هؿیط ضوي تکاضگیطی اّطم تْسیسر تِ
فلت تطذَضزاضی اظ قاتلیت الظمر زض نَضت لعٍم اقسام تِ فولی ًوَزى تْسیسات ذَز
ًوَز .حعباهلل زض ایي هؿیط خْت تکویل فطنیٌس تاظزاضًسگی تا اؾتفازُ هغلَب اظ خٌگ
ضٍاًی ضوي تهَیطتطزاضی اظ اقساهات ذَزر تا پرف گؿتطزُی ایي فولیاتّا اظ عطی
ضؾاًِّای زض اذتیاضر تا ایداز تَاظى ٍحكت زض اؾطاییل اقسام تِ گطفتي اهتیاظ اظ عطف
اؾطاییلی ًوَز؛ هؿیلِای کِ تاضّا زض خٌگ  88ضٍظُ تِ ًوایف زضنهس .پیطٍظیّای
حعباهلل هٌدط تِ الگَگیطی گطٍّْای هقاٍهت اؾالهی فلؿغیٌی تحت حوایت ایطاى خْت
اؾتفازُ اظ اتعاض تْسیسات ًؾاهی فلیِ ضغین اؾطاییل گطزیسُ اؾت کِ ًوًَِای اظ نى ضا عی
خٌگ ّكت ضٍظُی غعُ قاّس تَزین؛ ایي اهط ًیع فکط حولِ تِ ایطاى ضا اظ هریلِی عطف
اؾطاییلی ذاضج کطز ٍ زض ًْایت هٌدط تِ اضتقای قسضت تاظزاضًسگی خوَْضی اؾالهی ایطاى
گطزیس ٍ ًكاى زاز کِ ایطاى تِ زضؾتی تا نطف ّعیٌِای هحسٍز زض لثٌاى اظ قسضت حعباهلل
تِ فٌَاى هْنتطیي هٌثـ ذاضخی تیهیي اهٌیت هلی ذَز خْت تقَیت اضکاى قسضت
تاظزاضًسگی هٌغقِای ذَز ؾَز هیخَیس.
زض ًْایتر فلیضغن زفافی تَزى اؾتطاتػی تاظزاضًسگی خوَْضی اؾالهی ایطاىر ٍلی
تِ فلت هاّیت تْاخوی اؾتطاتػی قسضت ّای هقاتل ایطاى تِ ذهَل اؾطاییل ٍ نهطیکار
ایطاى ًیع خْت حفؼ اضکاى اؾتطاتػی تاظزاضًسگی ذَز هیتایؿت تِ نَضت هغلَب اظ
هَققیت غیَپلیتیک حعباهلل لثٌاى ٍ اؾتقساز ًْفتِ زض نى خْت غٌاتركی تیكتط تِ فو
ضاّثطزی ذَز زض هداٍضت اؾطاییل ٍ تا ّسف ضطتِ ٍاضز ًوَزى تِ اضکاى تاظزاضًسگی ایي
ضغین ٍ ًیع هتحس اؾتطاتػیک نى ایاالت هتحسُ ٍ زض نَضت لعٍم ؾایط ّنپیواًاى نًْار گام
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تطزاضز ٍ ایي اهط تِ افعایف قسضت تاظزاضًسگی ٍ زض ًتیدِر اهٌیت هلی خوَْضی اؾالهی
ایطاى هٌدط هیگطزز.

مىابغ

اظغٌسیر ؿ ٍ .ضٍقٌسلر ج.ب .)9831هؿایل ًؾاهی ٍ اؾتطاتػیک هقانطر تْطاىر اًتكاضت
ؾوت.
اؾساللْیر م.ب .)9891اظ هقاٍهت تا پیطٍظیر تْطاىر هؤؾؿِ هغالقات اًسیكِؾاظاى ًَض.
اؾساللْیر م .ب .)9832خٌثف حعباهلل لثٌاىر گصقتِ ٍ حالر تْطاىر پػٍّكکسُ هغالقات
ضاّثطزی.
افتراضیر ف ٍ .تاقطی زٍلتنتازیر ؿ .ب .)9833ؾیط اؾتطاتػی ًؾاهی زض ایطاى ٍ اتْاهات
پیطاهَى نىر فهلٌاهِ ؾیاؾتر زٍضُ 81ر قواضُ 8ر نم .18 -96
اقثالر ا .ب )9839پیاهسّای خٌگ غعُ تط تاظزاضًسگی اؾطاییلر فهلٌاهِ هغالقات فلؿغیير
زٍضُ خسیسر قواضُ 99ر نم .19 -02
الؿتطٍر ک ٍ .پطیر م .ب .)9831چگًَِ حعباهلل اؾطاییل ضا قکؿت زاز؟ بحً .یکَر
هتطخن) .فهلٌاهِ هغالقات هٌغقِای؛ خْاى اؾالمر ؾال ّفتنر قواضُ .20 -29

تهامر ؼ.م .م .ب )9839زضنهسی تط فو اؾتطاتػیک ًؾام خوَْضی اؾالهیر ضٍظًاهِ
ضؾالتر ل .9
تیگیر م .ب )9833قسضت ًطم خوَْضی اؾالهیایطاى «هغالقِ هَضزی لثٌاى»ر تْطاىر
اًتكاضات زاًكگاُ اهام نازف.

تیلیؽر ج ٍ .زیگطاى .ب .)9832اؾتطاتػی زض خْاى هقانط؛ هقسهِای تط هغالقات
اؾتطاتػیکر تطخوِی کاتک ذیثطیر تْطاىر هؤؾؿِ هغالقات ٍ تحقیقات تیيالوللی اتطاض
هقانط.
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پػٍّكکسُ هغالقات ضاّثطزی .ب .)9834اؾتطاتػی اهٌیت هلی زض خوَْضی اؾالهی ایطاىر
تْطاىر پػٍّكکسُ هغالقات ضاّثطزی.
خَاىر م .قیطیر ؿ.خ .ب .)9833ایطاى پؽ اظ اًقالب اؾالهی ٍ حعباهلل لثٌاى :تیریطات ٍ
پیاهسّار فهلٌاهِ هغالقات تؿیحر ؾال 92ر قواضُ 42ر نم .18 -929
حاهسر هٌْس .تیساضی پؽ اظ خٌگر هاٌّاهِ ّوكْطی نیِر قواضُ 4ر هطزاز 9816ر نم
.16 -19
ذلیلیر ضضا .ب )9834تحَل تاضیری– گفتواًی هفَْم اهٌیتر زض :پػٍّكکسُ هغالقات

ضاّثطزی .اؾتطاتػی اهٌیت هلی زض خوَْضی اؾالهی ایطاىر هدوَفِ هقاالت اٍلیي
ّوایف هغالقات ضاّثطزی زض خوَْضی اؾالهی ایطاىر تْطاىر پػٍّكکسُ هغالقات
ضاّثطزیر ل .19

زّقاًیفیطٍظنتازیر ؼ.ج .ب .)9830خٌگ ًاهتقاضى لثٌاى ٍ اهٌیت هلی اؾطاییلر فهلٌاهِ
ؾیاؾت ذاضخیر ؾال 29ر قواضُ  .9نم .19 -19
ضتیقیر ؿ .ب .)9834هغالقات اهٌیتی ًَیي بهقسهِای تط ًؾطیات اهٌیت هلی خْاى ؾَم)،
تْطاىر اًتكاضات زفتط هغالقات ؾیاؾی ٍ تیيالوللی ٍظاضت اهَض ذاضخِ.
ضحیویر م .م .ب .)9816افتقاز فوی ر خایگاُ ٍالیت فقیِ زض خٌثف حعباهلل؛ قثل ٍ تقس اظ
خٌگ  88ضٍظُ .هاٌّاهِ ّوكْطی نیِر قواضُ 4ر نم . 30 -39
ضؾتویهطازر ُ .ب .)9836هَاضـ احعاب چپ ٍ فطتی زضتاضُ فقةًكیٌی اظ خٌَب لثٌاىر
فهلٌاهِ هغالقات فلؿغیير ؾال زٍمر قواضُ ؾَمر نم.919 -906
ضفیـر ح .ب .)9839زاًفٍاغُ غئَپَلیتک ٍ غئَاؾتطاتػی زض زًیای اعالفات بتا تیکیس تط
هَضز ایطاى) ،فهلٌاهِ ؾیاؾتر زٍضُ 83ر قواضُ 8ر نم .11 -990
ضٍظًاهِ ضؾالتر 9816/3/99ر ل .9
ضٍظًاهِ کیْاى9819/8/29 ،ر ل .2
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ضٍظًاهِ کیْاىر 9816/92/29ر ل .94

ققطتافر ج .ب .)9836تاظزاضًسگی اؾطاییل ٍ اؾتطاتػی حعباهلل .فهلٌاهِ هغالقات
فلؿغیير ؾال زٍمر قواضُی 9ر نم .24 -21
قفیقیر ى ٍ .هطازیر ا .ب .)9833تیریط خٌگ  88ضٍظُ لثٌاى تط هَققیت هٌغقِای ایطاىر
فهلٌاهِ تحقیقات ؾیاؾی ٍ تیيالوللیر قواضُی ًرؿتر نم .49 -04
فؿگطذاًیر ا .ب .)9833تاظزاضًسگی تحطیر ؾایت ایٌتطًتی زفتط حفؼ ٍ ًكط نراض نیتالِ
ذاهٌِای.http://www.khamenei.ir :
قاؾنر ى.ب .)9838حعباهلل لثٌاىر ذظهكیر گصقتِ ٍنیٌسُی نىر بم .م .قطیقتوساضر
هتطخن) .تْطاىر اًتكاضات اعالفات.

قاؾویر ؿ .ب .)9816تطضؾی فَاهل هؤرط تط تْاخن ًؾاهی ضغین نْیًَیؿتی ،فهلٌاهِ
هغالقات فلؿغیير زٍضُ خسیسر قواضُ 92ر نم .48 -92

قاؾویر ؿ .ب .)9831خٌگ  88ضٍظُ ٍ خایگاُ هٌغقِای ایطاىر فهلٌاهِ هغالقات هٌغقِای؛
خْاى اؾالمر ؾال ّفتنر قواضُ 20 -29ر ؾایت ایٌتطًتی هؤؾؿِ هغالقات اًسیكِ
ؾاظاى ًَضhttp://www.asnoor.com :

قاؾویر ف .ب .)9833العاهات تیَضیک تاظزاضًسگی هٌغقِای خوَْضی اؾالهی ایطاىر
فهلٌاهِ ضٍاتظ ذاضخیر ؾال اٍلر قواضُ ؾَمر نم .11 -38
قْطهاىپَضر ض .ب .)9831اؾتطاتػی تاظزاضًسگی ایطاىر ؾایت ایٌتطًتی زیپلواؾی ایطاًی:
.http://irdiplomacy.ir
کالیٌعر خاى.ام .ب .)9896اؾتطاتػی تعضگ بانَل ٍ ضٍیِّا)ر تطخوِی کَضٍـ تایٌسضر
تْطاىر زفتط هغالقات ؾیاؾی ٍ تیيالوللی ٍظاضت اهَض ذاضخِر.

گفتگَ تا پیطٍظ هدتْسظازُر ب .)9839فو اؾتطاتػیک ایطاىر فاهل تاظزاضًسگیر ضٍظًاهِ
ؾیاؾت ضٍظ.
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لغفیاىر ؼ .ب)9893ؾیاؾت اهٌیت هلی اؾطاییل :فطضیِّا ٍ تحلیلّار فهلٌاهِ هغالقات
ذاٍضهیاًِ ،قواضُ 99ر نم .89 -13
هحوسًػازر م.ؿًَ ٍ .ضٍظیر م.ت .ب .)9893فطٌّگ اؾتطاتػیر تْطاىر اًتكاضات ؾٌا.
هحوسیر ك .ب .)9839فو اؾتطاتػیک خوَْضی اؾالهی ایطاى تا ًگاُ تِ چكن اًساظ تیؿت
ؾالِ .ضٍظًاهِ کیْاىر ل .92
هَؾَیر ؼ.ح .ب .)9833الگَی رثات ؾیاؾی ٍ هقاٍهت ضسنْیًَیؿتی زض لثٌاى ٍ
پیاهسّای هٌغقِای نىر فهلٌاهِ هغالقات ذاٍضهیاًِر قواضُ 19ر نم .9 -0
هْتسیر م .ؿ .ب .)9831تحَالت لثٌاىر ذاٍضهیاًِ ٍ ایطاىر زض :ههفّار ًؿطیي ٍ ًَضٍظیر
حؿیي بگطزنٍضًسُ)ً .گاّی تِ ؾیاؾت ذاضخی خوَْضی اؾالهی ایطاى ،تْطاىر زفتط
هغالقات تیيالولی ٍظاضت اهَض ذاضخِر ل .944
ًهیطیر ح .ب .)9834اهٌیت هلی پایساضر هاٌّاهِ اعالفات ؾیاؾی -اقتهازیر قواضُ -290
291ر نم .32 -31
ًیکطٍر ح .ب .)9831گصضی تط فولیات ضٍاًی ضغین نْیًَیؿتی زض خٌگ  88ضٍظُر
فهلٌاهِ هغالقات هٌغقِای؛ خْاى اؾالمر ؾال ّفتنر قواضُ  .20 -29ؾایت ایٌتطًتی
هؤؾؿِ هغالقات اًسیكِؾاظاى ًَضhttp://www.asnoor.com :
http://www.parsine.com 2012/8/15.
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