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:چكيده

و مجادله بسياري در ميان و يكي از موضوعاتي كه همواره بر سر آن بحث  سياسـي تحليلگـران صاحب نظران

عموماً به موازات افزايش تهديدات عليـه. وجود داشته است؛ وجود يا عدم استراتژي نظامي در ايران مي باشد

د. امنيت ملي ايران اين اظهارنظرها شدت بيشتر به خود مي گيرد  هاي مطرح شده در اين بـاره را يدگاهمجموع

و. مي توان در دو گروه دسته بندي كرد  گروهي كه بر وجود استراتژي نظامي براي ايران در سراسر دوره پيش

ازهب و در مقابل گروهي ديگر كه معتقدند با گذشـت يـك سـده خصوص بعد از انقالب اسالمي تاكيد دارند

ه  و دولت مدرن در ايران و استراتژي نظامي مشخص مي باشـد تشكيل ارتش . نوز كشور فاقد سند امنيت ملي

و بعد از در اين مقاله تالش مي شود با بررسي سير تالش هاي ايران درخصوص تدوين استراتژي نظامي پيش

و مخالف در اين خصوص بررسي شود .انقالب اسالمي، استدالل هاي موافق

: واژگان كليدي
ن-استراتژي  نظام بين الملل- انقالب اسالمي- بازدارندگي- امنيت-ظامي استراتژي

ف*  66494990:ساكمسئول مقاله
اطبر .به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيداند منتشر شدهن مجله،ايدر كه الع از ديگر مقاالت اين نويسنده اي
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 مقدمه

و ضروري از. شـود ترين نيازهاي جامعه بـشري محـسوب مـي امنيت از نخستين ايـن نيـاز

و تاكنون ادامه يافتـه اسـت  به عرصه حيات نهاد، پديد آمد كه بشر قدم بنـدي در دسـته. زماني

ر  آب نيازهاي انسان عموماً امنيت به غـذا، ا در طبقه دوم پس از نيازهاي فيزيولوژيك مانند نياز

 پـس از بـر طـرف كـردن انـسان هـا لذا بايد گفت بسيار طبيعي است كـه. دهندو هوا قرار مي

كه از ابتدا حيات انـسان را در مهم. نيازهاي اوليه بدنبال تأمين جان خويش باشند ترين تهديدي

و جنگ در سطح كالن) ان باقيستو همچن(معرض مخاطره قرار داد  وقوع نزاع در سطح خرد

و. بود  ها، بخشي از توجهـات خاص دولتبه طوربنابراين، پس از تشكيل نخستين اجتماعات

به اين مساله معطوف شد كه چگونه بـا تهديـدات پـيش رو مقابلـه كننـد  آمـادگي بـراي. افراد

و استفاده از مهم  و پيشرفته خطرات احتمالي هـايي ترين ابزارهاي نظـامي نخـستين پاسـخ ترين

و دولت  كه افراد به آن دست يافتند بودند تـر از كـسب ابزارهـاي پيـشرفته اما آنچه كه مهـم. ها

و بكارن به نحوه استفاده پـس بتـدريج. ها بـاز مـي گـشت گيري اين ابزارها در جنگ ظامي بود

و شيوه بكارگيري هدايت جنگبه سمت تفكر درباره چگونگي انسان ها بخشي از مطالعات  ها

آن. تسليحات در آنها سوق پيدا كرد  اسـتراتژي نظـامي تعبيـر بـه عنـوان امـري كـه امـروزه از

ايران از جمله كشورهايي است كه بدليل قـرار داشـتن در چهـار راه حـوادث جهـاني. شود مي

به اشكال مختلف درگير بوده است   اسـتراتژي نظـامي لذا انتخـاب. همواره با مسائل فوق الذكر

و اسـتقالل كـشور همـواره يكـي از دغدغـه  هـاي جـدي مناسب براي حفـظ تماميـت ارضـي

را. گيرندگان سياسي ايران بوده است تصميم در اين مقاله قصد آن داريم تا سير اين تـالش هـا

و توجه قرار داده؛ به داليل اتخاذ اسـتراتژي نظـامي بازدارنـدگي از سـوي ايـران  مورد بررسي

و بعـد از انقـالب. بپردازيم بدين منظور با ذكر تعريفي از استراتژي؛ اقدامات دولت ايران پيش

مي شود .پي گرفته

 تعريف استراتژي نظامي
و فــن  واژه اســتراتژي در اصــل اصــطالحي نظــامي اســت كــه در مفهــوم ســنتي؛ بــه هنــر

ي طرح به و تلفيق عمليات نظامي براي رسيدن ك هدف جنگي مـشخص اطـالق ريزي، تركيب

 بـه عبـارت ديگـر، اسـتراتژي، فراينـد تنظـيم روابـط ميـان اهـداف.)22: 1380سنجابي،(مي شود

و بر آن است تا براي رسيدن بـه اهـداف بـا كمتـرين رقابت و منابع كمياب است و ابزارها آميز

و منـافع مـي. اي مناسب ارائه دهد هزينه، برنامه  ان از ابزارهـاي تـو جهـت رسـيدن بـه اهـداف

و  هاگوناگون استفاده كرد و شـايد.ي مختلف را براي تأمين آنها برگزيدراه يكي از اين ابزارها
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و توان نظامي است مهم تهديدات نظامي معطـوف بـه دولـت ملـي،. ترين آنها، نيروهاي مسلح

اي گيـري از توانـايي چگونگي بهره  و و امكانـات نيروهـاي مـسلح بـراي رفـع تهديـد  جـاد هـا

شـود كـه زيـر هاي بيشتر براي كشور؛ در قالب اسـتراتژي دفـاعي كـشور طراحـي مـي فرصت

مي  به شمار استراتژي دفاعي كشورها برغم تداوم در برخـي. آيدمجموعه استراتژي امنيت ملي

و فرصـت  به مرور زمان در نتيجه بروز تهديـدها و دگرگـوني در ابزارهـاي ابعاد، هـاي جديـد

و مقاب  مي تهديد و نحـوه. يابدله تغيير و منـافع ملـي، تهديـدات خـارجي تناسب بـين اهـداف

توانـد ها مـي استفاده از نيروهاي مسلح، پايه استراتژي دفاعي كشورهاست، هر يك از اين مؤلفه 

و.)378-1381:379يزدان فـام،(به تغيير استراتژي دفاعي منجر شود  در ايران نيز اين مفهوم بـا تغييـر

ب .كه گاه اصل وجود آن زير سوال رفته است طوري. سيار همراه بوده استتحوالت

در ايران  تشكيل ارتشو آغاز تالش ها براي دست يابي به استراتژي نظامي
مي شناسند اگرچه رضاشاه در سـال. اصوالً تشكيل ارتش مدرن در ايران را با نام رضا شاه

در1300ت نظـامي خـود را در سـال بر تخت پادشاهي ايران نشست اما اصالحا 1304  يعنـي

كه مقام وزارت جنگ را داشت، آغاز كرد نخستين اقدام او براي ايجاد ارتـش يكپارچـه. زماني

و ملـي، صـدور فرمـان شـماره يـك ارتـش در  آن1300 آذر15متمركز  بـود كـه بـر اسـاس

و لشكر قزاق در هم ادغام شدند در. ژاندارمري ا15او عالم كرد كـه ارتـش دي ماه همان سال

كه ستاد فرماندهي هر لشكر مركب از حدود  10نوين شامل پنج لشكر سازمان دهي شده است

هـاي تيپ مستقل شـمال كـه مـسوول اسـتان 1302بعدها در سال. هزار نفر سرباز خواهد بود

به اين لشكرها افزوده شد   مقامات نظامي تالشـي 1300در اوايل دهه. ساحلي درياي خزر بود

و 1300 دي مـاه15 كردند تا سازمان ارتش را براساس فرمان نظامي سرسختانه  تـشكيل دهنـد

روش سربازگيري براي ارتش جديـد عمـدتاً. بودجه الزم براي تشكيل ارتش نوين تأمين شود

به سيستم  و طبـق آن هـر ناحيـه بايـستي» بنيچه«متكي بود كه از قرن نوزدهم معمول شده بود

م  و شمار سربازان بر اساس تعداد زمين زير كشت تعيين مي شد تعدادي سرباز در.ي داد البتـه

 بـا آنكـه. كنار اين سربازان منفرد داوطلـب، واحـدهاي كوچـك عـشايري نيـز وجـود داشـتند 

و فـشارهاي دائمـي تالش و برغم توصيه ها مي گرفت هاي زيادي براي تقويت لشكرها انجام

ك  به و شمار سربازان لشكرهاي شهرستان هـا وزارت جنگ كار سربازگيري مي رفت ندي پيش

به 1305در. كمتر از ده هزار نفر مقرر بود  به زحمت  هـزار نفـر40 شمار سربازان ارتش ايران

.رسيد

و تمـرين هـاي نظـامي انجـام همراه با نظام سربازگيري اجباري اصالحاتي نيز در آموزش

و دانـشكده رضاشاه سيستم آموزش نظامي داخل ايران. شد و مدرسه نظام  را از نو سازماندهي
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وي همچنين دسـتور داد تـا طرحـي. افسري را بر اساس پياده نظام مدرن اروپايي تأسيس كرد

به خارج جهت تكميل تحصيالت نظامي تهيه شـود  بـر ايـن اسـاس. براي اعزام افسران ايراني

به اروپا در سال60اليحه اعزام  دربه تـصوي 1301 محصل نظامي و ب مجلـس چهـارم رسـيد

.)240: 1384سينائي،( تن از افسران قشون، ايران را به مقصد فرانسه ترك كردند47سال بعد

و ادوات جنگي نيز احتياج داشـت طـي سـال. در كنار نيروي انساني، ارتش قدرتمند ابزار

و از تابــستان 1301 و مهمــات را از اروپــا فــراهم كــرد  1302 رضاشــاه قــدرت خريــد تفنــگ

به ايران رسيد محموالت ارسالي سالح بدين ترتيب، ارتش. هاي خريداري شده از اروپا بتدريج

و شـروع بـه اسـتفاده از زره ايران نخستين گام  به سوي مكانيزه شدن برداشـت هـا، پـوش ها را

و وسايل نقليه موتوري اروپايي كردتانك .ها

كه در جهت مجهز كردن ارتش انجـام شـ  بـين.د تـشكيل نيـروي هـوايي بـود اقدام ديگر

و 1305 تا 1302هاي سال  نخستين گام هاي لرزان براي تـشكيل نيـروي هـوايي برداشـته شـد

. فروند هواپيما در بخش نيروي هوايي خود گردد17 صاحب1305ايران توانست در سال

به ارتش مدرن كه بودجـه هنگامي. پايه اصلي نظام جديد خود تكيه كردبه عنوان رضاشاه

و قـانون سـربازگيري موجـب افـزايش 1320 تا 1304دفاعي ساالنه از سال  بيش از پنج برابـر

و سـرانجام در قبايـل شـد به جمعيت، نخست در روستاها، سپس در شـهرها . امكان دسترسي

كه در مجموع  نفر را در بر مـي گرفـت بـه 40000شمار افراد نيروهاي مسلح از پنج ديويزيون

ها.):1386169آبراهاميان،(رسيد) نفر 000/127(زيون هجده دوي 5/33 متوسط به طور در اين سال

صـرف ارتـش مـي گرديـد) ميليـون تومـان9طور تقريبي سـاالنههب(درصد كل درآمد دولت

و ايجاد صنايع كوچك مهمـات سـازي.)331: 1383فوران،( خريد تجهيزات گران قيمت تسليحاتي

دي  و شهرهاي به خود اختـصاص مـي داد در تهران همـه. گر بخش قابل توجه از اين بودجه را

نخست تقويت نيروهاي مـسلح در برابـر جنـبش: اين اقدامات با سه انگيزه صورت مي گرفت 

و سـركوب گردنكـشان  ؛ دوم خـارج)42-44: 1371نجـاتي،(هاي شورشي، طرفداران خودمختـاري

و انگلي و سوم مقابله بـا)139و127-128: 1385كدي،(سكردن ارتش ايران از حوزه مداخالت روس

و تثبيت قـدرت خـود در داخـل .)330: 1383 همچنـين، فـوران، 171: 1386آبراهاميـان،(تهاجمات خارجي

و جبهه مخـالف دولـت موفـق اگرچه ارتش براي در هم شكستن جنبش هاي اجتماعي داخلي

ش ايـران را اشـغال1320/م1941عمل كرد اما در برابر نيروهاي قدرتمنـد خـارجي كـه در 

و نظـام.)332: 1383فوران،(كردند زبون ماند و محـدوديت هـاي ژئوپلتيـك  با درك اين شكـست

بين الملل براي ايران، محمد رضا شاه كوشيد تا ميراث پدر را در بخش نظامي مورد تجديدنظر

.قرار دهد
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د به تـوان وم را شكل داد دست آنچه كه اساس استراتژي نظامي ايران در دوران پهلوي يابي

و قدرت نظامي برتر منطقه با كمك غرب بود  شكل. بازدارندگي گيـري چنـين چندين عامل در

نخست اينكه شخص شاه همانند پدرش عالقه خاصي به تقويـت ارتـش: اي مؤثر بودند انديشه

كه از سال،در مورد رضا شاه.و توان نظامي ايران داشت  وي1301 سليمان بهبودي  از نزديكان

ب مي كند كه رضاشاه كه افـراد بيـشتر بـه نيروهـايه به شمار مي رفت نقل شدت عالقه داشت

به مدارس نظامي بفرسـتند  مي خواست تا پسرانشان را و بويژه از افسران ايراني نظامي بپيوندند

ه نظـامي مـؤثر همين امر در ادامه تحصيل فرزند وي در سـوئيس در حـوز.)40: 1372ميرزا صالح،(

.محمدرضا شاه عالقه داشت در اين خصوص راه پدر را بپيمايد. بود

به نگراني در دومين عامل؛ و پندار شاه از آسيب پـذيري ايـران هاي مربوط به امنيت داخلي

مي گشت  و.)124: 1380لطفيان،(برابر تهاجم شوروي باز اياالت متحده نيز با درك اين نگراني ها

و اقيـانوس هنـد از خلـيج فـارس، با هدف جلوگ  به منابع نفتي ايران يري از دسترسي شوروي

بدين ترتيب ايـران در دهـه هفتـاد بـه ركـن. هاي تسليحاتي خود به ايران را افزايش داد كمك

.اصلي سياست امنيتي آمريكا در منطقه تبديل گرديد

سياسـت.ر بـود سومين عامل؛ ترس از عدم حمايت الزم از سوي متحدين بـه هنگـام خطـ

و پاكستان در  ش اين تـرس را در شـاه ايجـاد1344/م1965بيطرفي آمريكا در منازعه بين هند

و بـرگ كه ممكن است در آينده در رخدادي مشابه، ايران نتوانـد بـه هنگـام نيـاز از سـاز كرد

م. نظامي آمريكا بهره مند شود و اطمينان به آينده .ؤثر بودلذا ايجاد بازدارندگي در رفع خطر

و رشد همزمـان جنـبش به خروج انگلستان از خليج فارس هـاي راديكـال چهارمين عامل؛

به فكر تقويت بنيه دفاعي خود افتـاده. عرب در منطقه مربوط مي شد  اگرچه ايران بسيار پيشتر

به همين خاطر پيشنهاد. ولي اين حوادث باعث گرديدند تا انگيزه دولت ايران تقويت شود. بود

شدژان .دارمي منطقه از سوي آمريكا با استقبال ايران مواجه

و احـساس خطـر در مـورد پنجمين عامل؛ عالقـه بـه برخـورداري از تـسليحات پيـشرفته

شاه اين احساس خـود را اينگونـه تـشريح. هاي تسليحات ساير كشورهاي منطقه بود توانمندي

چه ما قدرتمندتر شويم«: كردمي را.مي كنيميمسئوليت بيشتر احساس هر ما سرزمين ديگران

به ثروت ديگران نداريم. خواهيمنمي كه هم اكنـون ... ما به اندازه كافي داريم. ما نيازي قدرتي

در خليج فارس دارا هستيم ده برابر، بيست برابر بيشتر از قـدرتي اسـت كـه انگلـستان در هـر 

در گفتـه كارشناسـانبه. (Quoted by Sampson,1997:283)»زماني دارا بوده است ، ارتـش ايـران

 فرونـد 739 نفربـر زرهـي، 2000 تانـك، 2460سال هـاي پايـاني زمامـداري شـاه مركـب از

و486 كوپتر،هلي و برگ نظامي در مقاومت ايران. هزار سرباز بود500 هواپيما بعدها اين ساز

ايران در ابتداي جنگ بـا عـراق نيروي هوايي ارتش. در برابر تهاجم صدام بسيار موثر واقع شد 
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ـ مي14از هواپيماهاي بسيار پيشرفته اف توانست با اندكي خطا با هر شـليك برخوردار بود كه

ـ 400همچنين حـدود. يك هواپيماي دشمن را سرنگون كند ـ) تـايگر(5 فرونـد اف 4و اف

به) فانتوم( و آن را قادر مي داد دربه نيروي هوايي ايران قدرت تهاجمي  مقابله با هـر نيرويـي

مي كرد .منطقه

ـ تانك ـ47هاي ايران نيز از انـواع چيفـتن ام ـ48، ام  بودنـد كـه همگـي سـاخت60، ام

و از مدل و آمريكا مهمتر از همه، هـوانيروز يـا. هاي پيشرفته روز محسوب مي شدند انگلستان

كه با داشتن  ت202ناوگان بالگردي ايران بود ـ 214هاجمي كبرا، فروند بالگرد و214 فروند بل

ـ 50 ــل ــد ب ــود205 فرون ــده ب ــديل ش ــان تب ــوانيروز جه ــدرت ســوم ه ــه ق ــولي،( ب : 2005رس

www.bbc.co.uk(.ترين دارنده نيروي دريايي خليج فارس، را بزرگ 1355آبراهاميان ايران سال

و پنجمين نيروي بزرگ نظـامي جهـان معرفـي مـي پيشرفته ترين نيروي هوايي خاو  كنـد رميانه

.) 536: 1377آبراهاميان،(

به تاريخ«شاه در خصوص برنامه هاي نظامي خود در ايران در ايـن بخـش«: نوشت» پاسخ

كه مي توانست يك چنان قدرت بازدارنده را تجهيز كند  در. از دنيا تنها كشوري بود ارتـش مـا

نـاآرامي« دارد هرگونه ناحيه كه براي غرب اهميت استراتژيك فوق العاده واقع قادر بود در اين 

بـ. را متوقف يا در نطفه خفه كند» محلي و نيـروي انـساني، ويـژههفقط ايران بود كه پول كافي

 زيـرا بـدون وجـود نيـروي انـساني، پـول. نيروي انساني، براي اين كـار را در اختيـار داشـت 

.)265-266: 1377لوي،په(»بي ارزش است

:بر اساس اين مالحظات شاه مي كوشيد تا

و حمايت هاي منطقه اي دولت آمريكا در جهت تثبيت منافع اين-1 به سياست ها  با اتكاء

و استفاده از آمريكا يك قدرت دفاعي مكمل، نقش نيابتي خـود را در به عنوان كشور در منطقه

.مسائل امنيت منطقه اي ايفا كند

اي«با دست يابي به موقعيت-2 با كمك آمريكا موازنه قـدرت را بـه سـود» قدرت منطقه

.خود تغيير دهد

اي«يك به عنوان-3 در بحران هاي محلي كشورهاي همجوار نظيـر عـراق» بازيگر منطقه

.ايفاي نقش كند) كمونيست هاي منطقه ظفار(و عمان) كردها(

آم-4 ريكا در چارچوب مقابله با گسترش خطر كمونيـسم از طريق همگامي با منافع امنيتي

و نظامي عليه اتحاد شوروي ايفاي نقـشبه عنوان در سطح منطقه،  يك سرپل مطمئن اطالعاتي

.نمايد

: 1380عنـدليب،( ارتباط همه جانبه اي با متحدان آمريكا در منطقه بويژه اسرائيل برقراركنـد-5

160-156(.
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ا از  نقالب اسالمياستراتژي نظامي ايران پس
و تحـول ايـران در آنچه در مورد ايران پس از انقالب بايد گفـت ايـن اسـت كـه طراحـي

ـ  و ارائـه استراتژي امنيت ملي ـ از طرف دولـت كه در برگيرنده استراتژي دفاعي نيز مي باشد

و تصويب آن به شكلي كه در كشورهاي پيـشرفته وجـود به عنوان آن به مجلس يك سند ملي

م  كه. تعارف نيست دارد ميبه عنوان لذا آنچه مقتضيات تضمين كننده امنيت ملي ايران شناخته

و نحـوه  و گاه حتي بر سر اين اصـول به مقطع ديگر متفاوت بوده است شود عموماً از مقطعي

مثال درحاليكـه پـس از به عنوان. اجراي آن اختالفات اساسي بين مسووالن وجود داشته است 

ا  ز سوي امام خميني مسائلي چون تن ندادن به سلطه نظـام جهـاني، مبـارزه بـا پيروزي انقالب

به اصل نه شرقي نه غربي،به عنوان امپرياليسم آمريكا از دشمن اصلي، ضرورت توسل  حمايت

و تضمين كننده امنيـت كـشور... نهضت هاي آزاديبخش، صدور انقالب با روش غيرمسلحانه

و در عين محسوب مي شد، كارگزاران دولت  موقت بهترين راه تأمين امنيت را سياست بيطرفي

و غير انقالبي مي دانستند  اما آنچه در نهايت مبناي تصميم گيري.)1363ك بازرگان،.ر(حال تدافعي

و ديدگاه  و نظامي ايران قرار گرفت قانون اساسي قـانون. بـود)ره(هاي امام خميني هاي امنيتي

و مـوازين الزم در خـصوص اساسي جمهوري اسالمي ايران   در اصـولي چنـد مواضـع كـشور

:حوزه نظامي را بيان نموده است

و سلطه پذيري• و نفي هرگونه سلطه جويي و عدم وابستگي اصل(تأكيد بر استقالل

؛)152

؛)145اصل(ممنوعيت استقرار پايگاه نظامي خارجي در كشور•

؛) 153اصل(ن بر ارتش گردد غير مجاز بودن عقد قرارداد كه موجب سلطه بيگانگا•

.151اصل(توانمندسازي آحاد ملت براي دفاع مسلحانه از كشور• (

حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هـر نقطـه از جهـان•

).154اصل(

و اسـرائيل بـه اين اصول زمانيكه در كنار ديدگاههاي امام همچـون معرفـي كـردن آمريكـا

و خود كفـايي در امـور دشمنعنوان  ان اصلي نظام، تكيه بر استراتژي دفاع مردمي، خود اتكايي

و حفظ تفكر پيـروزي حـق بـر باطـل  و دفاعي، تأكيد بر آمادگي جهت دفاع همه جانبه نظامي

و دفاعي ايران را مشخص ساخت  دو. قرار گرفت محور اصلي استراتژي نظامي بـدين ترتيـب

و رهن(محور فوق  به پايه هاي اصلي استراتژي نظامي ايـران) هاي امام خميني مودقانون اساسي

كه تاكنون نيز در كليه تصميم با تكيه بر ايـن. هاي امنيتي لحاظ شده است گيري تبديل گرديدند

كه جمهوري اسالمي موفق گرديد هشت سال در برابر تجاوز دولت عراق مقاومـت؛  اصول بود
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نظـامي ايـن دوران هرچـه_ براي اينكه فـضاي سياسـي.و از تماميت ارضي خويش دفاع نمايد

مي گيريم پي طي سه دوره مختلف :بهتر ترسيم گردد استراتژي نظامي ايران را

؛1368 تا 1357استراتژي نظامي ايران بين سال هاي-1

؛2001 سپتامبر سال11تا حادثه) 1368( استراتژي نظامي ايران از پايان جنگ-2

ا-3 . سپتامبر تاكنون11ز استراتژي نظامي ايران

 1368 تا 1357 استراتژي نظامي ايران بين سال هاي-1
و صدور انقـالب بـود،پيروزي انقالب پس از دهه نخست دو. دهه حفظ زيـرا كـشور در

و خارجي مشغول جنگ بود  و. جبهه داخلي از يكسو فضاي انقالبي داخل زمينه تعارض افكار

و از ملـي گرايـي تـا ديدگاههاي مختلف از تندروهاي اسال  مي تا چپ هاي دو آتشه كمونيسم

و از سوي ديگـر تماميـت ارضـي ايـران از سـوي آرمان بين المللي گرايي را فراهم ساخته بود

از. عراق ناديده انگاشته شده بود  كه شرايط را در اين مقطـع تـشديد كـرد تـسليح عـراق آنچه

و اتحاد جماهير شوروي بود  در ايـن محـيط.)47: 1386،»الف«احتشامي( سوي دو ابرقدرت آمريكا

و حفظ تماميت ارضي گرديد امنيتي جهت  لذا موج صدور. گيري استراتژي نظامي ايران تدافعي

و دولـت بـا حفـظ ثبـات سياسـي داخـل كـه بواسـطه1انقالب در ايران رو بـه آرامـش نهـاد 

به ضعف نهاده بود مقابله با دشـمن خـارجي درگيري در. را در پـيش گرفـت هاي مسلحانه رو

خصوص اينكه آيا ايران در طول اين سال از استراتژي امنيت ملي مشخصي بهـره مـي بـرد يـا

كه در اين دوران، بـدليل. خير دو ديدگاه مختلف وجود دارد  ديدگاه نخست بر اين اعتقاد است

ي قـرار فضاي كشور در حالت نفي ملـي گرايـ(آنكه مردم ايران دچار بحران هويت شده بودند 

و اسالم نقش هويت بخشي خود را مسائل كالن جامعه، بـر) كامل ايفا نمي كردبه طور داشت

و مالحظات امنيـت ملـي  و اجرا نمي شد و قانونمند طرح ريزي اساس يك استراتژي مكتوب

 
كه. وضعيت جنگ به سود ايران تغيير نماياني كرد1360 اسفند27از.1 در واكنش به اين تحول نخستين اقدام آمريكا آن بود

هر كشوري كه نامش در اين. مظنون به تروريست بين المللي حذف كرد نام عراق را از فهرست كشورهاي 1361در فروردين 

و استحقاق دريافت  فهرست بود، تابع كنترل سياست خارجي قرار مي گرفت، مبادله تجاري آمريكا با آن كشور دشوار مي شد

ابتدا اتهام تروريستي را از پس براي آنكه آمريكا بتواند به بغداد كمك كند بايد. كمك هاي اياالت متحده آمريكا را نداشت

.پيشاني عراق پاك مي كرد

از95 شوروي نيز كه 1982در ژوئن و برگ نظامي عراق ساخت آن كشور بود بار ديگر تحويل اسلحه به عراق را  درصد ساز

و اختيار هر دو از سر گرفت ائيل به لبنان در آن هنگام ابتكار جنگ زميني كامالً در دست ايراني ها بود، اسر. روي ضرورت

و در ايران نيز پاره اي محافل  و نيروي هوايي سوريه را بدون آنكه اخطاري از مسكو دريافت كند شكست داده بود حمله برده

كنت آر تيمرمن،:ك.ر. آشكارا از حمايت شورشيان افغاني در مبارزه شان با مهاجمان شوروي سخن به ميان مي آوردند

ايناگفته .248و 235صص،)1382رسا،: تهران( ترجمه احمد تدين، چاپ سوم،،سوداگري مرگ: رانهاي جنگ عراق با
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و بر حسب ظرفيت و آرمان نظام عموماً بصورت نانوشته مي رفـت هاي ذاتي هاي انقالبي پيش

:گر مباحث استراتژيك، در اين باره مي نويسد شهرام چوبين، تحليل.)120-121: 1380تاجيك،(

افـزايش(جهـت گيـري اسـتراتژيك«هاي ايران مي تواند گفته شود داراي اگرچه سياست«

و دست نشاندگانش  و ضعف دشمنان مخصوصاً اياالت متحده و قدرت ايران هيچ. است) نفوذ

ز برنامه استراتژيك  . ماني، هيچ تحليل هزينه ها، بـده بـستان يـا آلترنـاتيوي نـدارد، هيچ جدول

و شكل زندگي روزانـه بـه مي شود سياست هاي ايران با توجه به سياست هاي داخلي متحول

مي گيرد .)Chubin,1994:73(» خود

و آنچه كه قوت اين نظر را تقويت مي كند عدم مكتوبات در دسـترس بـراي رد ايـن نظـر

در، رئيس مركز بررسي ضا ذاكر اصفهاني اظهارنظر علير  هاي استراتژيك نهاد رياست جمهـوري

كه از تـدوين سـند» بررسي ضرورت خبرگان رهبري«همايش  در دانشگاه آزاد مشهد مي باشد

فكر مي كـنم بـه زودي سـند امنيـت«: او گفت. امنيت ملي براي نخستين بار در كشور خبر داد 

ك و استاني را تدوين كه تا اين.)www.rissna.ir(» نيمملي كشور اين سخنان حكايت از آن دارد

محمد رضا تاجيك، استاد دانشگاه، نيـز. مقطع؛ ايران هيچگاه استراتژي امنيت ملي نداشته است 

مي دارد  . كـنم من اصالً مديريت امنيت ملي را در كشور مشاهده نمـي«:با تاييد نكته فوق اظهار

كه مديريت ملي كشور و حساسيت هاي امنيتـي در اشخاصي  را بر عهده دارند؛ فاقد آگاهي ها

.)1380،82علينقي،(» كشور هستند

كه گفتمان امنيتي ايران در دوران اوليه پيـروزي انقـالب اما ديدگاه دوم بر اين عقيده است

كه از هويـت يـابي ايـدئولوژيك نـشأت مـي گرفتـه» امنيت بسط محور«اسالمي گفتمان  بوده؛

اهيم متقي با رد نظراتي كـه انقـالب اسـالمي در مرحلـه اول پيـروزي خـود را فاقـد ابر. است

مي گويد  مي كنند، و قانونمند معرفي در اين سـال هـا جلـوه هـايي از فـرا«: استراتژي مكتوب

او كـه امنيـت ملـي.»استراتژي در ايران وجود داشت كه گفتمان انقالبي آن را توليد مـي كـرد 

هايي از مدل تهديد محـور تحليـل مـي وري اسالمي را بر اساس جلوه كشورهايي همانند جمه 

و سازي توسط قدرت بـزرگ از طريـق جـدال هرگاه امنيت«: كند، اشاره دارد  هـاي اسـتراتژيك

كه كشورهايي همانند ايران نيز ناچـار خواهنـد بـود تـا  مداخله گرايي انجام گيرد، طبيعي است

و الگوهاي كنش امنيتي خـود را دگرگـون نماينـد شاخص هاي رفتار سياسي، سياست خارجي 

و در قلـب منازعـات.)20: 1385متقي،( در چنين الگويي ايـران كـه در منطقـه حـساسي از جهـان

.هاي بزرگ قرار گرفته، امنيت ملي آن بيشترين تأثير را از اين رقابت ها خواهد پذيرفت قدرت

و پيروان نظريه فوق در تأييد اين نكته كه ايران از ابتـداي انقـالب داراي سياسـت دفـاعي

و حساب شده اي بوده است محورهاي زير را  و اركان سياست به عنوان امنيتي مشخص اصول

مي كنند .دفاعي ايران در اين سال ها ذكر
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و اقتدار بر مبناي توليد تسليحات مورد نياز در داخل؛-1  حفظ استقالل

به-2 به تهديدات تسليحاتي با توجه  تنوع تهديدات؛ضرورت توجه
ضرورت مقابله با تهديدات نرم افزاري از جمله روند بازدارنده، محدود كننـده، خلـع-3

و   هاي بين المللي؛ در قالب كنوانسيون... كننده
و استمرار؛-4  تأكيد بر اتخاذ استراتژي دفاعي با قابليت تداوم
به عرصه رقابت هاي تسليحاتي-5 .)18: 1383مومن زاده،(پرهيز از ورود

و تاريخي نيست دو اشكال بزرگ تحليل اخير عالوه بر آنكه داراي پشتوانه مستند، مكتوب

و آن را در مقابـل. نيز دارد  و واكـنش مـي نهـد نخست آنكه بناي استراتژي ايران را بـر كـنش

مي  و امنيتـي ابتـدا. نمايدتهديدات خارجي تعريف حال آنكه در طراحي استراتژي هاي نظامي

و منا  و محدويت اهداف مي گيرد؛ سپس منابع و ها سـنجيده مـي فع ملي مورد توجه قرار شـود

و محذورات؛ اسـتراتژي الزم بـراي رسـيدن بـه منـافع ملـي  سرانجام با لحاظ كردن مقدورات

مي گردد  و راهكـار اسـتراتژي. طراحي دوم آنكه در تحليل فوق الذكر جايگاه تصميم سياسـي

به نقل از پيروان اين عقيده ذكر شد هدف هـاي در حقيقت برخالف. خلط شده است  كه آنچه

و استراتژي تنها وظيفه تحقق آنها را بـر عهـده  ملي عموماً توسط سياستمداران تعيين مي گردد

نه بيشتر و . دارد

و عـراق-2 از پايان جنگ ايـران 11تـا حادثـه) 1368( استراتژي نظامي ايران
 2001سپتامبر

و  عـراق آنچـه كـه اولويـت نخـست دولـت سـازندگي را تـشكيل داد با پايان جنگ ايران

و نظامي كشور بود، جنگ بزرگ بازسازي زيرساخت و هاي اقتصادي ترين ضربه را بـه اقتـصاد

مي نمود. ارتش ايران وارد ساخت  به آن امري ضروري براي حـصول بـه ايـن. لذا لزوم توجه

و تنها سياس  و ثبات بود تي كه مي توانست اين پيش نياز سـازندگي هدف كشور نيازمند آرامش

و خروج از انزواي تحميلـي بـر ايـران را فراهم سازد تنش زدايي در روابط ايران با همسايگان

بدين ترتيب، برقراري ثبات در خليج فارس، همگرايي مجدد در اقتصاد جهاني، مـشاركت. بود

و جهـاني در دسـتور كـار دولـت بيشتر در سازمان   آقـاي هاشـمي قـرار گرفـت هاي منطقه اي

)(Roshandel,2000,110 . و روابط ايران بتدريج از حالت خـصمانه بـا همـسايگان عـرب خـارج

و نتايج مثبـت ايـن سياسـت خـارجي. روند اعتماد سازي بين طرفين مجدداً برقرار گرديد  آثار

و كشورهاي   اروپـايي باعث گرديد تا دولت آقاي خاتمي نيز سياست مذكور را در روابط ايران

و اروپا كـه پـيش از ايـن در.Roshandel,2000,114)( پيگيري نمايد به نحويكه گفتگوهاي ايران

و روابط تيره ايـران سطح گفتگوهاي انتقادي بود در اين مرحله وارد گفتگوهاي سازنده گرديد
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به حالت عـادي بازگـشت در تمـام ايـن مـدت در عـين حـال كـه. با اكثر كشورهاي اروپايي

هـاي گيـري وري اسالمي كوشيد در حوزه نظامي گفتمان حفظ محور را سـرلوحه تـصميم جمه

.)21: 1385متقي،(خود قرار دهد تالش براي حصول به بازدارندگي را نيز پيگيري كرد

طي هـشت سـال به بازدارندگي در بخش نظامي در درجه اول برخاسته از تجربه ايران نياز

و. جنگ با دولت عراق بود  كه زيربناي نظامي ايران براساس خريد تجهيـزات از غـرب از آنجا

به آمريكا در دوران شاه استوار شده بود در سرتاسر جنگ ايران پيوسته بـا دو مـشكل  وابستگي

به ايران فروخته نمين: مواجه بود  كه بواسطه تحريم و خست تأمين قطعات تجهيزات نظامي شد

از تـرين سـالح مجهز شدن عـراق بـه پيـشرفته. دوم عدم وجود سالح بازدارنده  و اسـتفاده هـا

از بمب به اين كشور چنان توان بااليي بخشيده بود كه مقاومـت را تنهـا هاي شيميايي در جنگ

جن  و اگرچه بعد از جنگ حفظ اين نـوع. ساختگ فرسايشي امكانپذير مي طريق نيروي زميني

و نهاد بسيج بيش از پـيش تقويـت گرديـد  امـا. توان جنگي همچنان در دستور كار قرار گرفت

مسئوالن نظـامي.)-238Milani,2007:322(نياز به كسب سالح بازدارنده همچنان احساس گرديد 

نخست اينكه جنگ نتوانست دولـت. بسياري داشتندكشور براي اين تصميم خود داليل منطقي 

و از خطر اين رژيم براي ايران بكاهد  در عوض اين كشور در سال هاي. عراق را سرنگون كند

كه انديشه تصرف كويت را نيز در سـر پرورانـد  به چنان توان نظامي دست يافت . پاياني جنگ

 بواسـطه عـدم امـضاء پيمـان1368سال دوم اينكه؛ علي رغم پايان جنگ ميان ايران وعراق در

در ادامه وقوع دو حادثه عزم ايران براي دنبال. صلح ميان طرفين خطر جنگ همچنان باقي ماند

و واكنش. نمودن استراتژي بازدارندگي را جدي تر ساخت  به كويت نخستين عامل حمله عراق

به آن بود  ر. جامعه جهاني نسبت به همراه داشـت اين حمله از يكسو اين پيام مهم ا براي ايران

كه دولت عراق دست از طمع ورزي نسبت به خاك كشورهاي همـسايه برنداشـته، بـا جـديت

و از سوي ديگـر اسـتراتژي عـراق بـر  بدنبال آن است تا ضعف ژئوپولتيك خود را جبران كند

و استفاده از سالح  يـرانا. هاي غافلگير كننده همچـون موشـك اسـتوار اسـت حمله غافلگيرانه

و موشكي عراق را تجربه كرده بود  و حمالت موشك چنـد مزيـت. پيش از اين، جنگ شهري

:عمده به كشور دارنده آن مي بخشيد

برخالف بمباران هواپيماهاي جنگي؛ نفوذ موشك به مهـارت خلبـان ديگـر وابـسته•

و برد بيشتري داشت .نبود

و•  بـر حـسب ميـزان موشك محدوديت هاي هواپيما براي سوخت گيري را نداشت

مي توانست هدف قرار دهد . برد اهداف مختلفي را

و غافلگيرانـه بـودن ايـن• و اتفـاقي تأثير وحشت انگيـزي در كـشور مقابـل داشـت

.حمالت نقش مؤثري در جنگ ايفا كرد
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و با دوام بودند موشك• .)Chubin,1994:22(ها قابل جابجا شدن مؤثر

كه تهديدات عليه ايران و انگيـزه مـسئوالن ايرانـي را بـراي مساله ديگري را شدت بخشيد

به قدرت رسيدن طالبان در  و داشتن سالح بازدارنده بيشتر ساخت خروج شوروي از افغانستان

و هم بـه لحـاظ. اين كشور بود  اين گروه كه هم به لحاظ اعتقادي با انديشه شيعي ستيز داشت

به رسميت شناخته نشد   با ناآرام ساختن مرزهـاي شـرقي ايـران سياسي هيچگاه از جانب ايران

به دشمني جديد براي تهران گشت در شدت گرفتن خصومت. تبديل كه هاي طالبان عليه ايران

به نحوي بارز نشان داد اين احساس را در مـسووالن جريان كشتن ديپلمات  هاي ايراني خود را

پي  كه دير يا زود اگر جنگي را از جانب عراق ش رو نداشته باشند بايد منتظر ايراني تقويت كرد

و يا متحد آنها آمريكا باشند در. حمله طالبان مواجهــه با چنين روزي نيازمنـد كـسب آمـادگي

 Baymanand)لذا امنيت ملي دغدغه مهم دولت در طول اين سال هـا گرديـد. حوزه نظامي بود

Others,2001:43-44) .  كه تا پيش از آن و ايران الگوي تسليحات خويش آمريكائي بود را تغييـر

و كره اي روي آوردبه سمت سالح  بخش قابل توجه سالح از اين كشورها. هاي روسي، چيني

و صنايع نظامي ايران نيز با حمايت هاي تكنولوژيك آنها بازسـازي گرديـد  ايـن حركـت. وارد

از90بصورت برنامه ريزي شده طوري پيش رفت كه در دهه   نيازهاي ايران قادر گرديد بخشي

انوشيروان احتشامي اين موفقيـت را تـا حـد بـسياري. تسليحاتي خود را در داخل توليد نمايد

و انديشه محمد فروزنده،  مي.مي داند1993 وزير دفاع ايران در سال حاصل تالش : نويسدوي

كه روابط نزديكي بـا سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي داشـت« و فروزنده از افراد مجرّبي بود

كه منجر بـه گـسترش قابليـت هايي را سازمان اي تدريجي، بنيان بگونه و دهي كرد هـاي نظـامي

كه.)127: 1378،»ب«احتشامي(»پشتيباني ايران شد  » حـس بيگانـه هراسـي«اما مسأله مهم اين است

نه تنها در ميان مردم عادي بلكه در مـسووترمهمبسيار نقشي كه الن در اين راه ايفا كرد؛ حسي

به عراق در و حمله آمريكا  نقـشي مـوثر در تحريـك 1991جمهوري اسالمي نيز وجود داشت

و كارشـناس مـسائل.)Chubin,1994:75(آن ايفا كرد ريموند اولويش هينبوش، استاد دانـشگاه

كه در آن، قدرت هوايي آمريكا، فـن آوري  كه جنگ دوم خليج فارس خاورميانه اشاره مي كند

ـ بـدون دردسـر زمينـه پيشرفته الك ـ دقيقاً همان نقـاط ضـعف ايـران و اطالعات سـاز ترونيك

به طور افزايش تجهيزات نظامي ايران. پيروزي شد، تأكيدي بر تهديدات آمريكا براي ايران بود 

و نظـامي كـردن حكومـت هـاي سـلطنتي طبيعي حاصل تداوم حضور آمريكا در خليج فـارس

 در زماني بود كه ايـن كـشور تـالش مـي كـرد تـا مـانع از حاشيه خليج فارس از سوي آمريكا 

به تسليحات شود دست .)169-170: 1382هينبوش،(يابي ايران
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از-3  سپتامبر تاكنون11 استراتژي نظامي ايران
و سپتامبر اگرچه در اياالت متحده رخ داد اما پـس لـرزه11حادثه هـاي آن سراسـر جهـان

.يكي از اين حوزه ها، مطالعات امنيتـي بـود. تحت تأثير قرار داد حوزه هاي مطالعاتي بسيار را 

. پس از اين حادثه اياالت متحده دست به تجديدنظر اساسي در استراتژي امنيت ملـي خـود زد

ـ براي نخستين بار در تاريخ اين كشور نهادي براي حفظ امنيت داخلي با مؤسـسات مطالعـاتي

و همچنين اجرايي مختلف شكل  گرفت كه مجدداً تروريسم، افـراط گرايـي مـذهبي، پژوهشي

در كنـار ايـن تغييـر سـاختاري،. هاي هسته اي را مورد مطالعه قرار دادند موضوع اشاعه سالح 

كه براي ساليان سال استراتژي اصلي اين كشور براي مقابلـه بـا  واشنگتن استراتژي بازدارندگي

و چين را شكل مـي داد در حـوزه مبـارزه  و نفوذ روسيه  بـا تهديـدات جديـد كنـار گذاشـت

و پيش در پيش گرفتن اين اسـتراتژي. دستانه را جايگزين آن ساخت استراتژي جنگ پيشگيرانه

چـرا كـه ايـن بـار. باعث گرديد تا تهديدات اين كشور عليه ايران به مراتب چندين برابر شود 

به بهانه  بر هرگونه رخداد يا سياستي از جانب ايران مي توانست اي حملـه بـه ايـران تبـديل اي

دو. شود و هـر اين خطر زماني باال گرفت كه نام ايران در ليست محور شـرارت قـرار گرفـت

مي آمدند مورد حمله قرار گرفتنـد  به حساب كه زماني در زمره متحدين آمريكا . همسايه ايران

ح. اين حمالت پيام آشكاري براي ايـران داشـتند مايـت از بخـشي از ايـن پيـام ايـن بـود كـه

مي تواند باعث تغييـر رژيـم ايـن كـشور  و دنبال نمودن مسير كسب سالح هسته اي تروريسم

كه همزمان با طرح موضوع هسته. شود المللي انرژي اتمـي بـود اي ايران در آژانس بين اين پيام

به جاي آنكه همچون ليبي از برنامـه هـسته  اي خـود بسيار سريع از سوي ايران دريافت شد اما

و راه سازش را در پيش بگيرد مقاومت در برابر خواسـتهچ و تغييـر در شم بپوشد هـاي غـرب

فرمانده كل سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي، سرلـشكر. استراتژي نظامي را پيشه خود ساخت 

مي دهد :رحيم صفوي، اين تحوالت را اينگونه توضيح

اس« و و عراق، دكترين و بـر ما پس از اشغال نظامي افغانستان تراتژي خود را تغييـر داديـم

ب هاي فرامنطقه اساس مقابله با قدرت  و دريـا پايـه خصوص سامانهه اي هاي تهاجمات هوا پايه

 هـزار2هاي موشكي بالستيك زمين به زمـين بـا بـرد در بخش سامانه. سپاه را تجهيز كرده ايم 

سا ترين سالح كيلومتر به پيشرفته در. هاي متعدد مجهز اسـت مانههاي دور برد هدايت شونده با

يكي از پيشرفته بخش سالح به هاي موشكي پدافند زمـين بـه ترين سالح هاي پدافند هوايي نيز

به نام تورام يك مجهز شده  و سامانه هوا و ايم هاي موشكي ساحل بـه دريـاي مـا هـم، عـرض

و شـ  و هيچ ناو مي تواند زير پوشش ببرد و درياي عمان را ناوري از خلـيج طول خليج فارس

هاي ساحل به دريـاي مـا قـرار گرفتـه مگر اينكه در تيررس موشك تواند عبور كند، فارس نمي 
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و يـك قـدرت. باشد ما چندين هزار قايق تندروي موشك انداز در منطقه خليج فـارس داريـم

و هجومي را در خليج فارس سامان داده .)2: 1386روزنامه اعتماد،(» ايم بزرگ دفاعي

ت و تحـول در اسـتراتژي امنيـت11أثيرپذيري استراتژي نظامي ايران از حادثه اين  سـپتامبر

و دوم: گيرد ملي آمريكا از دو عامل سرچشمه مي و ايـاالت متحـده نخست روابط تيره ايـران

و ذهنيـت. هاي امنيتي ايران دغدغه و ايـران فقدان روابط سياسي ميان دو دولت اياالت متحـده

 از يكديگر در شرايطي كه هيچ كانال سياسي براي حضور در يك كنفـرانس منفي هر دو طرف 

 سال گذشته وجود نداشته، باعث30هاي آنها ظرفو نشست مشترك رسمي براي بيان نگراني

و امنيتـي يكـديگر بـاال رود هـر. شده است تا حساسيت هر دو پايتخت از تصميمات سياسـي

كه اير اقدام منطقه  و هـر سياسـت كـاخ اي يا سياست جهاني ان در پيش گيرد كارشكني آمريكا

به همراه داشته است  كه اياالت متحده استراتژي امنيـت ملـي. سفيد، واكنش ايران را لذا زماني

مي  مي خويش را تغيير كند دهد نخستين كشوري كه ناخواسته اين تغييرات براي آن اهميت پيدا

كه عدم شناخت صحيح استراتژي. ايران است   دشمن وآماده نـشدن بـراي مقابلـه بـا آن از چرا

به معناي پذيرش شكست در آينده است اما دومين عامل تأثيرپذيري بـاالي. ديد مسؤوالن نظام

به دغدغه  جمهـوري. گـردد هاي امنيتي ايران باز مـي ايران از تحول در استراتژي نظامي آمريكا

بي  و در عين حال ثبات اسالمي ايران در يكي از . مهمترين مناطق جهان قرار گرفتـه اسـت ترين

آن منطقه و كسب نفـوذ در كه از سال ها پيش مورد عالقه كشورهاي قدرتمند براي مداخله اي

و انگليسي تجربيات تلخ گذشته، بخصوص مداخالت روس. بوده است  و ها ها در دوران قاجار

سياسـت خـارجي ايـران اشغال ايران در جريان جنگ جهاني دوم اين درس را بـه كـارگزاران 

به هيچ وجه نمـي  و توانـد از سياسـت آموخته است كه ايران در چهار راه حوادث جهاني است

و سوئد در اتخاذ بيطرفي پيروي كند لذا بايد همواره نقشي فعـال در  دولتهايي همچون سوئيس

آن صورت سرنوشت كشور توسط قدرت در غير اين. منطقه بازي نمايد  رقـم هاي بيروني براي

ويـژههبـ( هاي عربي منطقـه در نگاه مسووالن ايران دولت.) 1383نقيب زاده،:ك.ر(زده خواهد شد 

آنها در هيچ تصميمي حتي. اكنون گرفتار چنين مشكلي در سياست خارجي خود هستند) عراق

و اختيـار ندارنـد سياست كه اموري داخلي هستند از خود قدرت عمل و مذهبي از. هاي قومي

م كه در محيطي قرار گرفته كـه دور تـا دور آن را يـا اين مي نمايد  سأله گذشته، ايران احساس

و يا متحديني كه از اجابـت خواسـته هـاي پايگاه و حضور اين كشور گرفته هاي نظامي آمريكا

. پس انتظـار هرگونـه اقـدام بـر عليـه منـافع ايـران را بايـد داشـت. آمريكا امتناع نخواهند كرد 

ذ و والقدر،محمدباقر جانـشين سـابق وزيـر كـشور، در همـايش سراسـري از فرماندهان سـپاه

: نمايندگان ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي در ذكـر تهديـدات امنيتـي ايـران گفـت 

ب« و دولـت ايـران، هـاي ديرينـه دليل خصومته هرچند قدرت استكباري آمريكا  اش بـا ملـت
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لكن ايستادگي ملت.ه امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران است همچنان تنها تهديد خارجي علي

و توانمندي  كه طـي سـال ايران به فرد اين كشور، تمامي استراتژي هاي آمريكا را هاي منحصر

و يـا تغييـر رفتـار جمهـوري اسـالمي ايـران  هاي پس از پيروزي انقالب با هدف تغيير نظـام

ا(» صورت گرفته، ناكام گذاشته است  سـيد مرتـضي نبـوي، عـضو مجمـع.)7: 1386عتمـاد، روزنامـه

تشخيص مصلحت نظام، نيز مقابله با آمريكا را بخشي از استراتژي امنيتي ايران در سطح جهاني 

ب  كه در حقيقت به سيـستمي تـك قطبـيهمي داند دنبال جلوگيري از تبديل شدن نظام جهاني

ـ امنيتي براي تحق(مي باشد اما بايد خاطرنـشان كـرد كـه.)93: 1376ق چشم انداز،ميزگرد پيش نيازهاي سياسي

مي كنـد  و استراتژي نظامي كشور را تعيين عمده تهديدات عليه ايران كه جهت سياست امنيتي

و منطقه. تنها از جانب اياالت متحده نيست  اي مواجه با تهديدات زير ايران در دو سطح جهاني

:است

و اهـرم قـانوني سـازمان ملـل بـراي هاي گسترش ناتو در سطح جهاني سياست به شـرق

مداخله در امور داخلي كشورها در چارچوب قواعد آمرانـه مداخلـه بـشر دوسـتانه، مبـارزه بـا

و اشاعه سالح  مي توانند امنيـت ايـران تروريسم هاي كشتار جمعي از جمله مواردي هستند كه

و تهديدات مذكور طيفي از اشكال مختلف. را با خطر مواجه سازند   سياسي، اقتصادي، فرهنگي

كه شكل نظامي جدي مي باشد نظامي را در بر مي گيرند و شديدترين آنها .ترين

و نفـوذ در سطح منطقه به امنيت ايران، از جانـب حـضور اي نيز، اصلي ترين تهديد نسبت

ب  مي شوده آمريكا در خاورميانه ترين پس از آمريكا، اسرائيل جدي. ويژه همسايگان ايران تلقي

مي رود  به شمار به امنيت ايران بـ. منبع تهديد نسبت وه اين كشور هم دليـل تعارضـات ذاتـي

ب  و هم دليل رقابت سياسي، ايران را مانع اصلي تحقق اهداف خـويش در سـطحه ايدئولوژيك

و بر اين اساس چه  مي داند و تأسيـسات( مستقيم طوربهمنطقه احتمال حمله نظامي به مراكـز

ا  چه غيرمستقيم)يراناتمي و به مواجهه با ايران از طريق البي خـود(، و تحريك آمريكا تشويق

مي)در دستگاه سياستگذاري آمريكا  هـا عـالوه بـر ايـن. شود، تهديد عليه امنيت ايران محسوب

و اتحاد با آمريكـا، رشـد مسائلي نظير بي  ثباتي در كشورهاي همسايه، تمايل اكثر آنها به ائتالف

و تـداوم سياسـت برخـي گروه و آسـياي ميانـه هاي افراطي در كشورهاي پاكستان، افغانـستان

مي توانند در صـورت فـراهم بـودن شـرايط،  و خصوصاً امارات متحده عربي كشورهاي عربي

را«به گفته فريد ذكريا.)13و11: 1383درويـش،(امنيت ملي ايران را تهديد نمايند  دور تـا دور ايـران

با رژيم و اسـرائيل: اند هاي اتمي در بر گرفته سالحهايي در. روسيه، چين، پاكستان، هندوسـتان

در) عـراق( هزار سرباز آمريكايي مستقر شده انـد 170آن سوي مرزهاي ايران از يك طرف و

در طـول سـه دهـه گذشـته). افغانستان( هزار نيروي ناتو حضور دارند50طرف ديگر بيش از

و رئيس جمهور فعلي اياالت متحده بارها تأكيـد دولت آمريكا بشدت مخالف   رژيم ايران بوده
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اي كنگره آمريكا هم سـال گذشـته بودجـه. كرده آرزو دارد كه جمهوري اسالمي سرنگون شود

» در ايــران كمــك كنــد» پيــشبرد دموكراســي« ميليــون دالري تــصويب كــرده اســت تــا بــه 75

)(Zakaria,2007 زايش تهديـدات عليـه امنيـت ملـي ايـران از مجموع اين مسائل چيزي جـز افـ

كه مقابله با اين تهديدات تنها بـه دو شـيوه ممكـن مـي باشـد. شودبرداشت نمي  . طبيعي است

و تغييـر سياسـت و دوم نخست پذيرش خواسته هاي غرب از سوي دولت ايران هـاي كنـوني

به سمت بازدارندگي  و اسـالم. رفتن ي ايـران در تـضاد بدليل آنكه راه نخست با هويت انقالبي

از پنداشته مي و سـازش كـرده شود جريانات سياسي داخـل از آن تعبيـر بـه وادادگـي، نـرمش

مي ورزند  و اسـالمي، منوچهر محمدي. پذيرش آن امتناع كه هويت انقالبـي بخشي از آنچه را

مي كند  مي شود اينگونه ذكر ي رويكرد سياست خارجي ايران بيش از آنكه مبتنـ«: ايران تعريف

ايـدئولوژي. هاي ايدئولوژيك تـأثير مـي پـذيرد بر تحوالت محيط بين الملل باشد، از ضرورت

انقالب اسالمي ايران عموماً با جهت گيري موجود در نظام سـلطه گرانـه بـين الملـل مغـايرت 

و بـا چنـين الگـويي بـه. دارد ايران ساختار موجود نظام جهاني را مبتني بر سلطه گرايي دانسته

و.)112: 1386محمدي،(» استراتژيك مبادرت ورزيده است مقابله لذا با كنـار رفـتن گزينـه نخـست

مي كند سرعت بخشيدن  كه اولويت بيشتري پيدا و منطقه اي آنچه تشديد تهديدات بين المللي

به بازدارنـدگي نظـامي اسـت  امـا از آنجـا كـه كـسب ايـن هـدف نيازمنـد. فاصله دست يابي

د مكمل  سـپتامبر11ر بخش سياست دفـاعي، ايـران اهـداف ذيـل را بعـد از هاي ديگري است

:پيگيري كرده است

و هزينـه-1 و منـافع ملـي از طريـق تـضعيف  منـد سـاختن رفع تهديدات متوجـه امنيـت

 هاي آمريكا؛سياست

و پديد آمدن تهديدات جديد؛-2  جلوگيري از فعال شدن تهديدات بالقوه

و ايجـاد عمـق بـراي تبـديل تهديـدات بـه فرصـت ايجاد راهكارهاي مناسـب-3 هـا

 استراتژيك دفاعي در خارج از مرزها؛
؛) دفاع فعال( ايجاد شرايط مناسب براي مقابله منطقي با تهديدات بالفعل-4

 اتخاذ ديپلماسي فعـال در قالـب ديپلماسـي دفـاعي بـراي پايـان بخـشيدن بـه انـزواي-5

حضبين به همراه  ور در ترتيبات امنيتي بين المللي در قالب امنيت دسته جمعي؛المللي كشور
و بين-6 و يافتن متحديني كه در شـرايط ايجاد شرايط همگرايي در سطح منطقه اي المللي

 ضروري از توان همكاري با كشور برخوردار باشند؛
).59-60، 1382خبيري،(فراهم نمودن زمينه ادغام مجدد ايران در سطح نظام بين الملل-7
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 نتيجه
و مداركي دال بر وجود اسـتراتژي نظـامي مـشخص، كارشناسـي با وجود آنكه كمتر اسناد

و بعد از انقالب اسالمي در دست است؛ اما خط سـير حركـت  و هدفمند براي ايران پيش شده

كه بجز مقطع جنگ با عراق در ساير دوره ها دستور كـار  استراتژي نظامي ايران بيانگر آن است

و نظامي كشور بر پيگيري بازدارندگي نظامي بخش  راهكار اساسي مقابله به عنوان هاي سياسي

با اين تفاوت كه پـيش از انقـالب اسـالمي ايـن هـدف. با تهديدات خارجي استوار بوده است 

به قدرت نظامي  و در قالب سياست دوستوني-عموماً به منظور تبديل شدن  سياسي برتر منطقه

ا-نيكسون و بعـد از انقـالب دنبـال مـي-يران موقعيت ژاندارم منطقـه بخـشيد كه به گرديـد

و جهاني  تجربه جنگ تحميلي، بقاي تهديد اصلي عليـه. اسالمي براي رفع تهديدات منطقه اي

امنيت ملي ايران يعني عراق پس از پايان جنگ، ظهور طالبان در مرزهاي شرقي ايران، حـضور 

و تهديـدات ايـن كـشور بـهس پس از جنگ دوم خليج گسترده تر آمريكا در خليج فار  فـارس

ترين عوامل پيگيري استراتژي بازدارندگي اي خود اسرائيل عليه ايران از مهم همراه متحد منطقه 

طي سال هاي گذشته بوده اند .در دكترين نظامي ايران

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

ا)1386(، آبراهاميان يرواند-1 و محمد ابراهيم فتاحي، ايران بين دو ، چاپ دوازدهم، نقالب، ترجمه احمد گل محمدي

).ني: تهران(

).قومس: تهران(، ترجمه ابراهيم متقي، گذار از بحران جانشيني،)1386(،)الف( احتشامي انوشيروان-2

و زهره پوستين ترجمه ابراهيم متق سياست خارجي ايران در دوران سازندگي،،)1378(،)ب( احتشامي انوشيروان-3 ي

).مركز اسناد انقالب اسالمي: تهران(چي،

نا: تهران(، انقالب ايران در دو حركت،)1363( بازرگان مهدي،-4 ).بي

).نشر مترجم: تهران( ترجمه حسين ابوترابيان،،پاسخ به تاريخ،)1377( پهلوي محمدرضا،-5

م،)1380( تاجيك محمدرضا،-6 جمقدمه بر استراتژي امنيت ).فرهنگ گفتمان: تهران( جلد اول،،ايران.ا.لي

و راهكارها(راهبرد دفاعي جمهوري اسالمي ايران«،)1382( خبيري كابك،-7 ، سال اول، فصلنامه راهبرد دفاعي،»)ملزومات

.شماره اول

و تاكتيك«،)2005 سپتامبر21( رسولي احمد،-8 و عراق در جنگ هشت ساله توان ، قابل BBCسايت،»هاي نظامي ايران

:دسترس در
(http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/09/printable/050921ra-war-military.shtml) 

)27/5/1386(، روزنامه اعتماد-9

).3/4/1386(، روزنامه اعتماد-10

هاآس تهديدات،: جمهوري اسالمي ايران در جهان متغير«،)1383زمستان( درويش فرهاد،-11 و فرصت ،»يب پذيري ها

و امنيتي .41، شماره فصلنامه مطالعات دفاعي

و قدرت نظامي،)1380( سنجابي عليرضا،-12 ).پاژنگ: تهران(، چاپ دوم، استراتژي
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و سياست در ايران،)1384(، سنايي وحيد-13 ).غزال: تهران(،دولت مطلقه نظاميان

و،)1380( عندليب عليرضا،-14 ).دوره عالي جنگ: تهران(، اصول آمايش مناطق مرزي جمهوري اسالمي ايراننظريه پايه

). پژوهشكده مطالعات راهبردي:تهران(، نگاهي به مسائل امنيتي ايران،)1380( علينقي اميرحسين،-15

).رسا: رانته(ترجمه احمد تدين، چاپ پنجم، مقاومت شكننده؛ تاريخ تحوالت اجتماعي ايران،،)1383(، فوران جان-16

).اطالعات: تهران(، چاپ پنجم، جمهوري اسالمي ايران،)1375(، قانون اساسي-17

و برآمدن رضاخان،)1385(آر،. كدي نيكي-18 ترجمه مهدي حقيقت خواه، چاپ دوم،،1175-1304: ايران دوران قاجار

)ققنوس: تهران(

و انقالب اسالمي،)1380( لطفيان سعيده،-19 )مركز اسناد انقالب اسالمي:انتهر(، ارتش

نو: تهران(، خاطرات سليمان بهبودي، شمس پهلوي، علي ايزدي: رضا شاه) 1372( ميرزا صالح غالمحسين،-20 ) طرح

ج«،)1385( متقي ابراهيم،-21 و فرآيندهاي تحول در امنيت ملي ، فصلنامه راهبرد دفاعي،»ايران.ا.رهيافت امنيت بين المللي

شسال چهار .12م،

22-، اي«،)1383( مؤمن زاده رضا .47، شماره نشريه نگاه،»مالحظات دفاعي در بحران هسته

و پنج ساله ايران،)1371(، نجاتي غالمرضا-23 : تهران(جلد اول، چاپ سوم،،)از كودتا تا انقالب( تاريخ سياسي بيست

).رسا

ـ امنيتي براي تحقق«-24 .9، سال فصلنامه راهبرد ياس،)1376بهار(،»چشم اندازميزگرد پيش نيازهاي سياسي

و سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران،)1386( محمدي منوچهر،-25 انتشارات وزارت: تهران(، آينده نظام بين الملل

).امور خارجه

و روانشناسي انزواگرايي در تاريخ ديپلماسي،)1383( نقيب زاده احمد،-26 وزارت: تهران(، ايرانجامعه شناسي بيطرفي

).امور خارجه

و انوشيروان احتشامي،. هينبوش ريموند-27 ، ترجمه علي گل سياست خارجي كشورهاي خاورميانه،)1382(اولويش

) پژوهشكده مطالعات راهبردي:تهران(محمدي،

ن،» سپتامبر11استراتژي نظامي آمريكا پس از حمالت«،)1381( يزدان فام محمد،-28 .21، سال سوم، شماره گاهمجله
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