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  چكيده
اهداف  ،غرب. است رئاليسم تدافعي نظري استفاده از چارچوباي با اهللا خامنههاي دفاعي آيتاين پژوهش درصدد بررسي راهبرد دفاعي ايران از منظر انديشه

اهللا دفاعي آيت ي كه نويسندگان پژوهش حاضر براين نظر هستند كه انديشه درحالي ،دانددفاعي ايران را در جهت افزايش نسبي قدرت در خاورميانه مي
نگر در ندهكه؛ راهبرد دفاع آي پرسش استپي پاسخ به اين  . اين پژوهش درباشددر جهت افزايش امنيت نسبي كشور مي ،نگربويژه راهبرد دفاع آينده ،ايخامنه
اسي و شنگونه ،هافهلّ مؤ ،مفاهيم ،هدف اصلي نويسندگان پرداختن به مباني باشد؟هاي راهبردي استوار ميفهلّاي بر چه مؤاهللا خامنهآيت هاي دفاعيانديشه
اي اين راهبرد دفاعي را از طريق خامنه اهللادهد كه؛ آيتوهش نشان ميهاي اين پژيافته .له استمدفاعي معظّي در انديشه  نگرآينده دفاع ه راهبردجايگا
ها و يدگيمتناسب با پيچو اين استراتژي  است فرهنگي و اجتماعي مطرح نموده ،اقتصادي ،نظامي ،هاي سياسيدفاعي براي عرصهسازي و ديپلماسيگفتمان

 ح گرديد واي مطراي و فرامنطقهالت منطقهها و تحوّبنديدرپي تغييرات در صف ،امنيتي منطقه-ه به شرايط سياسيو با توجّ ،هاي تهاجم دشمنانع عرصهتنوّ
حاضر از نوع  پژوهشگيرد. عراق) مورد مقايسه قرار ميگيرانه (جنگافغانستان) و پيشپيشدستانه (جنگنگر با استراتژي جنگع آيندهنيز راهبرد دفا پايان در

 آوري شده است.اي گردها و منابع آن به روش كتابخانهباشد و دادهتحليلي مي -توصيفي

 
 

  
  هاكليد واژه

  .شناسيگونه ،اياهللا خامنهآيت ،نگردفاع آينده ،راهبرد 
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  مهمقدّ
 ستيمه ايشان نزد عملي و نظري منظر دو هر ازنگر آينده دفاع مفهوم به اهتمام شاهداي اهللا خامنهآيت راهبردي انديشه ي بر مروري با

 همقابل در مناسب دفاعي هاياستراتژي نمودن و راهبردي احصا جهت اياهللا خامنهآيت دفاعي انديشه ي در شكاو و از سوي ديگر
 آمادگي بايد حمسلّ نيروهاي تمامي. باشدمي قانمحقّ ،مسئوالن ذاتي هايو مأموريت وظايف جزء انقالب دشمنان تهاجم و تهديدها با

كه ارتباط  را هر موضوعيو ) 1396 ،اياهللا خامنهآيت( كنند حفظ انقالب هايآرمان و دستاوردها از جانبههمه دفاع براي را خود
مورد  ايامنهخ اهللاآيت گذاري راهبرديسياست ي در عرصهتوان مي كشور داشته باشد، و دفاعي است خارجيمستقيمي با قلمرو و سي

هاي متعالي در راستاي ارزش اياهللا خامنهدفاعي آيت بررسي انديشه ي .)8: 1395 (برزگر و رضائي، سنجش و ارزيابي قرار داد
ط توسّ اياي و فرامنطقهبه تهديدهاي منطقه پاسختواند مي عمگرايانهگرايانه و بر اساس اصول واقعو  اسالم و نظام جمهوري اسالمي

 ،كشور ينگرش و پاسخگويي به تهديدات و همچنين فهم دقيق دكترين امنيت و منافع ملّي نحوه در اين راستا  .تبيين كندايران را 
 هفت ).8: 1395 (برزگر و رضائي،ر نيستپذيامكاناي اهللا خامنههاي راهبردي آيتجز با شناخت ادراك ذهني و تدقيق در انديشه

 ،اي ايرانهاي هستهاليتفعّ ،شرق و غرب كشور يازدهم سپتامبر درواقعه ي  پيامدهاي ،عراق ايران و همچون جنگ كليدي موضوع
 مستقل هايكنش نهايتاً وعرب  جهان هايخيزش ،فارسخليج در ايفرامنطقه هايقدرت حضور ،دفاعي هايتكنولوژي سازيبومي

 از بخشي به آنها كدام از هر دارند و ايران جاي راهبردي هايدر حوزه هستندكه موضوعاتي ايبازيگران منطقه برخي وابسته ي و
هاي پردازان و انديشكدهنظريه .)8: 1395 (برزگر و رضائي،دهدمي شكل الملليبين و ايمنطقه محيط و امنيت ايران در قدرت معادله ي

 1افزايش قدرت نسبيرا  غرب آسياي در منطقه  نقش و نفوذ خود ت اصلي كوشش ايران جهت افزايشغرب و بويژه آمريكا علّ
ري ديگكه ايران نيز همانند هر كشور  كنند. در حاليي ميخواهانه تلقّدانند و اهداف و راهبردهاي ايران را تهاجمي و گسترشمي ايران

ان امك ي خود تا حدّهاي جديد در جهت امنيت و منافع ملّاز فرصت دفاعي رهبر خود با در نظر داشتن انديشه ي كند تاتالش مي
هاي طبيعي ساخت قدرت و موقعيت ژئوپليتيك ايران ويژگيتوان به مي لاوّ ي علل افزايش نقش ايران در درجهاز  .برداري كندبهره

 و نظامي توان ،گويندمي سخن هادولت قدرت منابعي  درباره سياسي انديشمندان كه هنگامياشاره كرد. يا غرب آسي در منطقه 
ه با توجّ .)الف :1393 ،همكاران و حسنوي( كنندمي قلمداد قدرتي  معادله در اساسي عنصر را دولت يك حمسّل نيروهاي قدرت

 را هدف قرارجمهوري اسالمي ايران نظام  يملّ امنيتمنافع و  ،فرهنگ ،حاكميتزمان  ها از سوي نظام سلطه كه همبه تشديد دشمني
ها و بايد از روش ،منظور ايجاد بازدارندگيه هاي اصلي به شمار رفته و بدفاع در برابر تهديدات خارجي يكي از دغدغه ،داده است

 جنگ سفيد كاخ ،سپتامبر 11 حوادث پس از .)207: 1393 ،همكاران و حسنوي(ابزارهاي مختلف در جهت مقابله استفاده كرد
سركش را از راه هاي مقامات آمريكايي لزوم تغيير رژيمو  )1: 1390 ،آباديعليقرباني(را در دستور كار خود قرار داد  پيشدستانه

دستانه و جنگ ي پيشحمله راهبرد  خاذاتّ .)106: 1387 ،نژادقاسميان و فالح( مطرح نمودند 2ه و جنگ پيشگيرانهدستانحمالت پيش
قاسميان و ( فارس گرديدقه خاورميانه و خليجمنط ،المللنظام بيني ل در عرصه ط دولت بوش موجب دگرگوني تحوّپيشگيرانه توسّ 

   .)103: 1387 ،نژادفالح
 صخصو در ايخامنه اهللاآيت هايانديشه سازيمدل و پردازيضرورت تئوري ؛ نخست،باشدمنظرمي دو از تحقيق ضرورت و يتاهمّ
 يملّ  امنيت و دستيابي به منافع به منجر الگوسازي و سازينظريه اين ،الملليبيني  عرصه كنوني شرايط در ،دوم و نگرآينده دفاع

                                                            
1- Relative power 
2- Pre-emptive and Preventive war 
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 ديپلماسيي  حوزه در زيادي يتاهمّ داراي و بوده خارجي تهديدهاي به پاسخي اساسي طوره ب راهبرد اين كه گردد. از آنجايي
 بر ايمنهخا اهللاآيت دفاعي هايانديشه در نگرآينده دفاع لذا اين پژوهش درصدد پاسخ به اين سوال است كه؛ راهبرد ،باشدمي دفاعي

 ،توان؛ ديپلماسي دفاعينگر را ميهاي اساسي دفاع آيندهفهلّي اين پژوهش؛ مؤ طبق فرضيه باشد؟مي استوار ييهافهلّمؤ چه
 برداالنه و كارفعّي  مواجهه ،واكنش سرعت ،تركيبي دفاع راهبرد ،سازيگفتمان ،ايفرامنطقه واي منطقه تهديدات سناريونگاري

 ايخانهكتاب روش با بررسي مورد هايداده نظر از و است تحليلي -توصيفي نوع از حاضر مناسب در نظر گرفت. پژوهشراهبردي 
  .است شده انجام

  هاي ايراننگرانيمنطق . 1-1
ستان نيز نقش عرب. شودقلمداد ميدشمن اصلي امنيت و ثبات ايران  نيزرژيم اسرائيل  ،حدهدر كنار اياالت متّ اياهللا خامنهاز نظر آيت
در جمهوري  اياهللا خامنهآيتو داعش نگراني شديد  ،طالبان ،شيعه مانند القاعدهت ضدّ هاي به شدّمين مالي گروهو تأدر تجهيز 

روهاي استقرار نيبا چندين موقعيت مكاني براي اي بحراني قرار دارد كه اطراف آن ايران در قلب منطقه اسالمي را برانگيخته است.
 .)9-10: 1395 ،رضائي و (برزگر باشدي ميها جدّكه موضوع تهديدزايي آن است پيمانان آن احاطه شدهنظامي آمريكايي و هم

راديكال  يرو و حتّن ميانهرهبرا نگرانيكه باعث  هم زداي بر گونهه اي را بتوازن قدرت و ترتيب امنيت منطقه ،انقالب ايران پيروزي
اظهارات بر اساس از سوي ديگر و ) 9-10: 1387 ،خود شد (اسديهاي هاي حكومتثباتي و دوام پايهنسبت به بي ي منطقهكشورها

هاي مشروع درخواست بدون راهبرد و بر اساس ردّ  ،بينانهغيرواقع 1989واشنگتن به خصوص از سال هاي سياست« 1فلينت لورت
ي اي پيچيده در مقابل معمّ ي خود راطور جدّه ايران ب ،در نتيجه .)119: 1388 ،(برزگر »اي ايران بوده استو منافع منطقهامنيتي 
به عنوان  اسرائيل و عربستان ،آمريكااش بر اي دليل خوبي براي تمركز اظهارات راهبردياهللا خامنهبه همين دليل آيتيافته و امنيتي 

   .)10: 1395 (برزگر و رضائي،سه منبع خطر و يك هدف دارد
  اياهللا خامنهدفاعي آيتي انديشه . 1-2

كه  است يهايمفاهيم و مدلي واسطه ه هاي گوناگون بكارگيري نظريهبه  ،كشورهادفاعي راهبرد  هاي بررسيراه ترينيكي از مهم
 تفاوت ازم ها كامالًتها سبب شده است تا نتايج حاصل از اين كاربساصول و مباني متفاوت اين نظريه و كننداين نظريات ارائه مي

 ،ت قدرتچون اين برتري و مزيّدهند يت مياهمّقوا ي در موازنه ود ت به جايگاه خكشورها به شدّ .)9: 1394 ،غمديده( هم باشند
دفاعي تبيين ي مهمترين دستاوردهاي اين انديشه  .)12: 1395 (برزگر و رضائي، دهدمنيت نسبي آنها را افزايش ميانداز بقا و اچشم

اي و هفرامنطق ،ايكه سرفصل خارجي آن داراي ابعاد منطقه هاي داخلي و خارجي استسرفصل باشد و مشتمل برنگر ميدفاع آينده
ت كه اس هاي دقيق راهبرديها و برنامهالب طرحبيني عميق است كه در قيشي و روشننوعي دوراندنگر دفاع آيندهباشد. جهاني مي
  . )44: 1391 ،(مرادپيريشود مي ي كشورمنافع ملّ مينموجب تأ

 شود؛ط رهبري تعيين و ابالغ مينظام در قلمرو سياست خارجي و دكترين نظامي و دفاعي كشور توسّ ي و راهبرديهاي كلّسياست   
 فاعيد قدرت اين كه بدانند ديگران را اين و بكند دفاع خودش از بتواند كشور اينكه«: به اعتقاد ايشان) 11: 1395 (برزگر و رضائي،

داراالسالم و جهاد تدافعي  ايران يكپارچگي دفاعيراهبرد  در .)03/06/1395 ،اياهللا خامنهآيت(» است مهم خيلي ،هست كشور در

                                                            
1 -Flynt Leverett 
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تا جامعه يت در امور نظامي است با اهمّمستدل و  ،داراي چارچوب نظري اصولي كه )236: 1376 ،(نخعي شوندمي يي تلقّامور جدّ
  .)3: 1393 ،همكاران و حسنوي(در برابر خطرها و تهديدهاي سخت و نرم دشمن مصون و ايمن ماند 

  تدافعي گراييواقع .1-3
اي را مورد واكاوي قرار اهللا خامنهدفاعي آيتي هاي انديشه فهلّسعي دارند مؤ 1رئاليسم تدافعيي نويسندگان در چارچوب نظريه 

اين چارچوب از نظر داند. در ي هدايت سياست خارجي كشورها را پاسخي به تهديدهاي خارجي ميطور كلّه اين نظريه، بدهند. 
اي افزايش ناامني در فض دهد كه در شرايط خاصّمياي، اين پتانسيل را به ايران اهللا خامنهنگر آيتراهبرد دفاع آينده ،نويسندگان

منطقه بتواند امنيت  2هايال در زيرسيستمر و حضور فعّنگبا راهبرد دفاع آينده خاورميانه و شمال افريقا (منا)ي امنيتي منطقه -سياسي
  .باشد و راستاي افزايش امنيت نسبي كشور استچراكه اهداف ايران در منطقه بيشتر تدافعي مي ؛نسبي خود را حفظ كند

  

  
  
  
  
در تمامي  و) 22: 1391موسوي، (شد  مطرح اروپايي نهضتي  دوره در هابز توماس سوي از بار ليناوّ براييي گراواقعي نظريه     

از منظر  .)160:1390، يخاننيحسبدبيني نسبت به ذات انسان استوار است (عمويي و ي انديشه  بر هاي انديشمندانپنداشت
 اصلي هدف آيا كه سؤال اين .)10: 1390، قوام( است ريناپذاجتناب گريت ماهيت سلطهها به علّتعارض ميان دولت ،ييگراواقع
 و تدافعي هايرئاليست: است شده هارئاليست ميان در گروه دو گيريشكل باعث ،قدرت افزايش يا است امنيت ايجاد هادولت

                                                            
1- Defensive Realism 

  گردد (نويسندگان).منا شامل؛ زيرسيستم خليج فارس، زيرسيستم شامات و زيرسيستم شمال آفريقا مي ي هاي منطقهزيرسيستم - 2
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 تهاجمي رئاليسم دتولّ و ظهور ،شده تدافعي رئاليسم تشخّص سبب چه آن .)344: 1388، اسميت و بيليتس(تهاجمي  هايرئاليست
ي  دغدغه تدافعي رئاليسم در. است تهاجمي رئاليسمي  هسكّ ديگر روي تدافعي رئاليسم ديگر عبارتبه  ؛است بوده 1ميرشايمر جان
 نوع از همآن فيزيكي امنيت تهديد نبود معني به گرايانواقع نزد در امنيت .)124: 1388 ،برزگر( است مسئله تريناساسي ،امنيت
 بايستي زماني چه هادولت اصوالً كه است اين هارئاليست از گروه اين براي اصلي سؤال و )4: 1391، قنبري و سازمند( است نظامي

 هادولت رفتار و سويك از المللبين نظام استلزامات و آنارشي ميان رابطه به تدافعي هايرئاليستآورند. روي سازي قدرتبيشينه به
 هادولت ديگرعبارت به  است؛ خيمخوش معموالً الملليبين آنارشي كه است اين تدافعي گراييواقع فرض. دارند هتوجّ ديگر سوي از

 مرزهاي از خارج در دولت حضور اساس اين بر. كنند ناامني احساس كه كنندمي خود قدرت افزايش و نفوذ گسترش به اقدام زماني
 براي كافي قدرت از برخورداري با است برابر هاتدافعي نگاه در امنيت بنابراين. گيردمي صورت ناامني رتصوّ شرايط در فقط يملّ

 متجاوز هايدولت زيرا است ناپذيراجتناب شرايط برخي در مخاصمه كه باورند اين بر هاتدافعي. )124: 1388، برزگر( موازنه ايجاد
 ممكن ودخ يملّ منافع تعقيب راستاي در تنها كشورها از برخي نيز و كشندمي چالش به را جهاني نظم كه دارند وجود طلبيتوسعه و

 بايد را هادولت طلبيقدرت اصلي دليل ميرشايمر نظر به .)125: 1388، (برزگر كنند ناپذيراجتناب را كشورها ديگر با درگيري است
 برخوردارند و عدم آن از هادولت ه يهم كه تهاجمي هايتوانمندي الملل،بين نظام آنارشيك ساختار ؛كرد جستجو چيز سه در

 ،زادهريمش( دارد ضرورت المللبين روابط تبيين براي ميان اين در كهاست  چيزي دشمن بيشترين مقاصد و اتنيّ مورد در اطمينان
1388 :132(.  

  
  دفاعيي  انديشهالگوي مفهومي . 2

 ،شداي تهديد ميامنطقهو فراي منطقه همچنان از سوي نيروهاي ايران رغم اينكهعليايران و عراق  پس از پايان جنگ اياهللا خامنهآيت
 قوله يرويكردي همه جانبه به م ديدات فزاينده تعيين نموده واصلي دكترين نظام ايران نسبت به ته به عنوان پايه يرا بازدارندگي 
هاي ضعف ابتدا بايستي به شناخت ،و تفوق بر دشمنبراي اعمال قدرت «ايشان معتقد بودند  .)104: 1391 ،پيريمراد( دفاع دادند

   .)69: 1391 ،(قاسمي »كنيممناسب اقدام راهبردي  ه تدوينپس بسو  بپردازيمهاي خود دشمن و توانايي
  نگرهاي دفاع آيندهفهلّمؤ .2-1

اي فه برلّاقل هشت مؤتوان حدّو ماهيت قدرت سخت و نرم مياي اهللا خامنهآيت ل و درك صحيح از تحليل محتواي بياناتمّ با تأ
راهبردهاي  ،يسازگفتمان ،ايمنطقهديپلماسيشامل نگر آينده رهاي مستقل ابعاد دفاعدر اين الگو متغيّ نگر شناسايي كرد.آيندهدفاع 
ني مديريت نگر به معدفاع آيندهراهبرد  .باشدميي صورت كلّ ه ب ثرمؤ هايو تاكتيكراهبرد  االنه و كاربردفعّي ه همواج ،تركيبيدفاع

                                                            
1- John Mearsheimer 
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ها و تعيين ميزان استفاده از قدرت سخت و قدرت نرم و يا اثربخشي و كارآيي آن ،در راستاي ارتقا ،امكانات و تجهيزات ي بهينه
  .)4: 1393 ،همكاران و حسنوي(باشد اي مياي و فرامنطقهها جهت مقابله با تهديدات منطقهتركيبي از آن

 نگرييندهآگيري از ههاي دفاع سخت و با بهردفاع نرم با مدل هايتركيبي از ابزارها و مدل ابله با اين دسته از تهديدها بايد بابراي مق
با  .)7: 1393 ،همكاران و حسنوي( شودمير به شكست يا ناكامي پذيري است كه منجسرعت واكنش و انعطاف ،بت به محيطنس

 ،انهمكار و حسنوي( شود با آن تهديدها مقابله كردافزارانه نميديگر با نگاه سخت  ،ها در اشكال گوناگونتهديدظهور نوع جديد 
1393 :4(.  

  1ايديپلماسي دفاعي منطقه .2-1-1
 كالنق اهداف است كه به عنوان يك ابزار مهم در تحقّ هاي نظام جمهوري اسالميبخشي از سياست ،ايمنطقه ديپلماسي دفاعي

 ال داشتهديپلماسي موضع فع در بايد ما«. رهبري در اين زمينه اعتقاد دارند كه )7: 1395ديگران. و ،مينائي( كندنقش آفريني ميكشور 
غانستان و اف ،شمال آفريقا ،لبنان ،عراق ،مسائل سوريه اي است؛كه امروز مسائل بسيار پيچيده منطقه مسائل دربخصوص  باشيم.

. )3/6/1395اي، اهللا خامنهآيت( »شويموارد ميدان  ت و هوشياريبا دقخيلي الزم است كه  اي است؛العاده پيچيدهمسائل فوق .پاكستان
 هبه منصّ و يابدترويج مي ،است هادولت ميان در اعتماد ارتقاي با هدف كه هايياليتفعّ از ايگسترده طيف طريق از يدفاع ديپلماسي

 ميان كه هاييائتالف. باشدو از دست رفته مي اساسبي ،»اعتماد« بدون هاكشور ميان مشاركت و همكاري روابط ،نشيندمي عمل ي
 گرديد سياست دولتمشي خطّ  گيريكه موجب شكل باشدمي دفاعي ديپلماسيي  نتيجه ،است شده تشكيل داريتحاكم كشورهاي

 ,Fetic(اقدام كنند  قانوني سازوكار يك ايجاد و نظامي و سياسي سطوح در همكاري منظوربه بر روي آن با بسط اعتماد  كشورها كه

نظام سلطه و خروج از  مقابله با رفتار جهان ،خود را شاخص ديپلماسي«در اين زمينه معتقدند كه: اي اهللا خامنهآيت .)11 :2014
 دفاع و 2پيشگيرانه ديپلماسي براي كه ايصهمشخّ مهمترين .)30/05/1386 اي،اهللا خامنهآيت(» دانيمپذير ميگر و سلطهقاعده سلطه

 ديپلماسي كه كرد اشاره واقعيت اين به توانمي خاص اهداف لحاظ از است و كشورها ميان در اعتماد فضايي  توسعه ،دارد وجود
 از پس دتوانمي پيشگيرانه ديپلماسي كه طوريه ب است شده احيطرّ اعتماد ايجاد براي ،آن سازيعملياتييند فرآ طريق از يدفاع

                                                            
1- Regional Defense Diplomacy 
2 -Preventive Diplomacy 
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 ,Fetic( كند پيشگيري ،از روند مناقشه يا كار ببندده خود ب داتتعهّ در را آن آن نقش را بر عهده بگيرد و ،انجام حال در انجام يا

2014: 11(.  
  سناريونگاري تهديدات .2-1-2 

 اين در و ادهد قرار آمريكا سناريوي رمزگشايي به را خود تحليل و ارزيابي تمركز ،تحليلگران و كارشناسان برخالف اياهللا خامنهآيت
كار درستي صورت نخواهد هيچ  ،انداز را براي خود تعريف نكنيمتا چشم«: اندكرده همتوجّ دشمن نفوذ به را اذهاني  همه راستا
 شرايطي در .)17/04/1383 ،اياهللا خامنهآيت( »به مقصد نخواهيم رسيد ،حركت نكنيم ،اگر همت نكنيم ،ريزي نكنيماگر برنامه ،گرفت

 هب ديگري ي دريچه از رهبر انقالب ،بودند واكاوي امور و تحليل مشغول مختلف زواياي از تحليلگران و كارشناسان ي همه كه
 هاتمل طتسل ،خواهيممي آرامش و تامني منطقه در ما« :داشتند ابراز مختلف بيانات در را بارهاين در خود نگراني و هنگريست رويدادها

از اين مذاكرات  كه بود اين انهآ نيت« .)1/1/1394 اي،اهللا خامنهآيت» (است ناامني ايجاد منطقه در آمريكا سياست خواهيم؛مي را
 خواهندمي هاآن هم منطقه در بستيم را راه اين ما. كشور داخل در نفوذ براي كنند پيدا ايوسيلهاي] و از اين توافق [برجام]، [هسته
. )26/05/1394 ،اياهللا خامنهآيت( »كنند دنبال منطقه در را خودشان اهداف و كنند وپادست خودشان براي حضور ،كنند ايجاد نفوذ

 اي،اهللا خامنهآيت( »است اين آنها هدف كند؛مي بدبخت بتدريج منطقه در را هاملّت ،آمريكا آنها رأس در و استكباري هايدستگاه«
 جامع و كالن نگاه با كشور گوناگون مسائل به داريم وظيفه ،نظام سازىتصميم و گيريتصميم مختلف سطوح در ما« .)1/1/1394

 منطقه مسائل همة هك هستند اين دنبال به و استكباري نگاه با كردند تعريف منطقه در خودشان براي منافعي استكبار جبهة .كنيم نگاه
 ،هيونيستص رژيم تمحوري با را منطقه اين كه است اين هدفشان ،بكنند حل ،كردند تعريف خود براي كه منافعي اين به توجّه با را

 بداند بايد ،طقهمن اين در دشمن ةنقش به نگاه با يك استراتژيست كنند؛ مستقر آنجا در را خودشان تحاكمي و كنند خودشان به متعلّق
 زا است عبارت اوّل ةمؤلّف: باشد داشته نظر در هااقدام همة و هاگيريتصميم ةهم براي را بزرگ ةمؤلّف سه بدهد؛ انجام بايد چه كه
 ،فهميد درست بايد هم را هاتواقعي ،واقعيات مسو و كلّي؛ و عمومي راهبردهاي از است عبارت دوّم ةمؤلّف »اسالمي نتمد ايجاد«

اي، اهللا خامنهآيت( است نقص و كمبود كه هاتواقعي از آنچه شناخت؛ بايد را آنها ،است اقتدار موجب هاتاقعيو از كه آنچه
14/6/1392(.  
  سازيگفتمان .2-1-3

ه گفتمان يعني اينك« :. از نظر ايشانسازي استگفتماني حوزه  ،باشدمي م انقالبرهبر معظّ ه خاصّهاي كه مورد توجّيكي از حوزه
گفتمان به معناي نظام  .)23/09/1388 اي،اهللا خامنهآيت» (گير گردداي از زمان در جامعه همهيك مفهوم و يك معرفت در برهه

افكند ييه مابعاد و جوانب حيات اجتماعي سا ي يهثيرات مستقل بوده و بر كلّتأ زمينه است كه دارايقواعد و معاني در يك  ،هاارزش
 دهندهجهت كه فكري گسترش قابل حقيقت از حاكي و رمحتواپ شعار« :را گفتمان ،انقالب رهبر .)74-75: 1387 ،(دهقاني فيروزآبادي
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 بودن سازصميمت. باشد عملي يا فكري مبناي يك به معتقد فضاي بايد گفتمان فضاي كه معتقدند و دانندمي» است برانگيزاننده و
 را هاذهن ،كرديد سازيگفتمان چنانچه اگر« .)1396 ،جلوداريان(كنند مي كيدتأ آن بر انقالب رهبر كه است ديگري نكته گفتمان
 ناچارند مسئولين ،كردند مطالبه وقتي. كنند مطالبه آنرا تا حقيقتي يك سمت به كنيد بسيج را مردم ذهن توانيدمي وقت آن ،كرديد آماده
 زيساگوي اسالمي ايراني پيشرفت گفتمانيكي از شرايط تحقق ال« :از نظر ايشان .)12/04/1395 اي،اهللا خامنهآيت( »بدهند انجام

 ،ايهسته ،فضايي مسائل در امروز ما« .)14/12/1391 اي،اهللا خامنهآيت( »نظران استگيري از نخبگان و صاحباست و مستلزم بهره
اهللا آيت( »است سازيگفتمان از ناشي هاپيشرفت اين داريم؛ يمهم و زياد هايپيشرفت ،گوناگون موارد ديگر و زيستي اوريفن ،نانو

  .)03/06/1395 اي،خامنه
  تركيبي راهبرد دفاع .2-1-4

رد راهب« سياستمداران قرار دارد.ه ي كشورها مورد توجّراهبرد ملّ وان يكي از اركان مهم و زيرمجموعه يبه عنراهبرد دفاع تركيبي 

 ،نوذري(» اهداف دفاعيكارگيري منابع و مقدورات و ابزارهاي ملي براي تامين بارت است از؛ چگونگي توزيع و بهعدفاع تركيبي 
انقالبي و ديني  ةآن روحي ستي ايكي سد دفاعي مل« :گرددشامل موارد ذيل مي دفاعي راهبرد اجزاي از ديدگاه رهبري .)41: 1395
كي هم ي تي ما است؛تشكيالت نظامي ما و تشكيالت امنيهمين  يكي ت كشور است؛يكي از آن سه عنصر اصلي حفظ امني ،مردم
ت كشور خيلي تأثير دارد. اينكه كشور بتواند از خودش دفاع بكند و اين را حفظ امني دراينها   ،و ابزارهاي ما است ي مافن ةمسئل

راهبرد دفاع تركيبي عبارت  .)3/6/1395اي، اهللا خامنهآيت( »اين خيلي مهم است ،كشور هست درت دفاعي درديگران بدانند كه اين ق
 .) 15: 1378 ،نوروزي (محمد زاده و» تهديدها و تامين امنيت ملي همه قدرت كشور در جهت دفعكارگيري علم و هنر به«است از 

ست ترين كارها همين ابنابراين يكي از اساسي ،تواند تحمّل بكندكشور نمي درت دفاعي را درق ،دشمن«معتقدند: اي اهللا خامنهآيت
عامل حفظ و استحكام تشكيالتي  ،مردم ةاين سه عامل يعني عامل روحي مان را تقويت بكنيم و هركدام ازكه ما ابزارهاي دفاعي

  .)3/6/1395اي، اهللا خامنهآيت( »و عامل ابزار و وسيله تضعيف بشود به ضرر ما است ،هاي حافظ امنيتدستگاه
عوامل  ،ي يك كشورملّ رتهاي قدفهلّابزارها و مؤ ،بخش اعظم منابعگردد، هفت مالحظه ميي گونه كه در نمودار شماره  همان

 نرم و سخت هايكتاكتي و هااستراتژي از تركيبي ،دفاعي راهبرد با متناسب نيز نگرآينده دفاع .هستندو ژئواستراتژيك ژئوپلتيك 
 طبيعي يتوضع ،وسعت. دارد كشور يكراهبرد  نتيجه در و يملّ  قدرت بر ايكننده تعيين بسيار نقش جغرافيايي شرايط. باشدمي
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 اساس اين بر و داشته ثيرتأ ايران نظاميراهبرد  و سياسي هايرويه بر زيادي بسيار حدّ تا كشور منافع نوع و اقليمي شرايط ،هاهمسايه
  .)تابي ،قيمتّ( دهدمي قرار ثيرتأ تحت نيز را ايران هاياستراتژيست »ملي رتفكّ«
  

 ايو فرامنطقهاي منطقه هوشياري نسبت به مسائل .2-1-5

 دفاع يها در حوزه فهلّترين مؤيكي از مهم ،هار آنوضعيت متغيّو توانايي درك اي فرامنطقه واي منطقه نگري نسبت به مسائلآينده
ق يدا كرد تحقّپ لتحوّ هانتوان متناسب با آن و اگر باشددائم در حال تغيير مياي فرامنطقه واي منطقه زيرا تهديدات باشدمينگر آينده

 مطرحاي اهللا خامنهآيت سوي از بارها ،ايفرامنطقه و ايمنطقه مسائل به نسبت هوشياري هالبتّ. پذير نخواهد بودبازدارندگي امكان
 امن ار فارس خليج ديگرهم كمك به و بنشينيم هم دور منطقه كشورهاي با هستيم آماده ايمكرده اعالم ما كه سالهاست: «ه استشد
 .)26/02/1394 اي،اهللا خامنهآيت( »كند تجاوز ديگري حقوق به كسي نگذاريم و نماييم كوتاه منطقه اين در را متجاوزان دست ،كنيم

 فقط نه ،دنيا ةهم است؛ يمهم التتحو آبستن است؛ يمهم التتحو يك جريان در دنيا ،امروز ،كندمي احساس انسان كه طور آن«
 ،حوّالتت اين در بايستي است؛ وقوع حال در التيتحو شودمي احساس عالم ةهم در خصوص؛به  آسيا غرب يا آفريقا يا آسيا ةمنطق
 منطقه در اگر ما ،خب! داريد حضور منطقه در چرا شما گويدمي ما به ،مريكاآ« .)26/10/1396 ،اياهللا خامنهآيت( »دكر ايفا نقش

 هستيد؟ همنطق در چرا شما ،كنيم مذاكره منطقه هايدولت با بايستي منطقه در حضور براي ما بگيريم؟ اجازه تو از بايد داريم حضور
 »كنيممي مذاكره منطقه هايحكومت با و منطقه مردم با خودمان ،است ما ةمنطق كنيد؟مي كارچه اينجا شما است ما ةمنطق اينجا

  .)17/12/1396 ،اياهللا خامنهآيت(
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  سرعت واكنش .2-1-6
نگر آينده عافدي الزمه  ،خاذ شده به زمانبردي اتّابستگي راهو واي فرامنطقه واي منطقه هايتغييرات و دگرگونيه به سرعت توجّ با

 سازوكارها ودسترسي سريع نظام به هريك از  در اين راستا .باشدمي هاالعمل در قبال چالشسرعت واكنش به تهديدات و عكس
مسلح ما  يروهاين ديكه با يتيخصوص«معتقدند: اي اهللا خامنهآيت در اين خصوص است.براي دفاع مهم و حياتي سخت و نرم  ابزار

 اي،هاهللا خامنآيت» (دينشو رياست كه غافلگ نيا هيآ نيا يانفال است. معنا ةفيشر ةسور 60 يةعمل به آ ةبه آن توجه داشته باشند مسئل
30/1/1394(.  
  االنهفعّ ي همواجه .2-1-7

 ،هاوهترين شياستفاده از منعطفا بو  هاي نظامي و سياسيتوانمنديبا در نظر داشتن  يك نظام سياسييعني االنه فعّي مواجهه 
 هللانه آيتدر اين زمي .ي خود دست يابدبه امنيت و منافع ملّ تا از آن طريق تبديل كند را به فرصتاي فرامنطقه واي منطقه تهديدات

ت؛ سگر اهاي سلطهتدرق خاطر دخالتالً بهاو ناامني است. ةمنطقما  ةمنطقاست. امروز  منطقهت بخش امنييك « فرمايند:مي ايخامنه
هاي تمل همين است كه ،بسيار مهم است منطقه درآنچه  كننداستفاده مي ،اي براي نفوذاز هر وسيله دخالت صهيونيسم ،دخالت آمريكا

 »ندنشيني كشود عقبمجبور مي ،وقت دشمن نفوذكنندهبه كار بيندازند؛ آن كنند و تواناييما احساس  ةمنطقهاي و دولت منطقه
 اين اينكه تعل كه افتندمي فكر به ناگهان هااين ،شود داده آنها به هيتوج ،دنيا معمولي مردم به اگر« .)26/6/1396 اي،اهللا خامنهآيت(

 چيست؟ دگيرمي قرار تهاجم مورد قدرت محافل به ةوابست تلويزيوني هايشبكه اين در ،صهيونيستي مطبوعات اين در اسالم قدر
 از توانستيم ما« .)21/12/1393 ،اياهللا خامنهآيت( »كند فرصت به تبديل را تهديد اين تواندمي و است پرسش يك ةزمين خود اين

 هايميدان در ما كه شد موجب هامحدوديت و هاتحريم و هامنع همين. كنيم استفاده فرصت يك عنوان به هامحدوديت همين
  .)20/07/1390 ،اياهللا خامنهآيت( كنيم پيدا دست هائيپيشرفت به ،هازمينه ةهم در ،ابتكار و نوآوري

  و يا تاكتيك مناسبراهبرد  كاربرد .2-1-8
 تمدّه و ميانكوتا دفاعي هايتاكتيك ،بودن تهديدهاه به دور و نزديك با توجّ نظام سياسييك آن است كه نگر آينده هاي دفاعفهلّاز مؤ

 نطقهم اين در اسالمي جمهوري آورشگفت حضور ،كشور هايتواقعي از يكي« .تعيين كندي ملّ و منافع مين امنيتجهت تأ مناسب
 پشت مذاكرات در هاآمريكايي كه اين چيزها از يكي. معنوي حضور بلكه ،فيزيكي حضور و جسماني و مادّي حضور نه است؛
 ،كند ارفش اعمال كه دارند عتوق آمريكا از و كنندمي شكايت ايران از آنها منطقه اين هايدولت عناصر با كه هايينشست در شانپرده
 جمهوري ةگسترد نفوذ: است اين هاتواقعي از يكي است؛ تيواقعي يك اين ،خب !توانمنمي ،كنم كار چه خب گويدمي هم او

  .)20/04/1394 ،اياهللا خامنهآيت( »اسالمي
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  نگرشناسي دفاع آيندهگونه .3
 :هبرير نگر از نظرآينده دفاع شناسيگونهد. باشمي خصوصاين ترين مباحث درمحوري از نگرآينده دفاع شناسيگونهشك بي

  )1394 ،(فصيحي دباشمي نظامي و امنيتي ،سياسي ،اقتصادي ،حقوقي

هاي نديشها جز با ادراك ،ي كشور تا به امروزپاسخگويي به تهديدات و همچنين فهم دقيق دكترين امنيت ملّي نحوه  ،به لحاظ نظري
از سوي رهبران ارشد  اصول دفاعي غالباً چراكه ؛)11: 1395 (برزگر و رضائي، است نبودهاي امكان پذير اهللا خامنهراهبردي آيت

  .)83: 1391، پيري(مراد شودميخاذ نظام سياسي اتّ دراهبركشورها به عنوان 
  حقوقي. 3-1
نگر راهبرد دفاع آيندهبر اساس مباني  ليو ).26/01/1379، اياهللا خامنهآيت» (نداده است قرار اصل را خشونت از استفادة اسالم«
 المللدر حقوق بين ).14/03/1381، اياهللا خامنهآيت( »ماست اصول جزو ... عالم؛ ىنقطه هر در ... عالم، مسلمانان ... حقوق از دفاع«

 دفاع مشروع ،مورد نخست ؛داندل به زور را مجاز ميحد در دو مورد توسّا منشور ملل متّل به زور ممنوع است. امّطور عام توسّبه نيز
  ).390: 1386 ،فام(يزدان شوراي امنيت براي اعمال زور است زمجوّ ،و مورد دوم

  المللد اصول حقوق بينيّمؤ .3-1-1
 نمونه: افزودند ،شكست يا پيروزي هنگام ... الملليبين قوانين به جهان هايارتش از بسياري نبودن پايبند به اشاره با ايخامنه اهللاآيت
 نشان خاطر . در همين راستاكنندنمي ... الملليبين قوانين به اعتنايي هيچ كه است ... جهاني هايقدرت رفتار موضوع، اين بارزي 

 دفاعقياس با ي در لو ).30/01/1394، اياهللا خامنهآيت( است ... داتتعهّ به پايبندي ،]نگردفاع آينده[ خصوصيات از يكي: كردند
مايكل رسِ ي تهو بنا به گف اعتبار ساخته استرا بي المللمباني و اصول حقوق بين ،پيشگيرانهو پيشدستانه جنگراهبرد  ،نگرآينده
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قاسميان و ( بوده استالملل در حال نابود كردن تمام ساختار حقوق بين -پسر بوشجرج  -هور وقت آمريكامرييس ج 1هوارد
  .)108: 1387 ،نژادفالح

  نگرآينده دفاع قانوني وجاهت .3-1-2 
 با يگيرد، بايستمي قرار قانون از تجاوز و زور مقابل در اسالم حكومت كه جايي آن. نيست بعدييك دين است؛ جامعي دين اسالم«

و  1368هاي عرفي و قطعنامهي قاعده ه به مفهوم و شرايط با توجّ). 26/01/1379، اياهللا خامنهآيت» (كند قاطعيت، رفتار قدرت، با
به آمريكا  يدر مورد حمله همانگونه كه  ؛باشدمي غيرقانوني گيرانهپيشدستانه و پيشجنگ ،المللدر حقوق بين ،شوراي امنيت 1373
 ياين معيارهالذا  .)108: 1387 ،نژادقاسميان و فالح(اعالم كرد » غيرقانوني و نامشروع«را  حد آنملل متّسازمان دبيركلّ ،عراق

  . )390: 1386 ،فام(يزدان سازدد و مشروط ميدستانه را مقيّپيشگيرانه را ممنوع و حمالتپيشكننده حمالتمحدود
  با اصول شوراي امنيت انطباق. 3-1-3
، اياهللا خامنهآيت» (است اسالم نظر اين. شود مقابله آن با بايد و است جنايت است، بلكه بد فقط قانوني، نه غير خشونت«

 حد بودمنشور سازمان ملل متّ 2 ي همادّ 4بند  برخالفآمريكا عليه افغانستان و عراق ي نه گيراپيشو پيشدستانه جنگ). 26/01/1379
   .)109: 1387 ،نژادقاسميان و فالح(
  احترام به اصل دفاع مشروع .3-1-4

دانان قوقه حهمواره مورد توجّالملل در حقوق بين »تناسب دفاع«و  »ضرورت دفاع« مهم دو اصل ،ل به زوربراي توسّدر زمينه ي استثنا 
 اي دفع حمله ضرورت داشته باشدتواند به اعمالي دست زند كه برمي كشور مورد تهاجم منحصراً ،لطبق اصل اوّقرار گرفته است؛ 

هاي بنابراين استراتژي نظامي باشد.ه اهداف غيرگيرد نبايد متوجّ ي كه در قالب دفاع مشروع صورت مياقداماتطبق اصل دوم و 
حد كه استفاده از زور براي متّمنشور ملل 51 ي هدر تعارض كامل با مادّ  آمريكا عليه افغانستان و عراقي نه گيراپيشو پيشدستانه جنگ

  .)110-111: 1387 ،نژادقاسميان و فالح( قرار دارد. ،دانددفاع از خود را مجاز مي
  
  اقتصادي .3-2

هاي يك ملت است، اگر امنيت نباشد، نه اقتصاد هست، نه فرهنگ امنيت، زيرساخت همه پيشرفت«اي: اهللا خامنهاز ديدگاه آيت
هاي بزرگ صرف منابع اقتصادي در پروژه 2چالمرز جانسوناز نظر  ).15/07/1394، اياهللا خامنهآيت» (سعادت عمومي هست، نه

 ،رانهيگشيپ و دستانهشيپجنگراهبرد  يريگيمتعاقب پ. خواهد شدبهداشت و امنيت شهروندان خود  ،كاستن از آموزش به منتهينظامي 
   .)119: 1387 ،نژادقاسميان و فالح( زندمي تعادل سيستمي آمريكا را برهم ،يكامري نظامي آبودجه ي افزايش فزاينده 

                                                            
1- Sir Michael Howard 
2 -Chalmers Johnson 
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  . سياسي3-3
 ،باشد و موضوع محوريسياست ميي جنگ ادامه  كند:خصوص جنگ چنين اظهار نظر مي در 1كالوزويتسفام به نقل از يزدان

دهند تا مي اين فرصت را دراختيار رهبران سياسي قرار ،الزمباشد. رهبران نظامي با كسب آمادگي ارتباط ميان سياست و جنگ مي
   ).397: 1386 ،فاممين كنند (يزدانلزوم اهداف را با ابزار نظامي تأ در صورت

  آنارشيستي . كاهش گرايشهاي3-3-1
 ل افزوده گرددالملبينطلبي نظام آنارشيك ومرجقانوني و هرجبر بيموجب شد در افغانستان و عراق گيرانه دستانه و پيشجنگ پيش

  .)112: 1387 ،نژادقاسميان و فالح( گر حركتي ارتجاعي استمالت حكايتاين حو 
  گرينظاميجايگزيني گفتمان ديپلماسي با . 3-3-2

ري و افزاواقب نرمها و عه چنداني به جنبهتوجّ مبتني بر رويكرد نظامي بود و اساً در حمله به افغانستان و عراق اس آمريكااقدام 
ي حقوق بشري و دموكراسي هاتوان ارزشنمي نويسند:مي 2به نقل از جوزف ناي نژادقاسميان و فالح .بود صورت نگرفتهديپلماتيك 

  .)113: 1387 ،نژادقاسميان و فالح( تحميل كرد به كشوري به زوررا 
  الملل. ثبات نظام بين3-3-3

 يستالمللي ارزش چنداني قائل نينبراي ثبات براهبرد  گردد و اينالملل ميننظام بيثباتي گيرانه منجر به بينگ پيشاجراي ج
 :فرمايدمي باره اين در كريم نقرآ و باشدمي هافتنه رفتن بين از ،جنگ از نهايي هدف اسالم در .)115: 1387 ،نژادقاسميان و فالح(
  .)193 آيه بقره مباركه سوره( نماند باقي ايفتنه تا كنيد پيكار آنها با
  نگرنشدن دفاع آينده دستاويز. 3-3-4

اي، هاهللا خامن(آيت »ى بر دنيا نداريمما قصد سيطره« :فرمايندمينگر آينده دفاع قرار ندادن دستاويزاي در خصوص اهللا خامنهآيت
ه تدريج شود بيك دولت نيرومند باعث مي رانه از سويگيتانه و پيشجنگ پيشدسراهبرد  مشروع شمردن كه در حالي .)26/02/1394

  .)116: 1387 ،نژادقاسميان و فالحسوي جنگ فراگير كشاند (ه جهان را ب دستاويز ديگر كشورها شود و
  
  نظامي .3-4

 رد رعب و ترس ايجاد و نظامي و دفاعي اقتدار نظامي، تهديد رفع عامل تنها «نگر آينده اي بعد نظامي دفاعاهللا خامنهآيتاز نظر 
گيرانه در زمان بوش خاذ راهبرد جنگ پيشدستانه و پيشآمريكا با اتّ ولي  ).28/06/1395اي، اهللا خامنه(آيت »بود خواهد و بوده دشمن

: 1387 ،نژادگرايي فراتر رفته و جنگ را بهترين راهبرد براي دفاع از آنها دانست (قاسميان و فالحهاي واقعپسر از معيارها و مالك
114.(  

  صلحي اشاعه  .3-4-1
هميشه آمادگي خود را حفظ  ،اگر ملت انقالبي«چراكه ؛ گرددصلح ميي نگر باعث اشاعه معتقد است دفاع آيندهاي اهللا خامنهآيت
و اگر مردم روحيه دفاع را براي خودشان حفظ كردند و اگر چهره و قيافه جامعه طوري بود كه هركس به آن نگاه كرد احساس  ،كرد

                                                            
1- Michael Howard Clausewitz 
2 -Joseph Nye 
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 اهللاآيت( »منجر به اشاعه صلح خواهد شدكند ملت آماده و مستعد دفاع از كشور است در اين صورت تهديدها عملي نخواهد شد و 
اسالم آشكارا بر صلح به مثابه «د: دارمياي نظر خويش را در مورد اصالت صلح چنين بيان خامنهاهللا آيت .)05/07/1368 اي،خامنه

   .)62: 1392 ،(حسينخاني »اصل اوليه تاكيد كرده است
  خارجي سياست در نگرآينده دفاع ترسيم .3-4-2

 خدمت رد...  خارجي سياست هايتاكتيك« توان با كاربستمي سياست خارجي در ،اياهللا خامنهآيتدفاعي  هايانديشه از نقطه نظر
 اي،امنهاهللا خآيت( »... [گرديد] كشور جايگاه ارتقاي تأثيرگذاري، و اقتدار افزايش باعث ]توانمي نگر[دفاع آينده راهبردي مباني

 ستا شده دفاع در مفهوم ايتغيير عمدهموجب گيرانه دستانه و پيشجنگ پيشراهبرد  در قالبمريكا ولي اقدامات آ ).10/08/1394
  .)118: 1387 ،نژادقاسميان و فالح(
  جنگي  اشاعه. جلوگيري از 3-4-3

» كنيمي هم نميدستكنيم و پيشكنيم، ما به هيچ جنگي مبادرت نميما از هيچ جنگي استقبال نمي«اي معتقد هستند كه: اهللا خامنهآيت
ا گردد و تي ميقهريه در برابر كشورهاي ديگر اقدامي پسيني تلقّ  ي هل شدن به قوّمتوسّ چراكه ؛)27/04/1394 اي،اهللا خامنهآيت(

كه تجاوزي رخ نداده باشد، جنگ يا دست بردن بر ابزار نظامي، جايگاهي در سياست خارجي كشور نخواهد داشت (حسينخاني، زماني
تفاده اس ،ه در آينده داردگيرانه كه اشاره به جنگي بالقوّي جنگ پيشكرد كه از واژه دولت بوش تالش مي ،كه در حالي). 143: 1393

 ي لهيرانه يك مسأگي آيزنهاور جنگ پيش ولي به عقيده ه جلوه دهدمريكا را مشروع و موجّهاي آجنگكند و به اين ترتيب 
   .)308: 1383 ،(رضايي ناپذير بودامكان

 

  امنيتي .3-5
] [است امنّيتي، يزمينه در ... جانبههمه يمبارزه يك و سخت يمبارزه يك حال در اسالمي جمهوري«اي، اهللا خامنهآيتي به عقيده 

مصائب «در اثر  1چالمرز جانسون .)24/12/1396 اي،اهللا خامنهآيت( »است هاي متعارف][جنگ از ترسخت امنيّتي جنگهاي...  امّا
كه منجر به اعمال  گردديك جنگ هميشگي مي راهبرد منجر بهاين  نويسد؛ميگيرانه پيشدستانه و پيشجنگ در خصوص  »امپراتوري

هاي كشتارجمعي در ميان ها در هرجاي ممكن و همچنين موجب وابستگي روزافزون به سالحتروريستي بيشتر عليه امريكايي
  .)416: 1384 ،هد شد (جانسونهاي كوچكتر در راستاي تالش براي دفع غول امپرياليسم خواتملّ
  كاهش تروريسم .3-5-1

 رّارج هايگروه ترينخطرناك كه حالي در ،كنند مبارزه تروريسم با خواهندمي كنندمي ادّعا هاآمريكايي«اي اهللا خامنهاز ديدگاه آيت
 مسه و نقش داعش ايجاد در كه كنندمي اعتراف خودشان آورد؟ وجودبه كسي چه را داعش آوردند؛ وجودبه اينها خود را تروريستي

 »]است[ مظلوم از دفاع معتقد به ملت ايران«نگر] [راهبرد دفاع آيندهدر حالي كه  .)26/02/1394 ،اياهللا خامنهآيت( اندداشته را اصلي
  .)01/05/1393، اياهللا خامنهآيت(

                                                            
1 -Chalmers Johnson 
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  اياهللا خامنهآيت دفاعيي  در انديشهنگر آينده جايگاه دفاع .4
مور گرايانه به ادفاعي و مسائل استراتژيك داراي رويكردي واقعي ايشان در حوزه  ؛باشد كهحاكي از آن مي اياهللا خامنهآيتمواضع 

بايد آمادگي خود را نيز براي دفاع نظامي از دستاوردهاي انقالب حفظ كنند. ما مكرر اين توصيه را كرديم، آمادگي، «باشند: دفاعي مي
). 10/12/1368 اي،اهللا خامنهآيت» (آمادگي رزمي و آموزشي و سازماندهي و انضباط و اخالق و پشتيباني و انواع ديگر آن استشامل 
 رنگدهيت و جايگاه دفاع آينمورد اهمّ در از سوي ايشان مطرح شده است. هاپيام و در قالب سخنان اياهللا خامنهآيت ر دفاعيتفكّ
را  خود نباشد و خود به فكر دفاع از وهر ملتي كه نتواند از خود دفاع بكند  جزئي از هويت يك ملت زنده است.دفاع «فرمايند: مي

و راهبردي  يهاي كلّسياست. )29/08/1368 اي،اهللا خامنهآيت(» به يك معنا زنده نيست ،داهميت دفاع را درك نكن و ،آماده نكند
   .)11: 1395 (برزگر و رضائي،شود ط رهبري تعيين و ابالغ ميتوسّو دكترين نظامي و دفاعي كشور نظام 

  
  نگرضرورت كاربست دفاع آينده. 5

رخالف چون بات كشورهاي ديگر مطمئن باشند نيّ توانند ازي برخوردارند و هرگز نميمي تهاجي نظامايكشورها از ميزاني تواني همه 
در شرايط كنوني  .)12: 1395 (برزگر و رضائي، صورت تجربي مورد واكاوي قرار دادتوان به را نمي هات كشورنيّ ،هاي نظاميتوانايي

ثباتي در مرزهاي شرقي و غربي و همچنين مناطق جنوبي كه آبستن تحوالت تداوم بي ،ايثبات منطقهو محيط ناامن و بي ،نظام جهاني
تواند يم ايران. لذا در اين راستا صرف گردددر اين راه  ايرانگردد بخش زيادي از انرژي سياسي و امنيتي موجب مي ،هستند سياسي

 جهت رنگو همچنين با كاربست دفاع آينده از تهديدهاي نوظهور جلوگيري نمايداي منطقه به مسائل نوظهور با گره زدن امنيت خود
-66: 1391 ،(برزگر آوردتهديدات آينده را فراهم  موجبات پيشگيري ازاي فرامنطقه و ايدر سطح منطقهخود ال افزايش حضور فعّ

64( .  
  امنيتي-سياسي جديد التتحوّ .5-1

غرب آسيا  يدر منطقه  امنيتي و ژئوپوليتيكي-جديد سياسيالت تحوّ ،نگرهاي اصلي پيگيري دفاع آيندهيكي از داليل و ضرورت
. ستتغيير داده ا ايرانرا به نفع  غرب آسياي ساخت قدرت در منطقه  ،ايران االنههاي روي داده و نقش فعّبحرانه به كه با توجّ است 
ات را در مركز تغيير ايران عراق و سپس سوريه ،افغانستاناي منطقه هايو بحران يت جهاني تروريسمچون: افزايش اهمّ يهايبحران

-29: 1391 ،(برزگر الملل گرددبه امنيت بين غرب آسياصال امنيت اصلي اتّي تبديل به نقطه  ايرانو موجب گرديد  جديد قرار داد
30(.  
  هاي آيندهماهيت متغير بحران .5-2

 وگرايي و ضرورت تمركز بر منطقهاي فرامنطقه يهاقدرتنقش و نفوذ منافع ملي  ،افزايش دامنه ،المللماهيت نظام بينبا توجه به 
اربست با ك ايران ضروري است كه ،و تحوالت جاري اين منطقهغرب آسيا  ةدر منطق ايران اهميت و حساسيت ژئوپليتيكي همچنين

  .)22-27: 1391 ،(برزگر به ايفاي نقش بپردازداي فرامنطقه واي منطقه هايتحوالت و بحران در آگاهانه و فعاالنهنگر آينده دفاع
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  نگرو دفاع آيندههمه جانبه  تهديدهاي .5-3
آميز اي صلحهسته ه يو برنام در منطقه و ژئواستراتژيك ژئواكونوميك ،موقعيت خاص ژئوپوليتيك ،استكباريبه دليل ماهيت ضدّ ايران
اي فرامنطقه هايحضور قدرت همچنين وغرب آسيا ي زده و شرايط بحران باشدمواجه مياي همه جانبهگوناگون و با تهديدات  ،دخو

 ندارد؛ دتردي كسي ،است جانبههمه  مبارزة يك حال در اسالمي جمهوري« .كندمي ايجابنگر آينده ضرورت ديگري بر پيگيري دفاع
  .)24/12/1396 ،اياهللا خامنهآيت( »است و فرهنگي اقتصادي امنيّتي هايجنگ ،جنگ نظامي از ترسخت

جود هايي وبين آنها تفاوتحدان نيز چگونگي انتخاب متّاس هستند و در مورد ي بسيار حسّبه تهديدات محلّاي منطقه هايقدرت 
تغيير ماهيت تهديدات  .(Walt, 1995: 153) گرددمي هاي عربي مشاهدهدر تصميمات درون سياستمخصوصاً  آنثير دارد كه تأ

ر دمريكا ناتواني آ و گرديد امنيت عموميي به حوزه ورود مفهوم ترور  موجب غرب آسياي هاي منطقه المللي ناشي از بحرانبين
 ،برزگر( گرديدبه امنيت جهاني غرب آسيا  صال امنيتاتّموجب  ،الت جديد ژئوپليتيكتحوّو همچنين اي طقههاي منبحرانكنترل 
 ابلمق در سازيموازنه به تمايل خاورميانه هايدولت .است روشن كامالً تهديد متفاوت منابع گرفتن نظر در يتاهمّ .)37-30 :1391

گيري است و همين عامل تصميم فيايي تهديدها يك عامل مهمّمجاورت جغرا .دارند منطقه هايقدرت ديگر سوي از تهديدات
 به گوناگون هايدولت كه چرا اين .برآيندنگر آينده كه درصدد استفاده از دفاع (Walt, 1995: 153) خواهد كرد واداررا كشورها 
را دارد كه روي آن كاوش بيشتري صورت گيرد  ارزش آن ،روشن است اگرچه اين نكته كامالً دهندمي متفاوتي هايپاسخ تهديدات

  .(Walt, 1995: 161) رفتار موازنه سازي بسيار بيشتر از سياست همراهي رايج استچراكه 
  مقرون به صرفه بودن .5-4

 شودمي وشنبيشتر رنگر آينده دفاعيت كاربرد اهمّ ،باشدها ميو مقرون به صرفه تر از ساير شيوهكه پيشگيري همواره آسانتر از آنجا
ت دّاز دامنه و شايجاد اين نوع دفاع ي واسطه ه و بگردد وسته نظام سياسي و دفاعي كشور ميپيزيرا اجراي اين ايده موجب آمادگي 

 از ييك« اياهللا خامنهاز نظر آيت .باشدكاهش احتمال غافلگيري مي ،نگرآينده و از مهمترين مزاياي دفاع شودتهديدات كاسته مي
  .)03/06/1395 ،اياهللا خامنهآيت» (بكنيم تقويت را ماندفاعي ابزارهاي ما كه است همين كارها تريناساسي

  . ديدگاه غرب5-5
دو ديدگاه متفاوت در خصوص  مريكادر غرب و بويژه آ جامع اقدام مشترك (برجام)ي بر سر برنامه  5+1پس از توافق ايران و گروه 

اي معتقدند ايران ممكن است دكترين راهبردي خود را با تعامل هعدّ ،از يك سو :شده است حنظامي و امنيتي تهران مطرهاي سياست
همان دكترين تهاجمي و  ،توافقايران پس از  يراهبرد كلّو از سوي ديگر برخي بر اين باورند كه  در غرب آهسته تغيير دهد

ريشه در دو موضوع  غرب سردرگمي رسدبه نظر مي .)9: 1395 (برزگر و رضائي، پيشين در منطقه و جهان خواهد بودي طلبانه جنگ
تا حدودي به دوم اينكه  و گرددطور رسمي منتشر نميه ي بد امنيت ملّدر جمهوري اسالمي ايران سند راهبرل آنكه اوّ اصلي دارد:
رهبري  رر كه تفكّهاي راهبردي كشوگيري در حوزهاين كشورها نسبت به ساختار تصميمعدم شناخت صحيح العاتي و شكاف اطّ

   .)9: 1395 (برزگر و رضائي، مرتبط است ،اي در آن داردنقش تعيين كننده
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  گيرينتيجه
ه با هاي با اشراف به اين موضوع كه راهبرد كالن آمريكا و غرب براي مواجاهللا خامنهدهد كه آيتنشان مي حاضر پژوهش هاييافته

 ،نظامي ،هاي سياسيبراي عرصه تدافعي سازي و ديپلماسياز طريق گفتمان را تدافعيراهبرد  ،اي استايران يك راهبرد چند گزينه
 طمتناسب با شراي ،هاي تهاجم دشمنانعرصه هايه به پيچيدگيبا توجّراهبرد  اين اند.نموده مطرحفرهنگي و اجتماعي  ،اقتصادي
ي  رصهدر ع صرفاً راهبرد .مطرح گرديداي فرامنطقه واي منطقه التها و تحوّصف بنديدرپي تغييرات در  ،منطقه امنيتي-سياسي

  .اي دارا استنقش برجسته و تعيين كنندهها تمامي ابعاد و زمينهر در پيروزي است بلكه در ثّجنگ نظامي نيست كه عامل مؤ
ه روري بضنگر راهبرد دفاع آيندهيق از طري اي اقدامات زير جهت دستيابي به منافع و امنيت ملّاهللا خامنهه به رهنمودهاي آيتبا توجّ
  :رسدنظر مي

  .كار خود قرار دهدي سرلوحه بايد  ديپلماسي دفاعي رااكثري از آن ورد حدّو كسب دستا تدافعيمنظور كاربرد راهبرد . ايران به1
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 و اي فائق آيداي امنيتي منطقهمعمّ العات راهبردي و درك دقيقآوري اطّبايد بر مشكالت جمع كاربست اين راهبرد جهتايران . 2
  .كسب نمايد يتوانمندي باالي راهبردي العاتاطّ در تحليل همچنين

  يت دارد.دشمن براي تصميم گيرندگان اهمّ اقداماتراهبرد ارزيابي قطعي و فوري از اين . در 3
گيري به تصميم ،راهبردي ضروريالعات آوري و پردازش اطّها در جمعبرخورداري از مجموعه توانمندي ،. واكنش سريع به تهديد4

  .باشدضروريات اين راهبرد ميقدرتمند از و داشتن نيروي نظامي  كنش يا واكنشموقع مسئوالن براي 
بوش ي انه دستپيشگيرانه و پيشمحور اساسي دكترين جنگ اي با دواهللا خامنهنگر آيتراهبرد دفاع آيندهي و در نهايت در مقايسه 

  در قالب دو سؤال اصلي مورد مقايسه قرار گرفت:
  باشد؟ت امنيتي ارزشمند ميدستانه براي مقابله با تهديداپيشگيرانه و پيشالف: در چه شرايطي جنگ

  حده ايفا كند؟ي اياالت متّتواند در امنيت ملّچه نقشي مي نخستي ب: راهبرد ضربه 
آن كشور را  ،خورد براي دفاع از خود قبل از اقدام دشمنراهبرد بوش در زماني كه بازدارندگي شكست مي ،لدر خصوص محور اوّ
باشد. و اين دو نوع حمله شباهت محوري مي ي نكته ،فوري و قطعي بودن اصل تهديد ،دهد. در اين حملهمورد حمله قرار مي

ه ي بتدافعي و تهاجمكند يعني داراي ويژگي بازدارندگي صورت دو بعدي عمل ميه نگر بكه دفاع آينده بسياري دارند. در صورتي
شوند. د كه با در نظر گرفتن اصول رفتار عقالني برگزيده ميتري قرار دارنگر در دل راهبرد وسيعباشد. دفاع آيندهمان ميصورت توأ

اي با اهللا خامنههاي آيته به رهنمودنگر با توجّكه در دفاع آينده باشيم در حاليدر انتخاب راهبرد بوش با عدم قطعيت روبرو مي
اگر حمله از  ،دشمن باقي بمانيمي حمله ظررسد تا اينكه منتشي به نظر ميمقطعيت بيشتري مواجه هستيم. راهبرد بوش بهترين خطّ 
هاي اضافي بر كشور تحميل خواهد كرد در هزينه ،از طرق ديگر ممكن باشد ،جانب دشمن قطعي نباشد و يا امكان جلوگيري از آن

  باشد.هاي تحميل شده ميهاي اصلي آن كاهش هزينهنگر يكي از ضرورتدفاع آينده كه در قياس با صورتي
فرد هب در موقعيت منحصر ،به بمب اتممريكا با دستيابي د كه آنكنانديشمندان آمريكايي استدالل مي ور دوم نيزدر خصوص مح

تواند مين هاها و دولتع در برابر تروريستكنند كه بازدارندگي و دفاي آمريكا استدالل ميسند امنيت ملّو در گرفت تاريخي قرار 
موجب ها حگيري از سالهاي تمايزگذار در بهرهالمللي و از بين رفتن انگارهو تغييرات شرايط بين مين امنيت آمريكا منجر گرددبه تأ

افزايش تهديدها و كاهش اعتماد نسبت به  .روي آورند پسر بوشراهبرد  هاي قبل بهشده كه دولت كنوني آمريكا بيش از دوره
و برتري نظامي غيرقابل چالش آمريكا امكان  ،بازدارندگي و اقدامات دفاعي در برابر تهديدات تروريستي كشتار جمعي از يك سو

 ايننگر فاع آيندهفاوت اين محور دوم با دگيري از نيروي نظامي در طيفي وسيع در اختيار رهبران آن قرار داده است. مهمترين تبهره
يرانه اقدام به تهاجم گه صورت پيشدستانه ويا پيشبنابراين ب ،باشددربرابر تهديدات تروريستي ناكارآمد مي پسر بوشراهبرد  ست كها

 تمامر نگكه دفاع آينده همراه داشت درصورتيهبنتايج غيرقابل قبولي را براي آمريكا كنند كه در دو مورد افغانستان و عراق مي
  دهد. پوشش ميرا هاي تروريستي ها يا گروهاي چه از جانب ساير دولتاي و فرامنطقههاي تهديدات منطقهجنبه

  
   پيشنهاد راهكار

و  ديپلماسي هايدر حوزه اوريفنّ و تالش در جهت پيشرفت علم و ،امينظ دفاعي و به روزرساني تجهيزات و ادواتآمادگي  يقيناً
نگر هآيند ترين مباحث در موضوع دفاعشناخت صحيح دشمن از محوريو  باشدمي ايران هاي نظام سياسيالويتاز  ،صنعت دفاعي
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المللي بين اي ومنطقهي هميشه در عرصه  ايران نمايد تاايجاب مياي فرامنطقه واي منطقه ه به تهديدات مختلفو با توجّ باشدمي
اي فرامنطقه واي منطقه ر در مقابل تهديداتثّي خود منجر به ايجاد بازدارندگي مؤتوان همه جانبه  و با ارتقاي ال داشته باشدحضور فعّ

   .گردد
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  منابع
  الف) فارسي

  تهران: مركز بازشناسي اسالم و ايران.  ،هاها و شكستسياست خارجي دولت اصالحات؛ موفقيت ،)1387بيژن ( ،. اسدي1
 ،چمني و ديگرانترجمه ابوالقاسم راه ،الملل در عصر نوينجهاني شدن سياست: روابط بين ،)1383( اسميتاستيو  ،جان ،بيليتس. 2

  .المللي ابرار معاصرتهران: موسسه فرهنگي و تحقيقات بين
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  چ. اول.، علم 
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  .تهران ابرار معاصر ايران ،4
  تهران: نشر ميزان. ،چاپ چهارم ،اصول روابط بين الملل ،)1391فرهاد ( ،. قاسمي6
  سمت. ،تهران ،رويكردها و هانظريه: الملل بين روابط ،)1390سيدعبدالعلي ( ،. قوام7
ترجمه عباس كاردان و حسين  ،21آمريكا در قرن مصائب امپراتوري؛ امپرياليسم نظامي  ،)1384چالمرز ( ،. جانسون8

  تهران: ابرار معاصر تهران. ،خيابانسعيدكالهي
 عقيدتي تهران: اداره ،ايخامنه امام دفاعي هايانديشه تبيين همايش دومين مقاالت مجموعه ،)1393همكاران ( و رضا ،. حسنوي9

  . اشتر مالك دانشگاه سياسي
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  .سمت :تهران ،المللهاي روابط بينتحول در نظريه ،)1388( حميرا ،مشيرزاده. 11
  تهران: سنا. ،فرهنگ استراتژي ،)1378( نوروزيمحمدتقي  ،محمدعلي ،. محمدزاده12
هاي ملي و و تزاحم منافع ملي و مصالح اسالمي (بررسي تطبيقي سياست خارجي دولتتوافق  ،)1376هادي ( ،. نخعي13

  .الملليتهران: دفتر مطالعات سياسي و بين ،اسالمي)
  مقاالت

، 74، شماره فصلنامه مطالعات راهبردي، »اياهللا خامنهراهبرد دفاعي ايران از منظر آيت«)، 1395رضائي (مسعود  ،برزگر، كيهان. 14
  .7-33صص 

ال ، سالمللي روابط خارجيفصلنامه بين، »سياست خارجي ايران از منظر رئاليسم تهاجمي و تدافعي«)، 1388برزگر، كيهان (. 15
  .114-153، صص 1اول، شماره 
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موردي: رويكرد نوين (مطالعه  سپتامبر 11آمريكا و رويكرد تلفيقي به امنيت بعد از حادثه « ،)1391( قنبري لقمان  ،بهاره ،سازمند. 16
 ،ال سيزدهمس ،شناسياسراييل-شناسي: آمريكاايمنطقهمطالعات  فصلنامه ،»ايراناسالميامنيتي اياالت متحده آمريكا عليه جمهوري

  .1-28شماره سوم صص 
پژوهي آينده ،»1404ماهيت صحنه جنگ تركيبي آيندة احتمالي عليه ج.ا.ايران در افق « ،)1395علي و ديگران ( ،. ستاريخواه17

  .27-44صص  ،1شماره ،سال اول ،دفاعي
فصلنامه  ،»صلح الملل نسبت به مسالههاي مختلف روابط بينهاي رهيافتديدگاه« ،)1390( خانيحسينالهام  ،حامد ،. عمويي18

  .149-174شماره چهاردهم صص  ،تخصصي علوم سياسي
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  .7-26صص  ،1شماره  ،سال اول ،پژوهي دفاعي
مجله  ،»راهبرد دفاعي ج.ا.اتعيين عاليق ژئوپلتيك بازيگران حوزة درياي عمان و تاثير آن بر تدوين « ،)1395اله (فضل ،. نوذري24

  .35-72صص  ،95شمارة  ،سال بيست و چهارم ،سياست دفاعي
ات فصلنامه مطالع ،»گيرانه در سياست امنيت ملي آمريكادستانه و پيشضربه نخست: حمله پيش« ،)1386محمود ( ،فام. يزدان25

  .383-398صص  ،36مسلسل  ،شماره دوم ،سال دهم ،راهبردي
  هانامهپايان

  هران.ت دانشگاه ،ارشدكارشناسي نامهپايان ،»عربستان و ايران روابط بر آن تاثير و اسالمي بيداري« ،)1391سيدايوب ( ،. موسوي26
 دوران تطبيقي بررسي( امريكا؛ دولت خارجي سياست عرصه در پيشگيرانه دفاع« ،)1390سيدجواد ( ،آباديعلي. قرباني27

  . سياسي علوم دانشكده-مركزي تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه ،ارشدكارشناسي» )اوباما و بوشجرج جمهوريرياست
 موردي گرايي(مطالعهواقع منظر مكتب از ايراناسالميجمهوريخارجي سياست تطبيقي بررسي« ،)1394مهدي ( ،. غمديده28

  .سياسيدانشكده حقوق و علوم ،طباطبائيعالمهدانشگاه  ،ارشدكارشناسي» نژاد) احمدي و هاي هاشميدولت
  سايتوب
  Khamenie.irدسترس در  ،24/12/1396 ،اياهللا خامنهآيت. 29
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