راهبرد دفاعی ایران از منظر آیتاهلل خامنهای
تاریخ پذیرش8۹۳۱/88/81 :

تاریخ دریافت8۹۳۱/81/81 :



کیهان برزگر
مسعود رضائی

**

چکیده
این مقاله به بررسي شناخت ابعاد علمي و نظری تفکر راهبرردی آیرتاهلل خامنرهای از
منظر مکتب رئالیسم پرداخته و سعي در پاسخ به این سئوال دارد که آیا مکتب رئالیسم
از توانررایي و فرفیررت بزا برررای تبیررین انگی ر هررا اهررفا

ت ررمیمهررا رفتارهررا و

رویکردهای رهبری در مقاا فرمانفهي کل قوای مسرل در مموروری اسرممي ایررا
برخوردار است؟ نویسنفگا معتقفنف فرامین و انفیشههرای دفراعي آیرتاهلل خامنرهای
غالباَ مبتني بر افر ایش «امنیرت نسربي» و نره «قرفر
واقعگرایانه بازتعریف و بر مبنای ممحظا

نسربي» اسرت؛ کره بره شرکلي

اخمقري (اسرممي) صرور بنرفی شرف

است .بر این اساس اهفا

و راهبردهای نظامي آیتاهلل خامنهای عمومرا در راسرتای

فعالسازی الگوهای معطو

به بازدارنفگي فعال و موار چرالشهرای ناشري از برروز

تحوب

مفیف در مناطق فوری امنیتي کشور است.

واژگان کلیدی :آیتاهلل خامنهای راهبرد دفاعي امنیت ملي رئالیسم امنیت نسبي.

 دانشیار روابط بینالملل دانشگا آزاد اسممي واحف علوا و تحقیقا (نویسنف مسئول)
 دکتری روابط بینالملل دانشگا آزاد اسممي واحف اصفوا
ف لنامه مطالعا

kbarzegar@hotmail.com
msd.rezaei@yahoo.com

راهبردی  سال نوزدهم  شمار چوارا  زمستا   8۹۳۱شمار مسلسل 47

 8ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  74زمستان 59

مقدمه
هر موضوعي که ارتباط مستقیمي با قلمرو امنیت ملي و سیاست خارمي کشور داشته باشرف را
ميتوا در عرصه سیاستگذاری راهبردی آیتاهلل خامنهای به عنوا فرمانرفهي کرل نیروهرای
مسل ممووری اسممي ایرا و نی تعیینکننف سیاستهای کلي کشرور در مقراا رهبرری (برر
اساس اصل  888قانو اساسي) مورد سنجش و ارزیابي قرار داد .تبیین فراینرفهای مربروط بره
سیاستگذاری حوز های راهبردی نی عموما تابعي از دورا های ترارییي و تحروب

مراری

است که صبغۀ منطقهای و مواني یافتهانف .هفت موضوع کلیفی همچو منگ ایرا و عررا،
پیامفهای واقعۀ یازدهم سپتامبر در شر ،و غرب کشور فعالیتهای هستهای ایرا بوميسازی
تکنولوژیهای دفاعي حضور قفر های فرامنطقهای در خلیج فارس خی شهای موا عرب
و نوایتا کنش هرای مسرتقل و وابسرتۀ برخري برازیگرا منطقرهای موضروعاتي هسرتنف کره در
حوز های راهبردی ایرا مای دارنف و هر کفاا از آ ها به بیشري از معادلرۀ قرفر

و امنیرت

ایرا در محیط منطقهای و بینالمللي شکل ميدهف.
بر این اساس و به لحاظ نظرری ایرفد دفراع از سررزمین در کنرار پرداخرت ه ینرۀ حفر
ارزش های ایفئولوژیک نحو نگرش و پاسخگویي به توفیفا

و همچنین فوم دقیرق دکتررین

امنیت ملي کشور تا به امروز م با شناخت ادراک ذهني و ترفقیق در انفیشرههرای راهبرردی
آیتاهلل خامنهای امکا پذیر نیست .در ممووری اسممي ایرا دیفار نظامیرا یعنري مجموعره
نیروهای مسل با آیتاهلل خامنهای به عنوا «فرمانفهي معظم کل قوا» مورد تأکیف قرار ميگیرد؛
یعني زمانيکه در سینراني هرای خرود مبراحري را در حروزد نظرامي امنیتري و دفراعي مطرر
ميکننف بیانا

ایشا چه به صور

«صری » و چه «ضمني» بمفاصله به عنروا «دسرتورالعمل

نظامي و راهبردی مفیف یا تکمیلي» مبنای عمل همۀ شاخههای نظامي کشور و مراک مرتبط برا
مسائل امنیتي و دفاعي قرار ميگیرد .مطابق اصل  888قانو اساسي مموروری اسرممي ایررا
رهبری فرمانفهي کل قوای مسل

اعم منگ و صل و همچنین بسیج نیروهرا را برر عورف

دارد .پس از توافق ایرا و گرو  ۱+8بر سر برنامه مامع اقفاا مشترک (برماا) 8در غرب و به

)1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA
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ویژ آمریکا دو دیفگا متفاو

در خ وص سیاستهای نظامي و امنیتري توررا مطرر شرف

است.
از یک سو عف ای معتقفنف «ایرا ممکن است دکترین راهبردی خود را در تعامل با غررب
آهسته تغییر دهف» ( )Milani, 2015و از سوی دیگر برخي بر این باورنرف کره «راهبررد کلري
ایرا پس از توافق هما دکترین تواممي و منگطلبانۀ پیشین در منطقه و موا خواهف برود»
( .)Fikenscher, 2015به نظر ميرسف فورم راهبررد امنیرت ملري و نظرامي ایررا در غررب
بهواسطۀ موتدهي رسانهها و گ ارشهای راهبردی انفیشرکف هرا و مراکر امنیتري آ هرا برا
و اشتباها

ابواما

متعفدی موامه است .سردرگمي نر د محافرل رسرمي نظرامي و همچنرین

دانشگاهي فارغ از عامفانهبود بیشي از آ در آمریکا عموما ریشره در دو موضروع اساسري
دارد .8 :در ممووری اسممي ایرا «سنف راهبرد امنیت ملي» بهطرور رسرمي و آشرکارا منتشرر
نميشود که بر اسراس آ در خ روص نحرو و حروزد کرنش قلمررو توفیرفا

و همچنرین

پذیرد؛  .2تا حفودی به شرکا

اطمعراتي و

میاطرا

امنیتي کشور گمانهزني درست صور

عفا شناخت صحی این کشورها نسبت به ساختار ت میمگیری در حوز های راهبردی کشرور
که تفکر رهبری نقش تعیینکننف ای در آ دارد -مرتبط است.هف

این مقاله بازشناسي مفوومي و م فاقي بیانا

و مواضع رهبری در حوز نظرامي و

دفاعي بر اساس برخي «الگوهرای ترارییي» در پرترو درگیرریهرا و چرالشهرای مسرتقیم یرا
غیرمستقیم ایرا در منطقه است؛ که بر مبنای آ ميتوا تفکرر راهبرردی آیرتاهلل خامنرهای و
نحود سیاستگذاری ایشا در مقابل توفیفا

را درک و مورد ارزیابي قرار داد.

الف .منطق نگرانیهای امنیتی ایران
بر کسي پوشیف نیست که از نظر آیتاهلل خامنهای در کنار ایاب
دشمن اصلي امنیت و ثبا

ایرا قلمفاد ميشود (بیانرا

متحف رژیم اسرائیل دیگرر

در مراسرم بیسرتوهفتمرین سرالگرد

رحلت اماا خرداد  .)8۹۳۱نقش عربستا سعودی نی در تجوی و تأمین مرالي گررو هرای بره
شف

ضفشیعه ماننف القاعف طالبا و داعش نگراني شفیف فرمانفهي کرل قروا در مموروری

اسممي ایرا را برانگییته است .مقاما

در تورا ميداننف کره کشورشرا برا مرزهرای آبري و
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زمیني گسترد در قلب منطقهای بحراني قرار دارد که اطرا

آ با چنفین موقعیت مکاني برای

استقرار نیروهای نظامي آمریکایي و همپیمانا آ احاطه شف کره موضروع توفیرفزایي آ هرا
مفی است .برای نمونه  722فرودگا نظامي با بانفهای پروازی به طول بریش از  4۱88فرو
در محفود  2188کیلومتری ایرا قرار دارنف .از میا این  722بانف پرواز  ۹۹8مورد در خرار
از تیررس موشکهای بالستیک ایرا قررار دارنرف ( .)Heim, 2015: 39-40در واقرع محریط
اطرا

ایرا نه تنوا می با تعفاد زیادی پایگا های نظامي کشورهای غربي است بلکه غربيهرا

شرکای بسیار متنوعي نی در این منطقه دارنف.
ترکیه عضو قفیمي ناتو است؛ کشورهای حاشیه خلریج فرارس از حمایرت قراطع آمریکرا
انگلستا و فرانسه بور ميبرنف و اسرائیل نی با ومود برخورداری از تعورف امنیتري کشرورهای
غربي اخیرا دفتر نماینفگي خود را در مقر پیما ناتو در بروکسل افتتا کرد ؛ کره ایرن نتیجره
زنجیر اقفاماتي است که هف

آ تحکیم همکاری میا ناتو و اسرائیل است که شامل انجراا

مانورهای نظامي مشترک و تبادل اطمعا

ميشود ( .)Opal-Rome, 2016در مقابل ایرا به

لحاظ راهبردی کشوری است که در هیچ ائتم

دفاعي مومي عضویت نفارد .در نتیجه ایررا

به طور مفی خود را در محاصر انواع پایگا های نظرامي و در مقابرل معمرای پیچیرفد امنیتري
ميبینف .به همین دلیل آیتاهلل خامنهای دلیل خروبي بررای تمرکر افورارا
آمریکا اسرائیل و عربستا به عنوا سه منبع خطر و یک هف
از طر

راهبرردیاش برر

دارد.

دیگر بر کسي پوشیف نیست که کشورهای همسایه ایررا چگونره یکري پرس از

دیگری دچار بحرا شف انف .برخي همچو عرا ،و افغانستا در منجمبي ب رگ گرفتارنف کره
برو رفتي در آینف ن دیک برای آنوا قابل ت ور نیست .پاکستا دچار بفترین بيثبراتي داخلري
شف است .کشورهای عرب همسایه ایرا به رهبری عربستا وارد فراز منرگ سررد برا ایررا
شف انف .مرتب صفاهای انفجارهای تروریستي در ترکیه به گوش ميرسرف و تبعرا

کودترا در

این کشور عفا قطعیت و بيثباتي را به نمایش گذاشته اسرت .اسرتمرار چنرین رونرفی یعنري
حجم وسریعي از بحررا و آشروب مرزهرای ایررا را فررا گرفتره اسرت .فورور و گسرترش
مریا های تروریستي میالف شیعه همچو داعش القاعف مبوهالن ر (فت الشراا) و احررار
الشاا آتش فتنهای در خاورمیانه را روشن کرد که عوارض وحشتناکي همچو بيثباتي منگ
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ترور خونری ی فرقهگرایي و تقابل فارس و عرب را به نمایش گذاشته اسرت .ایرن رونرف برا
سیاستهای ماری قفر های مواني و منطقهای نی موارشفني نیست و ایرا ناگ یر به مقابلره
با این توفیفا

گاا برداشته است.

ب .تفکر راهبردی آیتاهلل خامنهای و نظریه رئالیسم
با تومه به اینکه سیاست های کلي و راهبردی نظاا در قلمرو سیاست خارمي و دکترین نظامي
و دفاعي کشور توسط رهبری تعیین و ابمغ ميشود؛ این امر حفاقل به لحاظ نظری و علمي از
آ موت حائ اهمیت است که دریابیم اساسا کفاا یک از نظریههای روابط بینالملل بره تفکرر
راهبردی  -دفاعي آیتاهلل خامنهای در ایرا ن دیکتر اسرت؟ نگرا مسرلط در ایراب

متحرف

آمریکا و متحفا منطقهای آ انگی و دلیل اصلي تمش ممووری اسممي ایرا برای اف ایش
نقش خود در منطقه را اف ایش «قرفر
«تواممي» داشته و اهفا

نسربي» 8در خاورمیانره قلمرفاد مريکنرف؛ کره مراهیتي

و راهبردهای آ به صور

حفاکرری گسترشطلبي فرصتطلبانره

و عموما ایفئولوژیک روایت شف و مورد ارزیابي قرار گرفتره اسرت (Treviño, 2013: 386-

 .)392به نظر مي رسف این نگا چنفا با واقعیرت سرازگار نیسرت و نیراز بره بررسري و تأمرل
بیشتری دارد.
آیتاهلل خامنهای معتقفنف «ما از هیچ منگى استقبال نميکنیم ما بره هریچ منگرى مبرادر
نميکنیم و پیشدستى هم نميکنیم» (بیانا

در خطبههای نماز عیف فطرر تیرر  )8۹۳7امرا «در

این اوضاع منگلوار مواني اگر ممووری اسممي صرفا به دنبرال مرذاکر و مبادلره اقت رادی
برود در عین حال توا دفاعي نفاشته باشف آیا حتي دولتهای کوچرک نیر بره خرود امراز
توفیف ملت ایرا را نیواهنف داد؟ دشمنا مفاا در حال تقویت توا نظرامي و موشرکي خرود
هستنف .در این شرایط چطور ميگوییم روزگار موشک گذشته اسرت؟ روزگرار روزگرار همره
چی است» (بیانا

در دیفار با مفاحا اهلبیت فرروردین  .)8۹۳۱از دیرفگا ایشرا «امنیرت

کامم عیني و واقعي است و با ذهنیّا

نميشود آ را تأمین کررد» (بیانرا

در دیرفار اعضرای

1. Relative power
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شورای تأمین استا ها  .)8۹4۳در نتیجه به باور آیرتاهلل خامنرهای «امنیّرت زیرسراخت همره
پیشرفتهای یک ملّت است .اگر امنیّت نباشف نه اقت اد هست نه فرهنگ هست نه سرعاد
عمومي» (بیانا

در دیفار فرمانفها و کارکنا نیروی دریایي سپا پاسفارا انقمب اسرممي و

خانواد های آنا مور .)8۹۳7
در واقع به اعتقاد ایشا «وقتيکه ملّتي مورد توفیف دشمن قررار دارد وفیفره حاکمیّرت در
درمه اوّل حف امنیّت آ ملّت است .این امنیّت به انواع میتلفي حف مريشرود؛ یکرياش از
طریق نظامي و تقویت نظامي است» (بیانا

در دیفار فرمانرفها و کارکنرا نیرروی هروایي و

پفافنف هوایي ارتش بومن  .)8۹۳7این بیانا

و مواضع آشکارا بیانگر آ است کره رهبرری در

حوز امنیت ملي و قلمرو راهبردی (فارغ از موضوع سیاسرت خرارمي) رویکرردی رئالیسرتي
دارنف .اما اکنو پرسش کلیفی این است که در انفیشۀ راهبردی و نظامي ایشا این رئالیسم و
کسب قفر

نظامي ماهیتي «تواممي» دارد یا «تفافعي»؟ و اصوب در دفاع دانرشبنیرا امرروز

ابعاد این تفکر و سنجش آ در مقیاس مواني از چه مایگاهي برخوردار است و ومه اخمقري
آ در کجای بحث خود را متمای ميسرازد؟ نظریرۀ رئالیسرم توراممي 8عنروا مريکنرف «همره
کشورها از می اني از توانایي نظاميِ تواممي برخوردارنف و هرگ نميتواننرف از نیرا
دیگررر مطمررئن باشررنف .چررو برررخم

کشرورهای

توانررایيهررای نظررامي نیررت کشررورها کرره در اذهررا

ت میمگیرنفگا آ ها نوفته است را نميتوا به صور

تجربي مورد واکاوی و بررسري قررار داد

( .)Mearsheimer, 2010: 30-31از این منظر سیاست برینالملرل تمشري در مورت افر ایش
«قفر

نسبي» بود و دولتها تا زماني که تبفیل به قفر

هژمو نشف انف از این تمش دسرت

نميکشنف.
در مقابررل نظریررهپررردازا رئالیسررم تررفافعي 2دیررفگا متفرراوتي ارائرره داد انررف .ایررن دسررته از
انفیشمنفا استفبل ميکننف که کشورها بهشف

به مایگا خود در موازنه قوا اهمیت مريدهنرف؛

یعني بازیگرا دولتي درصفد هستنف تا به نوعي از رقبای بالقو خود قفرتمنفتر باشنف چو ایرن
برتری و م یت قفر

چشمانفاز بقا و «امنیت نسبي» آنا را اف ایش ميدهرف ( .)Walt, 1987از

1. Offensive Realism
2. Defensive Realism
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اینرو کشورها تمش و تقم ميکننف تا قفر
دست آورنف ولي تأمین این هف

را بره قیمرت از دسرتداد آ از سروی رقبرا بره

از را منگ و توامم عاقمنه و هوشرمنفانه نیسرت ( Waltz,

 .)1989: 47بنابراین هرچنف کشورها در پي اف ایش قفر خود هستنف ولي مورمتررین هرف
آ ها ملوگیری از اف ایش قفر

دیگرا و برهمخورد موازنه قفر به ضررشرا اسرت؛ یعنري

«اولین دغفغه کشورها بیشینهساختن قفر

نیست بلکه حف مایگرا شرا در نظراا برینالملرل

است» (.)Waltz, 1979: 126
مشاهف رفتار منطقهای ایرا پس از حادثۀ یازدهم سپتامبر یعني ناامنيهای حاصل از
منگ عرا ،و افغانستا و همچنین فوور آشوبهای ناشي از گرو های تروریستي مرل داعش
و مبوهالن ر حاکي از آ است که در نگا تورا دغفغۀ امنیت اساسيترین مسئله است .در
واقع ریشههای سیاست دفاعي ایرا در درمۀ اول به ویژگيهای طبیعي ساخت قفر
سیاست موقعیت ژئوپلتیک و مغرافیای فرهنگي ایرا برميگردد که در شرایط وقوع تغییرا
ژئوپلتیک ناشي از توفیف مناطق فوری امنیتي کشور و سپس توفیفهای ناشي از پیگیری برنامۀ
هستهای بحرا سوریه و عرا ،فوور گرو های سلفي -موادی و همچنین بحرا یمن امکا
فوور و بروز یافتهانف .بنابراین فرض بر این است که ایرا تنوا در شرایطي که احساس کنف
توفیفی علیه آنوا ومود دارد نسبت به آ واکنش نشا ميدهف و این واکنش نی اغلب در
سط ایجاد موازنه و بازداشتن توفیفگر است و تنوا در شرایطي که معمای امنیت خیلي مفی
شود واکنشهای سیتتری از خود نشا خواهف داد .به عبار
گسترش نفوذ و اف ایش قفر

دیگر ایرا زماني اقفاا به

خود در منطقه نمود که در مرزهای شرقي و غربي خود

احساس ناامني بهطور ف اینف اف ایش یافته بود (برزگر .)82۱ :8۹11
ورود مفی ایرا به بحرا سوریه نی در همین راستا قابل ارزیابي است .به اعتقاد ایرا
در بحرا سوریه بحث صرفا اصم طلبي و یا سرنگوني نظاا دیکتاتوری نیست؛ بلکه هف
تضعیف نقش ایرا از طریق درهم کوبیف سوریه است؛ چرا که برای ایرا

سقوط اسف به

معنای از دست داد کل سوریه و ان وای ح باهلل در همسایگي اسرائیل است.
بيشک ایرا مفیف در مقایسه با زما شا بازیگری مفیتر و مستقلتر در منطقه
محسوب ميشود؛ اما این اف ایش نفوذ و نقشآفریني از طریق منگطلبي به دست نیامف است.

 04ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  74زمستان 59

در تمامي بیانا
ضرور

و فرامین آیتاهلل خامنهای در خ وص کسب قفر

نظامي بمفاصله از

این توانمنفیها برای حف و ارتقاء امنیت کشور سین به میا آمف است و نه کسب

برتری نظامي برای نیل به منافع و اهفا
بیاناتي تأکیف کردنف که «نیروهای مسل

حفاکرری .برای نمونه ایشا در سال  8۹14در
دژ امنیت ملي هستنف؛ اما ومود نیروهای مسل و

مطالبه تقویت نیروهای مسل فينفسه به معنای منگطلبي نیست» (بیانا
مشترک یگا های نیروهای مسل

در مراسم نظامي

استا فارس اردیبوشت  .)8۹14این موضوع حتي در

گ ارش پنتاگو نی مورد تأییف قرار گرفته است.8

ج .گزینههای راهبردی در تفکر آیتاهلل خامنهای
کارگ ارا سیاست راهبردی آمریکا اسرائیل و همچنین عربستا سعودی بر این باورنف که اگرر
ایرا در فضای منطقهای با نشانههایي از افر ایش تعرارض روبررو شرود در آ شررایط زمینرۀ
«فرسایش قفر

منطقهای ایرا » بهومود خواهرف آمرف و سرپس مريتروا زمینرۀ تضرعیف یرا

سرنگوني ممووری اسممي را فراهم کررد .امرری کره پرس از ایررا هراسري ناشري از مسرئلۀ
هستهای مشی ا از سال  2888نی همزما با اثرگذاری نیروهای منطقرهای و فرامنطقرهای برر
انتیابا

پارلماني در عرا ،شکل مفیتری به خود گرفت و با منگ داخلي سروریه و فورور

داعش و بحرا یمن وارد مرحلۀ تاز ای شف .بر این اساس ایرا در نبرود هرمپیمرا و متحرف
قوی استراتژیک با هف
سرمایهگذاری و صر

پایین آورد قفر

متعار

ایاب

متحف و متحفا آ در منطقه به

ه ینه در توا نظامي و باببرد توانایي عملیاتي خرود پرداختره اسرت.

با این ومود ایرا کشوری غیرقابل پیشبیني با رفتراری غیرمنطقري و خودسرر نیسرت بلکره
صرفا کشروری اسرت کره در غررب بره درسرتي درک نشرف اسرت» (McInnis, 2015: iii-

 .)2بنابراین ت میمگیری آیتاهلل خامنهای صر نظر از ماهیت آ منوط به محیط اسرتراتژیک
ایرا بود که بر اصول و مفروضههای رئالیستي استوار است.
1. Annual Report on Military Power of Iran January 2014
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مفروضههایي چو «موازنۀ قوا»« 8تواز توفیف» «امنیت بههرم پیوسرته» 2و در نوایرت نظریره
«دفاع – توامم» ۹از ممله مواردی است که بره آ هرا اشرار مريشرود .در ایرن میرا عوامرل
خارمي بهطور قابلتوموي ميتواننف بر این رونف تأثیر بگذرانف و نتایج و ابعراد آ را بوترر یرا
بفتر کننف.

 .0توازن قوا
متمرک دست بره

رئالیستها معتقفنف دولتها برای باب برد شانس بقایشا علیه یک قفر

تواز ميزننف .همچنین توفیف علیه بقای آ ها تنوا از طریق کسب مقادیری از قرفر

نظرامي

نسبت به دیگر دولتها و یرا ائتمفري از آ هرا مرتفرع مريشرود ()Waltz, 1979: 73؛ یعنري
کشورها بهشف

به مایگا خود در موازنه قوا اهمیت ميدهنف .آنرا در ترمش هسرتنف ترا بره

نوعي از رقبای بالقو خود قفرتمنفتر باشنف؛ چو این برتری و م یت قفر
امنیت آنا را اف ایش ميدهف .آیتاهلل خامنهای نی تأمین این هف

چشمانفاز بقرا و

را از طریق منگ و تورامم

عاقمنه و هوشمنفانه نميداننف؛ چرا که اساسا ایشا به مسئله تواز قوا در حوز نظامي نگاهي
انتقادی دارنف .در واقع با ذهنیتي تارییي این شکل از موازنه قوا را استراتژی آمریکایي قلمفاد
ميکننف که با سامانفهي منگ تحمیلي عرا ،علیه ایرا به نوعي قرفر

دو کشرور را تحلیرل

برد و لذا نتیجۀ آ برقراری نوعي «تواز منفي» شف .بر اساس همین طرز تفکر بود که آمریکرا
پس از منگ اول خلیج فارس در سال  8۳۳8و شکست صرفاا از سررنگوني رژیرم بعرري برا
هف

حف و تفاوا تواز قفر

بین ایرا و عرا ،خودداری کرد.

فارغ از آ ایرا به واسطۀ سالها تحریمهای تسلیحاتي و همچنین بودمه کم دفاعي توا
رقابت تسلیحاتي پیشرفته و ایجاد موازنه تکنولوژیک با کشورهای همسایۀ خود را نفارد .بررای
نمونه «فر

 1۱سال گذشته میانگین خریف تسلیحاتي سابنه ایررا حرفود  488میلیرو دبر

 .8کنت والت بر آ تأکیف دارد
 .2استفن والت ابعاد آ را مورد تومه قرار داد است
 .۹افرادی چو استفن وا اِورا رابر
نمود انف.

مرویس مک اسنایفر و چارل گمسر در این چارچوب اسرتفبلهرای خرود را بیرا
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بود که بسیار ناچی و کمتر از بسیاری از کشورهای همموار و همسایه ایرا است» ( Kuang

 .)Keng, 2016در مقابل بودمه نظامي عربسرتا سرعودی پرنج برابرر ایررا اسرت .مؤسسره
صل بینالمللي استکولم «سریپری» 8در گر ارش آوریرل  2881پیرامرو ه ینرههرای

تحقیقا

نظامي کشورهای موا بودمه نظامي عربستا سعودی را بالغ بر  14میلیارد دبر برآورد کرد
تا مایي که روسیه را پشت سر گذاشته و پس از چین در مایگا سوا ایسرتاد اسرت .در ایرن
میا امارا

متحف عربي با  22/1و اسرائیل نی با  81/8میلیارد دبر در قیاس با بودمه نظرامي

ایرا که  88/۹میلیارد دبر عنوا شف است (برخي گر ارشهرا رقرم  87میلیرارد دبر را ذکرر
کرد انف)؛ تفاو

قابل ممحظهای را نشا ميدهنرف .برر اسراس ایرن گر ارش بودمره نظرامي

عربستا از سال  2881تا  288۱اف ایش  ۳4درصفی داشته و بودمره دفراعي ایررا در همرین
مف

زماني با کاهش  ۹8درصفی روبررو برود اسرت .2از طرر

دیگرر اسررائیل بره عنروا

مومترین دشمن ایرا در منطقه تنوا بازیگر منطقهای است که بمب اتم دارد.
در چنین شرایطي است که رهبر ایرا بر این نکته تأکیف دارنف که «نیروهای مسل بایرف برا
شتاب در پیشرفتها و اف ایش آمادگي های خود چنا اقتفاری ایجاد کننف کره دشرمنا حتري
مرأ

نکننف خیال تعرض را به ذهن را دهنف» (بیانا

در دیفار فرمانفها ارترش ممورور

اسممى ایرا  .)8۹۳7بر این اساس ممووری اسممي ایرا بر پایه قرفر
مغرافیایي نیا

و توفیفا

خرود و مجراور

سایر کشورها را برآورد و ارزیابي کرد و در برابرر آ دسرت بره

موازنهسازی درو گرا (یعني تقویت و اف ایش توانایيهای خود) و موازنهسازی بررو گررا (در
چارچوب اتحادها و ائتم های نظامي) ميزنف؛ بفین مفوروا کره برر پایره موازنرۀ درو گررا
ممووری اسممي با تکیه بر مقفورا

ملي خود و به صور

یکمانبه درصفد اف ایش قرفر

و مقابله با توفیفها برميآیف (دهقانيفیروزآبادی  .)71 :8۹۳8این تواز قوا هما چی ی اسرت
که رهبر ایرا بارها به تأسي از یکي از مومترین آیا
آ را یکي از ال اما

قرآ که به مسئلۀ تواز قوا اشار

دارد۹

موم نیروهای مسلّ کشور قلمفاد نمود انف .به باور ایشا «پیشرفتهرای

)1. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI
2. Trends in World Military Expenditure, 2015, SIPRI Fact Sheet, April 2016
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کشور در زمینههای تسلیحاتي و در زمینههای آمادگيهای رزمي بایف همچنا طریرق پیشررفت
را ادامه بفهف .منطق صحی عُقمیي با پشتوانه آیه قرآ به ما ميگویرف ایرن را را بایرف دنبرال
بکنیف» ( بیانا

در دیرفار ممعرى از فرمانرفها و کارکنرا ارترش ممورور اسرممى ایررا

فروردین .)8۹۳7
در شوریور ما سال ماری نی آیتاهلل خامنهای با اف ود قیرف «تورامم» بره «دفراع» بررای
نیستین بار در کنار اف ایش توا دفاعي بر اف ایش توا تواممي نیروهای مسل تأکیف کردنرف.
به اعتقاد ایشا «با تومه به موقعیت راهبرد ی ممووری اسرممي ایررا و همچنرین حساسریت
منطقه غرب آسیا و طمع دائمي قفر های سلطهگر برای تأمین امنیت ملرت کشرور و آینرف
بایف عمو بر توا دفاعي توا تواممي را نی اف ایش داد» (بیانا

در بازدیف فرمانف کرل قروا

از نمایشگا صنعت دفاعي شوریور  .)8۹۳۱بر این اساس برخي منابع داخلي بمفاصله منظرور
آفنرفی و موراد ابترفائي مررتبط

از کاربرد واژ «توامم» را با تفسیری موسع به دایرد اقفامرا

دانستنف؛ در حالي که به نظر ميرسف دیفگا ایشا نافر به اف ایش شرفیف ضرریب بازدارنرفگي
ایرا متناسب و متواز با اف ایش توفیفهاست و نه ال اما عملیاتيکرد راهبرد دفاع پیشرگیرانه
تواممي .در واقع مومترین هف
برهمخورد موازنه قفر
رهبری بیشینهساختن قفر

آیتاهلل خامنرهای ملروگیری از افر ایش قرفر

دیگررا و

به ضرر ایرا است .این موضوع بفا معناسرت کره اولرین دغفغره
نیست؛ بلکه حف مایگا کشور در نظاا منطقهای و مواني است.

تأکیف فرمانفهي کل قوا در ایرا بر «اهمیت ورود به حوز های ناشناختۀ نظامي و ابتکارا
مفیف» (بیانا

در دیفار فرمانفها ارتش مموور اسممى ایرا مور  )8۹۳7به دلیل سالها

تحریمهای تسلیحاتي ایرا و عفا امکا خریف تجوی ا
اهمیت بحث درو گرایي ایجاد تواز قفر

نظامي پیشرفته تأئیف مجفدی بر

است .در نبود امکانا

در پیگیری و ارتقاء برنامۀ موشکي خود به صور

کافي دفاعي رفتار ایرا

بومي و تمش برای برتری کیفي و کمي در

این حوز در راستای ایجاد تواز با ه ینههای تسلیحاتي کشورهای حاشیه خلیج فارس و
اسرائیل در این چارچوب قابل درک است (.)Rezaei, 2015
در الگوی موازنهسازی برو گرا نی ممووری اسممي ایرا با اتیاذ راهبرد چنفمانبهگرایي
دست به ائتم سازی و اتحادسازی زد و به موازنهسازی ميپردازد .سیاسرت نگرا بره شرر،
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مبتني بر ن دیکي به چین و روسیه و همچنین تمش برای عضویت رسمي در سازما همکاری
شانگوای را ميتوا نمونهای از موازنهسازی بررو گررای ایررا بررای مقابلره و خنرريسرازی
توفیفا

آمریکا و برخي از همسایگا تلقي و تحلیل کرد .برای نمونره آیرتاهلل خامنرهای در

دیفار با «شي ميپینگ» 8رئیسمموور چین که پس از توافق هستهای در بومرن مرا  8۹۳7بره
ایرا سفر کرد بود تأکیف کردنف« :ایرا هموار به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و
قابل اطمینا همچو چین بود و بر همین اساس توافق رؤسای ممووری ایرا و چین بررای
در دیرفار رئریس

یک روابط استراتژیک  2۱ساله کامم درست و حکمتآمی اسرت» (بیانرا

ممووری چین با رهبر انقمب بومن  .)8۹۳7همراهي نظامي روسیه با ایرا در منگ سوریه و
اماز استفاد بمبافکن های روس از پایگا نظامي در همرفا نیر منبرۀ دیگرری از رویکررد
ممووری اسممي برای مقابله با توفیفا

تعریف شف است .هرچنف در مورد ابعراد و کیفیرت

این منبه از موازنهگرایي در محافل دانشگاهي ایرا تردیرفها و انتقادهرایي ومرود دارد 2نر د
مقاما

نظامي و سیاسي کشور ن دیکي به چین و روسیه اهمیتي اساسي دارد.

بنابراین در چارچوب رئالیسم تفافعي یکي از مومترین الگوهای رفتاری غالب سیاسرت و
تفکر دفاعي آیتاهلل خامنهای موازنهسازی است.

 .1توازن تهدید
در کنار موازنۀ قفر

تاکیف برخي از نظریهپردازا رئالیسم تفافعي بر اهمیت «موازنه

است .توفیف در نگا این افراد عبار
نظامي ن دیکي مغرافیایي و نیّا

اسرت از «ترکیبري از قرفر

تجاوزکارانه احتمالي .به عبار

توفیرف»۹

توراممي توانمنرفیهرای
دیگر آ چه در روابط میرا

1. Xi Jinping
 .2برای نمونه بنگریف به :الوه کوبیي (نميتوانیم با هیچ کشوری اتحاد استراتژیک داشته باشیم) روزنامه شر ،شمار 8182
چوارشنبه  ۹8مرداد  :8۹۳2ص  )87یا رک به :موانگیر کرمي نگاهي به روابط تارییي ایرا و روسیه روزنامه اعتمراد شرنبه
 81بومن  8۹۳۱ص .)88
3. Balance of Threat
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دولتها حائ اهمیت است برداشت آ ها از یکفیگر به عنوا توفیف است و نره صررفا میر ا
هر یک از آ ها» ( .)Walt, 1987: 21–34, 262–285در این چارچوب کشرورها نره

قفر

در برابر قفر

بلکه در برابر توفیف و خطر موازنه ایجاد ميکننف .فارغ از آمریکا که پایگا های

نظامي آ در اطرا

ایرا واقع شف است و هموار ایرا را توفیف ميکنف که «همره گ ینرههرا

روی می است» اسرائیل نی در ن دیکي مغرافیایي ایرا هیچگا از توفیف آشرکار ایررا دریرغ
نکرد است.
اما بحث تواز توفیف به طور عملي زماني به ادبیا

راهبردی و نظامي ایرا اف ود شف که

آیتاهلل خامنهای در دانشکف افسری اماا علي در سال  8۹۳8اعما کردنف« :ما اهرل تجراوز بره
هیچ ملتى و هیچ کشور نیستیم؛ ما هرگ اقفاا به منگ خونین نميکنیم -ملت ایررا ایرن را
به اثبا

رسانف است -اما ما ملتى هستیم که هرگونره تجراوز را بلکره هرگونره توفیرف را برا

استوار و با قفر

کامل پاسخ خواهیم داد .ما ملتي نیستیم که بنشینیم تماشا کنیم قفر هرای

پوشالى مادی ملت ایرا را توفیف کننف .ما در مقابل توفیف توفیرف مريکنریم .هرر کسري فکرر
تجاوز به ممووری اسممي ایرا در مییلهاش خطور کنف بایف خود را آمادد دریافت سیليهای
محکم و مشتهای پوبدین کنف .دورا ب ودررو تماا شف است اینمرور نیسرت کره شرما
بگوییف ميزنیم و در ميرویم؛ نییر پاهایتا گیر خواهف افتاد و ما دنبال ميکنریم» (بیانرا

در

دیفار از دانشگا افسری اماا علي آبا .)8۹۳8
البته پیش از این نی ایشا در سال  8۹1۱موضوع تواز توفیف را مطر کرد و در بیانراتي
اشار داشتنف که «آمریکایيها بفاننف اگر تعرضي به ایرا اسممي بکننف ایرا اسممي به منرافع
آنوا در هر نقطۀ عالم که امکا داشته باشف لطمه وارد خواهف کرد» (بیانا
اردیبوشت  .)8۹1۱اما پس از افوارا

در دیفار کرارگرا

آذر ما  8۹۳8در دانشرگا افسرری امراا علري (ع) کره

اساسا این استراتژی بهطور مفی در راهبرد دفاعي کشور در دستور کار قرار گرفت و مقامرا
ارشف نیروهای مسل و به ویژ فرمانفها سپا پاسفارا این بیانرا

را برا عنروا «اسرتراتژی

نوین دفاعي» و «استراتژی توفیف در برابر توفیف» مورد تومه قرار دادنف .بر همرین اسراس برود
که مانشین فرمانفهي کل سپا در این ارتباط از بازنگری در دکترین دفاعي ممووری اسرممي
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و در پیش گرفتن استراتژی توفیف در مقابل توفیف خبر داد و گفت« :این بازنگری همه نیازهای
ما را برای دفاع اطمینا بیش و بازدارنفگي نیرومنف پاسخ ميدهف».8
در زماني که توفیفهای اسرائیل علیه ایرا در او قررار داشرت آیرتاهلل خامنرهای اعرما
کردنف که «ما در قضایای ضفیت با اسرائیل دخالت کردیم نتیجهاش هرم پیرروزی منرگ ۹۹
روز و  22روز بود و بعف از این هم هر ما هر ملتي با رژیم صویونیستي مبارز کنف ما پشرت
سرش هستیم و کمکش ميکنیم» (بیانا

در خطبههای نمراز ممعره توررا بومرن  .)8۹۳8در

واقع این نیستینبار بود که اسرائیل در حوزد راهبردی با تبعا
ميشف و از لحاظ ادبیا

استراتژی تواز توفیف موامه

استراتژیک حاوی این پیاا بود که ایرا نه تنوا در اثر توفیفها منفعل

نشف بلکه خود را برای مقابلۀ درازمف

و پُرشف

آماد کرد است .گاا بعفی این اسرتراتژی

در فروردین  8۹۳2در سینراني آیتاهلل خامنهای در شور مشوف برداشرته شرف و ایشرا تأکیرف
کردنف که «اگر از رژیم صویونیستي اشتباهي سر ب نف ممووری اسممي «تل آویو» و «حیفرا» را
با خاک یکسا خواهف کرد» (بیانا

در حرا مطور رضوی فروردین  .)8۹۳2تأکیف صرری برر

نابودی حیفا و تلآویو بفین مفووا در راستای توفیف معتر متقابل قرار گرفت که ایرا هرگونره
حمله به تأسیسا

هستهای یا تجاوز به مرزهای سرزمیني کشور را مساوی با پایا مومودیرت

اسرائیل تعریف کرد است.
در اینجا درست است که آیتاهلل خامنهای مومودیت اسرائیل را بر نمريتابرف امرا شرواهف
تارییي نشا ميدهف که ایرا در دنبال کرد اهرفا

خرود کرامم محتاطانره و دفراعي عمرل

ميکنف .شکي نیست که ایرا از ح باهلل و منبشهای فلسطیني حمایت ميکنف امرا هریچگرا
این گرو ها را به آغاز منگي تماا عیار علیه اسرائیل ترغیب نکرد و عواقب اقرفاما

خرود را

در نظر گرفته است« .کنت پوبک» 2از مؤسسره بروکینگر در ایرن راسرتا عنروا کررد اسرت:
«هیچگا شاهف این مسئله نبودیم که ایرانيها ح باهلل را بره اقرفامي غیرمنطقري و منرو آمیر
ترغیب کننف .ایرا ميخواهف مقاما

اسرائیل بفاننف که ایرن کشرور توانرایي پاسرخ کوبنرف و

 .8سردار سممي آغاز بازنگری در دکترین دفاعي ایرا "توفیف در برابر توفیف" کلیف خورد (خبرگ اری مور  4آذر )8۹۳8
2. Kenneth Pollack
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تمفيمویانه را در برخورد با اسرائیليها دارد اما هیچگا اماز نميدهنف دشمنيها به شرایطي
خار از کنترل بینجامف (.)Beinart, 2015
استراتژی تواز توفیف در مقابل عربستا سعودی نی صاد ،است .با تبفیلشرف عربسرتا
از «رقیب مفی» به «توفیف ومودی» برای ایرا در سالهای اخیر در اردیبوشت  8۹۳7آیتاهلل
خامنهای فرمودنف« :این را دشمنا ما با همراهي برخي از مسئوب نرادا منطقرۀ خلریجفرارس
بفاننف که اگر شیطنتي صور

بگیرد و بیواهنف منگ های نیابتي را به مرزهای ایرا بکشراننف

واکنش ممووری اسممي بسیار سریت خواهرف برود» (بیانرا

در دانشرگا افسرر و تربیرت

پاسفاری اماا حسین اردیبوشت  .)8۹۳7موضوعي کره آشرکارا میاطرب اصرلي آ عربسرتا
سعودی بود .لذا به تعبیر ایشا «توفیف دشمن یک چیر قورری و طبیعري اسرت» (بیانرا

در

دیفار زائرین و مجاورین حرا مطور رضوی فروردین  .)8۹17نظر بره همرین افر ایش فضرای
رواني و فی یکي توفیف در اطرا

مرزهای ایرا آیتاهلل خامنهای هموار معتقرف اسرت چرو

«توفیف هست؛ توفیف عمومي است .را حلّ آ هم {از یک طرر
قفر

در درو نظاا است» (بیانا

حفر و افر ایش عناصرر

در دیفار کارگ ارا نظاا اسفنف  )8۹18و از طرر

این توفیف بایف با پشتوانۀ «تواز وحشت» قابلیت تغییر رفتار طر

دیگرر

مقابرل را داشرته باشرف .در

واقع به باور ایشا «وقتي یک ملت پنجههای فوبدین و بازوهرای قفرتمنرف خرود را در لبراس
نیروهای مسل به رخ دیگرا کشیف توهّم و خیال دستانفازی نسبت بره آ کشرور تضرعیف
ميشود و دشمن حساب کار خود را ميکنف» (بیانا

در دیفار نیروهای مسل اسرتا خراسرا

شمالي مور .)8۹۳8
بنابراین فرمانفهي کل قوا در ایرا برای ترسیم مفل واکنش مموروری اسرممي ایررا در
برابر هرگونه رفتار محتمل در حوزد نظامي در کنار تواز قروا مرفل ترواز توفیرف را نیر در
دستور کار نیروهای مسل قرار داد انف؛ تا ایاب

متحف و متحفا منطقهای آ به روشني نحود

عملکرد نظامي کشور را درک کرد و دچار اشتبا محاسباتي نشونف .در واقع آیتاهلل خامنرهای
با اعما اینکه «ما در مقابل توفیف توفیف ميکنیم» عمم نوع رفتار ایرا را منوط به رفتار طر
مقابل کرد انف که این خود آشکارا حاکي از غلبۀ رویکردی دفاعي در تفکر راهبردی مموروری
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اسممي است .چنین رویهای را نی ميتوا استراتژی «ضربۀ متعرار
کامم بر ابعاد دفاعي و پاسیگویي به توفیفا

دوا» 8قلمرفاد نمرود کره

استوار است .بنابراین اسرتراتژی ترواز توفیرف

یکي دیگر از گ ینههای اصلي شکلدهنفد انفیشۀ راهبردی آیتاهلل خامنهای اسرت کره تراکنو
نی کارآمفی آ برای بازداشتن بازیگرا و دولتهای متیاصم علیه استقمل سیاسي و تمامیرت
ارضي ایرا مؤثر واقع شف است.

 .1امنیت بههم پیوسته
به باور آیتاهلل خامنهای رفع توفیف امنیتي ایرا مومترین اصل برای ایجراد ثبرا

و همکراری

کشور در منطقه به شمار ميرود .بسیاری از سیاستهای ممووری اسرممي در منطقره نیر بره
توفیفا

امنیتي آمریکا به خ وص در دورا نئومحافظهکارا برميگردد که البته کموبریش در

دورا اوباما نی تفاوا یافته است .بر این مبنا رهیافت «امنیت بههم پیوسته» 2در راهبرد دفراعي
ممووری اسممي ایرا که بر اساس هرگونه ایجاد ناامني برای ایررا بره معنرای نراامني بررای
منطقه خواهف بود که واکنشي به توفیفا

مستمر نظامي آمریکا و همپیمانا منطقهای آ علیره

ممووری اسممي ایرا قلمفاد ميشود در دیفگا رهبری چنین نمود یافتره اسرت« :مموروری
اسممي -هم برای خود هم برای دیگرا  -امنیّت را ب رگترین نعمت الوري مريدانرف و بررای
حف امنیّت خود ميایستف و دفاع ميکنف» (بیانا

در دیرفار ممعرى از فرمانرفها و کارکنرا

ارتش مموور اسممى ایرا فروردین  .)8۹۳7ایشا همچنین فرمود انف« :اگر منطقره خلریج
فارس در امنیت باشف ما که بیشترین ساحل را در خلیجفارس داریم بیش از همه از امنیت این
منطقه استفاد خواهیم کرد .اگر خلیج فارس محل حضور بیگانگا نباشف ما که منرافع زیرادی
در این خلیج پوناور و ب رگ داریم بیش از دیگرا در برقراری امنیت این منطقه سعي خواهیم
داشت» (بیانا

در دیفار فرمانفها و ممعي از پرسنل نیروی هوایي ارتش بومن .)8۹4۱

آیتاهلل خامنهای همچنین در مای دیگری عنوا کرد انف« :ما همیشه امنیت را حف کررد ایرم.
امنیت برای خودما قورا امنیت برای منطقه است .یعني هم امنیت خودما را خواستهایم هرم

1. Second Conventional Strike
2. Interconnected security

راهبرد دفاعی ایران از منظر آیتاهلل خامنهای ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11

امنیت منطقه را؛ چو تفکیکناپذیر است .ناامني ما هم ناامني منطقه است .آ روزی که ایررا
امنیت و آرامش داشته باشف منطقه روی آرامرش خواهرف دیرف» (بیانرا

در دیرفار ممعري از

پاسفارا آذر  .)8۹4۱خرد حاصل از راهبرد امنیت بههم پیوسته در این اسرت کره زنرفگي در
محیط ناامن و قرارگرفتن در میا چنفین زیرسیستم منطقهای بيثبا

همچو آسریای منروب

غربي آسیای مرک ی دریای خ ر و قفقاز منوبي مبنای تحمیل ه ینههای امنیتي زیرادی بررای
ایرا در طول چوار دهۀ اخیر بود است .از اینرو تفاوا و بازتولیف بيثباتي در موت کراهش
قفر

کشور و فرسایش نفوذ منطقهای ایرا همگي به نوعي محیط و حلقههای فوری امنیتري

کشور را ناامن ميکننف .چنین محیطهای ناامني هموار زمینه های بالقود گسرترش رقابرتهرای
منطقهای درگیریهای نظامي خلق بحرا های مفیف و به دنبال آ حضور نظامي قرفر هرای
خارمي را در خود فراهم کرد است و بیش زیادی از انرژی سیاسي و امنیتي ایرا م ررو
چنین چالشهای امنیتي در منطقه شف است.
در رویکرد دفاعي آیتاهلل خامنهای گر زد منافع کشور به مسائل امنیتي منطقه بره نروعي
از توفیفهای نوفوور امنیتي و ریسک حماقت دشمنا در حمله به کشور مريکاهرف .در واقرع
ممووری اسممي ایرا با بکارگیری چنین راهبرد فعرال و ترفافعي سرعي دارد بره کشرورهای
منطقه هشفار دهف که ه ینههای کمک به ایاب

متحف و اسرائیل در صور

حمله نظرامي بره

ایرا بروز ناامني گسترد تر در سرتاسر منطقه خواهف بود .این استراتژی بفین مفووا است کره
اگر توفیف امنیتي ممووری اسممي ایرا رفع شود سیاست منطقهای ایرا مبتنري برر ورود بره
بازی «برد -برد» خواهف بود.

 .4نظریه تهاجم -دفاع
نظریه «توامم -دفاع» 8در زمینه «کاهش احتمال منگ» از طریق اتیراذ رویکردهرای دفراعي و
عفا بروز رفتارهای تواممي و نی در راستای «کاهش احتمال شکست» باب برد قابلیرتهرای
نظامي و مسل کرد خود مطر شف است .در این راستا آیتاهلل خامنرهای در دانشرگا علروا
دریایي اماا خمیني نوشور در آذر  8۹۳7تأکیف نمودنف« :آمادگي نیروهای مسلّ فقط بره معنرای
1. Offense-defense theory
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این نیست که در نبرد بر دشمن پیروز بشویف بلکه معنای دیگر آ م و نگهداشتن کشرور از
نیّت بف دشمنا است .وقتي شما آماد باشیف دشمن مرأ
روی بفخواهي بردارد» (بیانا
اعتقاد ایشا این امر یعني قفر

نميکنف بره طرر

شرما گرامي از

در دانشگا علوا دریایي اماا خمیني نوشرور مورر  .) 8۹۳7بره
بازدارنفگي و کاهش احتمال وقوع منگ.

اف و بر آ در الگوی اصلي نظریه توامم -دفاع یکي از عوامل اصلي غلبه حالت توامم
بر دفاع و برهمخورد تعادل این دو ت ور پیروزی آسا در منرگ اسرت ( Snyder, 1996:

 .)167-192ممووری اسممي ایرا پس از حملۀ آمریکا بره عررا ،در سرال  288۹برا ورود و
اثرگذاری فعال در آ فرصت پیروزی آسا را از کشورهای غربي گرفت تا زمینۀ امکا حمله
به ایرا بعف از عرا ،فراهم نگردد .حمایت ایرا از لبنرا در سرال  2881در پاسرخ بره حملرۀ
اسرائیل نی در این چارچوب قابل تحلیل است .در این راستا برخي از نظریهپرردازا معتقفنرف
وقتي غلبه آسا باشف احتمال منگ نی بیشتر شف و توسعهطلبي فرصتطلبانره حتري توسرط
قفر های متوسرط نیر دنبرال خواهرف شرف» ( .)Taliaferro, 2000-2001: 126-181بررای
سوریه و عرا ،در چارچوب دکترین

نمونه با ورود فعال و رویکرد تواممي ترکیه به تحوب

نوعرمانيگرایي و کمک به فوور و تقویرت گررو تروریسرتي داعرش و مبورهالن رر کره برا
همکاری فعال عربستا سعودی و قطر همرا بود به دلیرل دامنرۀ وسریع توفیرفزایي آ بررای
ایرا بمفاصله با واکنش ممووری اسممي موامه شف و عررا ،بره عنروا کشرور همسرایه و
سوریه در مقاا متحف راهبردی کشور و بیشي از محور مقاومت که منطقۀ «خرار ن دیرک» 8و
دو حلقۀ امنیتي تورا نی محسوب ميشونف مشمول استراتژی توامم– دفاع شفنف.
منطق این رویکرد نی به تعبیر آیتاهلل خامنهای این است کره «اگرر مرفافعا حررا مبرارز
نميکردنف این دشمن ميآمف داخل کشور اگر ملرویش گرفتره نمريشرف مرا بایرف اینجرا در
استا های خودما با اینها ميمنگیفیم و ملوی اینها را ميگرفتیم» (بیانا

در دیفار ممعري

از خانواد های شوفای مفافع حرا بومن  .)8۹۳7ایرن اسرتراتژی نیر مبتنري برر «بازدارنرفگي
شبکه ای» و «دفاع پیشرو» از طریق حضور فعال در تحرکا
بهعبارتي در شبکهسازی حوز های اسرتراتژیک هرف

سیاسي -امنیتري منطقره ای اسرت.

اساسري تأثیرگرذاری برر حلقرههرای
1. Near Abroad
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میتلف امنیت کشور یا واحفها یا مناطق ژئوپلتیکي یک کشرور اسرت؛ ترا در صرور

وقروع

ناامني ه ینۀ اقفاا دشمنا اف ایش یافته و در نقاطي فراتر از مرزهای رسمي کشور توفیرفا
کنترل یا خنري گردنف .در این راستا ممووری اسممي برای حفر تمامیرت ارضري و سیاسري
خود قابلیتهای دفاع غیرمتقار و بازدارنفگياش را اف ایش داد است؛ اما علريرغرم داشرتن
چنین توانایيهایي به دلیل نفاشتن عمق استراتژیک مطلوب با خطررا

امنیتري قابرل تروموي

روبرو است.
ایرا با  8۱کشور مرز آبي و خاکي دارد که هیچ کفاا متحف طبیعي آ نیستنف و بسیاری بره
عنوا پایگا اقفاما

ضفایراني آمریکا اسرائیل و عربستا سعودی عمل ميکننف .برای مبررا

این مشکل تورا با گرو های مایل به ارتباط با ممووری اسرممي در دیگرر کشرورها ارتبراط
صمیمانهای برقرار کرد است .این گرو ها شرامل شریعیا عررا ،لبنرا و بحررین شریعیا و
دشمنا طالبا در افغانستا زیفیهای یمن برخري از کردهرای عررا ،و طیفري از نیروهرای
فلسطیني ميشونف .در حفود چوار دهه گذشته این ارتباطا
اقفاما

به تورا کمک کرد است که برا

ضف خود مقابله کنف و مانع استفاد از کشرورهای همسرایه بره عنروا پایگراهي علیره

استقمل و امنیت آ شود .اف و بر آ بسیاری از گرو های متحرف توررا بارهرا در انتیابرا
کشورهای خود پیروز شف انف؛ زیرا نماینف ممعیتي هستنف که هم قابل چشرمپوشري نیسرت و
هم مطالبا

به حقي دارنف.

وقتي بحث شکل داد به استراتژی نظامي ایرا مطر ميشود یک نکته موم دیگر نیر در
برداشت ذهني آیتاهلل خامنهای و مقاما

عاليرتبۀ نظامي ایرا ومود دارد که نميتروا آ را

دستکم گرفت .آ نکته این است که آمریکا ایرا مستقل را برنميتابف و هف

آ تغییر رژیم

است .بر اساس این ذهنیت نفوذ قوی ایرا در کشورهای همسایه به ایرا امکا ميدهف ترا از
خود در برابر تجاوزا

خارمي و حمم

نظامي محافظت کنف .البته ایرن برداشرت ذهنري در

خأل شکل نگرفته است .پس از تجربۀ منگ ایرا و عرا ،ایرا ترمش کررد اسرت روابطري
قوی در منطقه (محور مقاومت) ایجاد کنف و اطمینا یابف چنین فامعهای هرگر دوبرار اتفرا،
نميافتف .شکي نیست که ایف دفاع تواممي تاکنو با ومود پیچیفگيها و فشرارهای منطقرهای
و بینالمللي علیه کشور موفق عمل کرد است .ممووری اسممي ایررا غالبرا خواهرا امنیرت
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است؛ لذا زماني حالت توامم به خود ميگیرد که مورد توفیف واقع شود و تعرادل برین حالرت
تواممر دفاع عامل اصلي تعادل امنیتي است.
این رویکرد که به نوعي برای توضی سط توفیف ناشي از معضل امنیتي ارائه شف اسرت
در ادامۀ استراتژی تواز توفیف قرار گرفته و بر این پایه استوار اسرت کره توانرایي دفراع یرک
کشور تنوا در قفر

نسبي آ کشور خمصه نميشود بلکره دو متغیرر «ترواز در تکنولروژی

نظامي تواممي -تفافعي» و «تمای میا وضعیتهای تواممي -تفافعي» برای این منظور مرورد
بررسي قرار ميگیرد ( .)Lynn-Jones, 1995: 664-669نظر به همرین حساسریت اسرت کره
فرمانفهي کل قوا در ایرا نسبت به اف ایش شکا

تکنولوژی تسلیحاتي ایررا برا کشرورهای

همسایه نگراني مفی دارنف و مواضع شوریور ما ایشا در خ روص ورود اسرتراتژی مفیرف
«اف ایش توا تواممي نیروهای مسل » اساسا در پاسخ به همین ضرور هرا و نیازمنرفیهرای
تکنولوژیک تسلیحاتي است.
تمامي طرففارا نظریه توامم -دفاع بر اینکه فنآوری عامل یرا متغیرر اساسري در تحلیرل
تعادل بین توامم و دفاع است اتفرا،نظرر دارنرف (.)Glaser and Kaufman, 1998: 61-63
همچنین از منظر حامیا این رویکرد موازنه دفاع -توامم معموب به نفع کشور مفافع سنگیني
ميکنف ( .)Van Evera, 1999امری که در نگا آیتاهلل خامنهای نی براور بره آ را مريتروا
یافت مایي که فرمود انف« :محققا هرگونه حملۀ نظامي و تحرّک نظامي وابسته بره دشرمن بره
ضرر دشمن و به سود ممووری اسممي تماا مي شود» (بیانرا

در دیرفار ممعري از ناشررا

اردیبوشت  .)8۹41از اینرو به نظر ميرسف ممووری اسممي ایرا بر اساس شرایط خاص از
کاربست این استراتژی نی بور ميبرد؛ مسئلهای که خود آمریکرائيهرا نیر در مرواردی برر آ
تأکیف ميکننف .برای نمونه در گ ارش  2887پنتراگو آمرف اسرت« :اسرتراتژی نظرامي ایررا
دفاعي است و بر اساس بازدارنفگي و ملروگیری از حمرم
تمفي اقفاما

و حمم

دواا در برابرر حمرم

اولیره

متجاوزا و بکارگیری را حل دیپلماتیک بفو داد امتیازا

عمرف

قرار گرفته است» (.)Capaccio, 2014
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بنابراین به نظر ميرسف ن دیکترین نظریۀ روابرط برینالملرل برا تفکرر راهبرردی آیرتاهلل
خامنهای رئالیسم تفافعي است؛ که البته منبۀ اخمقي و اسممي تفکر رهبری نسیه ایشرا را
از روایت رایج در غرب متمای کرد است.

د .واقعگرایی در تفکر راهبردی آیتاهلل خامنهای
نظر به تأکیف رئالیسم به عنوا مکتبي کم در روابط بینالملل بر مادیگرایي و عینیا

و عفا

تومه به اخم ،بایف در نسبت آ با تفکر راهبردی آیتاهلل خامنهای محتاط بود .بررای نمونره
پس از توفیفا

مکرر نظامي اسرائیل و آمریکرا علیره ایررا در موضروع هسرتهای برخري از

متفکرا غربي معتقف بودنف که ایرا به دلیل واقعشف در میرا کشرورهای هسرتهای همچرو
هنف پاکستا روسیه و رژیم اسرائیل در مقاا دفاع از خرود و ایجراد موازنره بایرف تسرلیحا
هستهای داشته باشف ( .)Waltz, 2012با ومود ایرن رهبرر ایررا برا صرفور فتروای مرذهبي
صریحا برخورداری و استفاد از هرگونه تسرلیحا

کشرتار ممعري را حرراا دانسرته و اساسرا

اعتقادی به چنین موازنهای نفارنف .ایشرا معتقفنرف «افر و برر سرم هسرتهای دیگرر انرواع
سم های کشتار ممعي نظیر سم شریمیایي و سرم میکروبري نیر توفیرفی مرفی علیره
بشریت تلقي ميشونف .ملت ایرا که خود قرباني کاربرد سم شیمیایي است بیشرتر از دیگرر
ملتها خطر تولیف و انباشت اینگونه سم ها را حس ميکنف و آماد است همه امکانا

خرود

را در مسیر مقابله با آ قرار دهف .ما کاربرد این سرم هرا را حرراا و ترمش بررای م رونیت
بیشیف ابناء بشر از این بمی ب رگ را وفیفه همگا مريدانریم» (پیراا آیرتاهلل خامنرهای بره
نیستین کنفرانس بینالمللي خلع سم هستهای و عفا اشاعه فروردین .)8۹1۳
دلیل این اختم

میا تفکر راهبردی آیتاهلل خامنهای و نظریه رئالیسم به این برمريگرردد

که ایشا در مقاا یک مجتوف و فقیه رویکردی قرآني به موضوع منگ و دفاع داشته و در کنار
تومه به مسائل مادی (همچو منفعت و قفر ) بره مسرائل ارزشري و اخمقیرا

نیر تومره

ویژ ای دارنف .بههمین دلیل برخي از اصول رئالیسم رایج در غرب مانع از این شف که بتروا
تمامیت منطق و مفاهیم انفیشههای راهبری و دفاعي آیتاهلل خامنهای را در این خ وص مورد
بررسي و انطبا ،قرار داد؛ چرا که ایشا رئالیسم تفافعي را عموما بر مبنای ممحظا

اخمقري
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پیشۀ عمل و رفتار قرار ميدهف .رئالیسم آیتاهلل خامنهای ميگویف در صرور

ضرعیف برود

فالما برای تجاوز و بسط فعالیتهای سلطهطلبانه خود از انگی د بیشتری برخروردار خواهنرف
شف8؛ یعني اگر چه صل محور است ولي منگ هم برای دفاع از خود و ارزشهرا بزا اسرت.
ایشا در این راستا فرمود انف« :یک ملت برای اینکه قلههای کمال مادی و معنروی و قلرههرای
و شرافت را فت کنف به امنیت و به آسود خیالي از توامم دشمنا احتیا دارد .امنیت را

ع

چه چی تأمین ميکنف؟ در دنیائي که انگی های قفر طلبانه هسرت ملرت چگونره مريتوانرف
امنیت خود را به دست بیاورد و حف کنف؟ این سوم نیروهای مسل است» (بیانا

در مراسرم

مشترک دانشآموختگي دانشگا های افسری ارتش آبا .)8۹11
نظرامي برا انتقادهرای مرفی نر د آیرتاهلل

بنابراین نگرش کامم منفي و مربت به قرفر

خامنهای روبروست و ایشا در این زمینه از ارائه ت ویری کلي و مطلق فاصله گرفته و به هرر
دو بعف مربت و منفي قفر

تومه ميکنف .در این تلقي نظاميگری ذاترا نمريتوانرف مربرت یرا

منفي باشف .برای نمونه ایشا معتقفنف «هف

اصلي از تولیف سم در ممووری اسممي ایرا

هففي دفاعي و مقابله با دشمنا زورگو است؛ در حاليکه در غرب هف
تجار

و اف ایش ثرو

سردمفارا کارخانجا

اصلي تولیرف سرم

و کمپانيهای تسرلیحاتي اسرت» (بیانرا

در

دیفار فرمانف کل قوا از نمایشگا دستاوردهای موادی علمي و اقتفار دفاعي نیروهرای مسرل
تیر  .)8۹۳8عمو بر این رئالیسم تفافعي نظریهای مبرگراست که سیاست دفاعي را اسیر مبرر
ساختاری نظاا بینالملل ميدانف که این نی با تفکر آیتاهلل خامنهای همیواني چنفاني نفارد.
بحث دیگر در واقعگرایي آیتاهلل خامنهای امنیت نسبي موا اسما (امت اسما) اسرت و
نه صرفا قفر

نسبي ممووری اسممي ایررا  .برا ارزیرابي بیانرا

و مواضرع ایشرا از 8۹۳8

تاکنو چنین بر ميآیف که خی شهای موا عرب با اثرگذاری آمریکرا و متحرفا آ از مسریر
اصلي خود خار شف و فوور گرو هرای متعرفد تروریسرتي در خاورمیانره سرناریویي بررای
تضعیف و تج یۀ همۀ کشورهای اسممي اسرت .بنرابراین بیشري از راهبررد دفراعي آیرتاهلل
خامنهای اساسا بر مبنای سامانفهي همکاری ممعري کشرورهای اسرممي و همچنرین وحرف

 .8آیه  878سور نساء (وَلَن یَجعلاهلل لِلکافرین عليألمومنین سبیم)
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موا اسما به عنوا مسألهای اسرتراتژیک اسرتوار اسرت (سرتاد برگر اری کنفررانس موراني
اهلبیت شوریور  )8۹1۳که با اختمفرا

شرفیف کنروني ناکارآمرفی ایرن منبره از سیاسرت

واقعگرایي را متومه وابستگي حاکما منطقه ميداننف.

نتیجهگیری
سیاستگذاری و ت میم گیری در حوز راهبردی ممووری اسممي ایرا منوط به شرناخت و
تبیین اصليترین ضرور های سیاست خارمي و امنیت ملي کشور از منظر آیرتاهلل خامنرهای
است .بر این اساس در این مقاله اشار شف که در چرارچوب نظریرۀ رئالیسرم ترفافعي تفکرر
راهبردیِ آیتاهلل خامنهای مبتني بر امنیت نسبي است که عموما تابعي از ویژگيهای مغرافیایي
و مایگا ایرا در نظاا بینالملل آنارشیک موازنه قوای منطقهای و همچنین در رابطه برا سرایر
توفیفاتي است که عمفتا متومه امنیت سرزمیني کشور است .این برفا معناسرت کره الگروی
رفتاری ستی شي رقابتي و همکاریمویانه در سیاست دفاعي ایرا و همچنین ترفاوا و تغییرر
آ اساسا بر پایه این سه متغیر الگویي قابل تحلیل و تبیین است .از ایرنرو سراختار آنارشریک
نظاا بینالملل نقشآفرینيِ بازیگرا فرامنطقهای و گسلهای امنیتي خاورمیانره بره عنروا سره
عامل پایفار باعث ميشود تا ایرا درصفد کسب توانمنفی و قفر

نظامي به میر ا مقتضري

در راستای اف ایش امنیت نسبياش برآیف .بنابراین تاثیر ساختار فریف قفر
مادی دشمنا و توفیفا

بالقو علیه کشور از طریق ت ورا

توانمنرفیهرای

یا برداشتهای ذهني برر رفترار

راهبردی آیتاهلل خامنهای در عرصۀ بینالمللي و منطقهای مؤثر واقع ميشرود؛ کره معمروب برر
مبنای قیاسهای تارییي و دیگر میانبرهای ادراکي اطمعا

و تحوب

را پردازش ميکننرف و

ت میم ميگیرنف.
از مجموع نظریهها دیفگا ها و انفیشههای راهبردی فرمانف کل قوا در ممووری اسرممي
ميتوا چنین نتیجه گرفت که ایشا تمرک خود را برر روی «دکتررین کراهش احتمرال وقروع
منگ» قرار داد انف و نه «کاهش احتمال شکست در منگ»؛ که این استراتژی کامم برر اصرول
تفافعي استوار است و از آنجا که وی رویکردی اسممي به مقولۀ نظاميگری دارنف نسربت بره
نظم و روابط بینالملل مطلوب نی نگاهي هنجاری و اخمقي در پیش گرفتهانف کره در سرینا
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ایشا چنین نمود یافته است« :ارتش و نیروهای نظامي وابسته به ممووری اسممي پایبنرف بره
تعوّفا

اسمميانف؛ نه در پیروزی طغیا ميکننف نه در هنگاا خطر دست به کارهای ممنوع و

اب ارهای ممنوع ميزننف .یک چنین تقیّفاتي در دنیا معمول نیست؛ امّا نیروی مسرلّ متعبّرف بره
قوانین اسممي این اصول اخمقي را رعایت ميکنف» (بیانا

در دیفار ممعرى از فرمانرفها و

کارکنا ارتش مموور اسممى ایرا فروردین  .)8۹۳7در مجموع بر اساس دیفگا آیرتاهلل
خامنهای اب ارهای اصلي راهبرد دفاعي ایرا هموار بازدارنف بود و هف شا من ر کررد
دشمن را از حمله و دستدرازی با تکیه بر قفر

ملي است .در چارچوب همین رویکرد و با

پشتوانه مردمي ایرا با بودمه کم نظامي در قیاس با چنف کشور منطقه توانسرته در منطقره پرر
تمطم غرب آسیا ثبا

و امنیت خود را حف کنف.
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