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 چکیده
از  یاخامنره  اهللیرت آ یتفکر راهبررد  یو نظر يابعاد علم این مقاله به بررسي شناخت

 یسممکتب رئال یاکه آدارد  سئوال پاسخ به اینپرداخته و سعي در  یسممنظر مکتب رئال

رفتارهررا و  هررا یماهررفا   ت ررم هررا یرر  انگ یرریناز توانررایي و فرفیررت بزا برررای تب

 یررا  ا ياسرمم  یمسرل  در ممورور   یکل قوا يدر مقاا فرمانفه ریرهب یکردهایرو

 ایاهلل خامنره آیرت  يدفراع  هرای یشهو انف ینفرام  معتقفنف برخوردار است؟ نویسنفگا

 يکره بره شرکل    ؛اسرت  «يقرفر  نسرب  »و نره   «ينسرب  یرت امن» یشافر ا  مبتني بر غالباَ

شرف    یبنرف ( صرور  ي)اسرمم  يممحظا  اخمقر  یو بر مبنا یفبازتعر یانهگراواقع

در راسرتای  عمومرا    یاخامنه اهللیتآ ينظام یاساس  اهفا  و راهبردها یناست. بر ا

از برروز   يناشر  یهرا چرالش  و موار فعال يمعطو  به بازدارنفگ یالگوها یسازفعال

 . استکشور  یتيامن یدر مناطق فور یفتحوب  مف

 .ينسب یتامن یسم رئال ي مل یتامن دفاعي  راهبرد ی اخامنه اهللیتآ: واژگان کلیدی

 

                                                                                                   
 مسئول( یسنف )نو یقا واحف علوا و تحق يدانشگا  آزاد اسمم المللینروابط ب یاردانش kbarzegar@hotmail.com 

 واحف اصفوا  يدانشگا  آزاد اسمم المللینروابط ب یدکتر msd.rezaei@yahoo.com 
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 مقدمه
 داشته باشرف را که ارتباط مستقیمي با قلمرو امنیت ملي و سیاست خارمي کشور  يهر موضوع

به عنوا  فرمانرفهي کرل نیروهرای     ایاهلل خامنهگذاری راهبردی آیتتوا  در عرصه سیاستمي

های کلي کشرور در مقراا رهبرری )برر     کننف  سیاستمسل  ممووری اسممي ایرا  و نی  تعیین

ن فراینرفهای مربروط بره    مورد سنجش و ارزیابي قرار داد. تبیی قانو  اساسي( 888اساس اصل 

های ترارییي و تحروب  مراری    های راهبردی نی  عموما  تابعي از دورا حوز  گذاریسیاست

انف. هفت موضوع کلیفی همچو  منگ ایرا  و عررا،   ای و مواني یافتهکه صبغۀ منطقه  است

سازی ای ایرا   بوميهای هستهتپیامفهای واقعۀ یازدهم سپتامبر در شر، و غرب کشور  فعالی

های موا  عرب ای در خلیج فارس  خی شهای فرامنطقهضور قفر دفاعي  ح هایتکنولوژی

کره در   هسرتنف ای موضروعاتي  هرای مسرتقل و وابسرتۀ برخري برازیگرا  منطقره      و نوایتا  کنش

بیشري از معادلرۀ قرفر  و امنیرت     به  هاکفاا از آ هر و  های راهبردی ایرا  مای دارنفحوز 

 . دهفمي شکلالمللي ای و بینایرا  در محیط منطقه

و به لحاظ نظرری  ایرفد دفراع از سررزمین در کنرار پرداخرت ه ینرۀ حفر           بر این اساس

دکتررین   یي به توفیفا  و همچنین فوم دقیرق گوهای ایفئولوژیک  نحو  نگرش و پاسخارزش

 هرای راهبرردی  ي و ترفقیق در انفیشره  ادراک ذهن به امروز  م  با شناخت امنیت ملي کشور تا

  دیفار نظامیرا  یعنري مجموعره    ممووری اسممي ایرا پذیر نیست. در ای امکا هاهلل خامنآیت

گیرد؛ مورد تأکیف قرار مي« فرمانفهي معظم کل قوا»به عنوا  ای اهلل خامنهآیتنیروهای مسل  با 

هرای خرود مبراحري را در حروزد نظرامي  امنیتري و دفراعي مطرر          که در سینرانيیعني زماني

دسرتورالعمل  »عنروا    بمفاصله به« ضمني»و چه « صری »چه به صور   ایشا  بیانا   کننفمي

کشور و مراک  مرتبط برا   های نظاميمبنای عمل همۀ شاخه« ي و راهبردی مفیف یا تکمیلينظام

قانو  اساسي مموروری اسرممي ایررا       888مطابق اصل گیرد. ئل امنیتي و دفاعي قرار ميمسا

را برر عورف     نیروهرا  بسیجهمچنین و  و صل  اعم  منگوای مسل   ق کلرهبری  فرمانفهي 

   در غرب و به8بر سر برنامه مامع اقفاا مشترک )برماا( ۱+8دارد. پس از توافق ایرا  و گرو  

                                                                                                   
1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
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های نظامي و امنیتري توررا  مطرر  شرف      متفاو  در خ وص سیاست ویژ  آمریکا دو دیفگا 

   .است

ایرا  ممکن است دکترین راهبردی خود را در تعامل با غررب  »ای معتقفنف عف   سو از یک

راهبررد کلري   »خي بر این باورنرف کره     بری دیگر( و از سوMilani, 2015« )آهسته تغییر دهف

« طلبانۀ پیشین در منطقه و موا  خواهف برود پس از توافق  هما  دکترین تواممي و منگ ایرا 

(Fikenscher, 2015 .)ایررا  در غررب     رسف فورم راهبررد امنیرت ملري و نظرامي     ه نظر ميب

هرا  برا   هرا و مراکر  امنیتري آ    های راهبردی انفیشرکف  و گ ارش هارسانه دهيواسطۀ موتبه

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

در آمریکا  عموما  ریشره در دو موضروع اساسري    آ   بیشي از بود عامفانه زفارغ ا  دانشگاهي

طرور رسرمي و آشرکارا منتشرر     به« سنف راهبرد امنیت ملي»ایرا  ممووری اسممي در  .8دارد: 

توفیرفا  و همچنرین   حروزد کرنش  قلمررو     و شود که بر اسراس آ  در خ روص نحرو    نمي

تا حفودی به شرکا  اطمعراتي و    .2 ؛زني درست صور  پذیردکشور گمانه میاطرا  امنیتي

راهبردی کشرور   هایگیری در حوز عفا شناخت صحی  این کشورها نسبت به ساختار ت میم

 مرتبط است.   -دای در آ  دارکننف که تفکر رهبری نقش تعیین-

بیانا  و مواضع رهبری در حوز  نظرامي و   اقيبازشناسي مفوومي و م فهف  این مقاله  

هرای مسرتقیم یرا    و چرالش  هرا در پرترو درگیرری  « الگوهرای ترارییي  »برخي  دفاعي بر اساس

و  ایاهلل خامنره تفکرر راهبرردی آیرت    توا که بر مبنای آ  مي ؛غیرمستقیم ایرا  در منطقه است

 گذاری ایشا  در مقابل توفیفا  را درک و مورد ارزیابي قرار داد. نحود سیاست

 

 ایران  امنیتی های. منطق نگرانیالف
دیگرر  اسرائیل رژیم   در کنار ایاب  متحف   ایاهلل خامنهآیتاز نظر بر کسي پوشیف  نیست که 

وهفتمرین سرالگرد   در مراسرم بیسرت  شود )بیانرا   قلمفاد ميدشمن اصلي امنیت و ثبا  ایرا  

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

فرمانفهي کرل قروا در مموروری    نگراني شفیف و داعش   طالبا   شیعه ماننف القاعف شف  ضف

برا مرزهرای آبري و     شرا  داننف کره کشور مقاما  در تورا  ميرا برانگییته است.  اسممي ایرا 
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 برایچنفین موقعیت مکاني ای بحراني قرار دارد که اطرا  آ  با در قلب منطقهزمیني گسترد  

هرا  کره موضروع توفیرفزایي آ      احاطه شف  پیمانا  آ آمریکایي و هم نظامي یاستقرار نیروها

فرو    4۱88فرودگا  نظامي با بانفهای پروازی به طول بریش از   722 برای نمونه  مفی است.

مورد در خرار    ۹۹8بانف پرواز   722کیلومتری ایرا  قرار دارنف. از میا  این  2188در محفود  

  محریط  (. در واقرع Heim, 2015: 39-40)قررار دارنرف    ایرا  ستیکهای بالاز تیررس موشک

 هرا غربي بلکه  است کشورهای غربي نظامي هایپایگا نه تنوا می با  تعفاد زیادی  ایرا  اطرا 

 دارنف. شرکای بسیار متنوعي نی  در این منطقه 

آمریکرا    ی حاشیه خلریج فرارس از حمایرت قراطع    ؛ کشورهاترکیه عضو قفیمي ناتو است

ومود برخورداری از تعورف امنیتري کشرورهای     برنف و اسرائیل نی  باانگلستا  و فرانسه بور  مي

کره ایرن نتیجره     ؛ دفتر نماینفگي خود را در مقر پیما  ناتو در بروکسل افتتا  کردغربي  اخیرا  

مل انجراا  زنجیر  اقفاماتي است که هف  آ   تحکیم همکاری میا  ناتو و اسرائیل است که شا

 ایرا  به  (. در مقابلOpal-Rome, 2016) شودمانورهای نظامي مشترک و تبادل اطمعا  مي

را  ایر   در هیچ ائتم  دفاعي مومي عضویت نفارد. در نتیجه کشوری است که راهبردیلحاظ 

های نظرامي و در مقابرل معمرای پیچیرفد امنیتري      به طور مفی خود را در محاصر  انواع پایگا 

 برر اش یراهبررد  افورارا  تمرکر   دلیل خروبي بررای    ایاهلل خامنهآیت  بینف. به همین دلیلمي

 . خطر و یک هف  دارد سه منبعبه عنوا   و عربستا  اسرائیلآمریکا  

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

کره  نف عرا، و افغانستا  در منجمبي ب رگ گرفتارانف. برخي همچو  دچار بحرا  شف  دیگری

ثبراتي داخلري   . پاکستا  دچار بفترین بيبرای آنوا قابل ت ور نیسترفتي در آینف  ن دیک برو 

شف  است. کشورهای عرب همسایه ایرا  به رهبری عربستا  وارد فراز منرگ سررد برا ایررا       

و تبعرا  کودترا در    رسرف گوش ميه ب مرتب صفاهای انفجارهای تروریستي در ترکیه انف.شف 

 یعنري   . اسرتمرار چنرین رونرفی   ثباتي را به نمایش گذاشته اسرت این کشور عفا قطعیت و بي

فورور و گسرترش   گرفتره اسرت.     مرزهرای ایررا  را فررا    آشروب بحررا  و  حجم وسریعي از  

احررار   و الشراا( )فت  الن ر مبوه همچو  داعش  القاعف   شیعهمیالف های تروریستي مریا 

منگ   ثباتي همچو  بي وحشتناکيکه عوارض  کرد ای در خاورمیانه را روشن آتش فتنه الشاا
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برا   رونرف . ایرن  به نمایش گذاشته اسرت و عرب را  فارسو تقابل  گرایيفرقه خونری ی  ترور 

و ایرا  ناگ یر به مقابلره   شفني نیستموارنی  ای های مواني و منطقههای ماری قفر سیاست

 با این توفیفا  گاا برداشته است.

 

 رئالیسمای و نظریه اهلل خامنهآیتتفکر راهبردی . ب
های کلي و راهبردی نظاا در قلمرو سیاست خارمي و دکترین نظامي با تومه به اینکه سیاست

اظ نظری و علمي از شود؛ این امر حفاقل به لحو دفاعي کشور توسط رهبری تعیین و ابمغ مي

الملل بره تفکرر   های روابط بینآ  موت حائ  اهمیت است که دریابیم اساسا  کفاا یک از نظریه

متحرف    نگرا  مسرلط در ایراب     تر اسرت؟ ای در ایرا  ن دیکاهلل خامنهدفاعي آیت -راهبردی 

برای اف ایش ممووری اسممي ایرا   ای آ   انگی   و دلیل اصلي تمشآمریکا و متحفا  منطقه

کره مراهیتي    ؛کنرف در خاورمیانره قلمرفاد مري    8«قرفر  نسربي  »اف ایش  نقش خود در منطقه را

طلبانره  طلبي  فرصتصور  حفاکرری  گسترش اهفا  و راهبردهای آ  به و داشته« تواممي»

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

رسف این نگا  چنفا  با واقعیرت سرازگار نیسرت و نیراز بره بررسري و تأمرل        نظر مي به (.392

 بیشتری دارد.

کنیم  ما بره هریچ منگرى مبرادر      ما از هیچ منگى استقبال نمي»ای معتقفنف اهلل خامنهآیت

در »(  امرا  8۹۳7  تیرر  های نماز عیف فطرر )بیانا  در خطبه« کنیمدستى هم نميکنیم و پیشنمي

وار مواني  اگر ممووری اسممي صرفا  به دنبرال مرذاکر  و مبادلره اقت رادی     این اوضاع منگل

های کوچرک نیر  بره خرود امراز       آیا حتي دولت  توا  دفاعي نفاشته باشف در عین حال  برود

شرکي خرود   دشمنا  مفاا در حال تقویت توا  نظرامي و مو  توفیف ملت ایرا  را نیواهنف داد؟

روزگرار  روزگرار همره     گوییم روزگار موشک گذشته اسرت؟ در این شرایط چطور مي .هستنف

امنیرت   » (. از دیرفگا  ایشرا   8۹۳۱  فرروردین  بیتبیانا  در دیفار با مفاحا  اهل« )چی  است

بیانرا  در دیرفار اعضرای    « )شود آ  را تأمین کررد کامم  عیني و واقعي است و با ذهنیّا  نمي

                                                                                                   
1. Relative power 
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 امنیّرت  زیرسراخت همره   » ایاهلل خامنره (. در نتیجه به باور آیرت 8۹4۳  هاشورای تأمین استا 

های یک ملّت است. اگر امنیّت نباشف  نه اقت اد هست  نه فرهنگ هست  نه سرعاد   پیشرفت

بیانا  در دیفار فرمانفها  و کارکنا  نیروی دریایي سپا  پاسفارا  انقمب اسرممي و  « )عمومي

 (. 8۹۳7    مورهای آناواد خان

که ملّتي مورد توفیف دشمن قررار دارد  وفیفره حاکمیّرت در    وقتي» در واقع به اعتقاد ایشا 

اش از شرود؛ یکري  اوّل حف  امنیّت آ  ملّت است. این امنیّت به انواع میتلفي حف  مري  درمه

کنرا  نیرروی هروایي و    بیانا  در دیفار فرمانرفها  و کار ) «طریق نظامي و تقویت نظامي است

(. این بیانا  و مواضع آشکارا بیانگر آ  است کره رهبرری در   8۹۳7  بومن پفافنف هوایي ارتش

رویکرردی رئالیسرتي    ردی )فارغ از موضوع سیاسرت خرارمي(  حوز  امنیت ملي و قلمرو راهب

الیسم و    این رئایشات که در انفیشۀ راهبردی و نظامي دارنف. اما اکنو  پرسش کلیفی این اس

امرروز    بنیرا  ؟ و اصوب  در دفاع دانرش «يتفافع»دارد یا « تواممي»ماهیتي  کسب قفر  نظامي

اخمقري   ز چه مایگاهي برخوردار است و ومهآ  در مقیاس مواني ا تفکر و سنجش ابعاد این

همره  »کنرف  عنروا  مري   8نظریرۀ رئالیسرم توراممي    سرازد؟ آ  در کجای بحث خود را متمای  مي

تواننرف از نیرا  کشرورهای    از می اني از توانایي نظاميِ تواممي برخوردارنف و هرگ  نمي کشورها

هررای نظررامي  نیررت کشررورها کرره در اذهررا   دیگررر مطمررئن باشررنف. چررو  برررخم  توانررایي 

توا  به صور  تجربي مورد واکاوی و بررسري قررار داد   نمي را ها نوفته استگیرنفگا  آ ت میم

(Mearsheimer, 2010: 30-31 از این منظر  سیاست برین .)     الملرل تمشري در مورت افر ایش

از این تمش دسرت    انفها تا زماني که تبفیل به قفر  هژمو  نشف بود   و دولت« قفر  نسبي»

 کشنف.  نمي

انررف. ایررن دسررته از دیررفگا  متفرراوتي ارائرره داد  2پررردازا  رئالیسررم تررفافعيدر مقابررل  نظریرره

 ؛دهنرف شف  به مایگا  خود در موازنه قوا اهمیت مري کننف که کشورها بهل ميانفیشمنفا  استفب

فتر باشنف  چو  ایرن  تا به نوعي از رقبای بالقو  خود قفرتمن هستنف یعني بازیگرا  دولتي درصفد

(. از Walt, 1987دهرف ) آنا  را اف ایش مي« امنیت نسبي»انفاز بقا و قفر   چشم برتری و م یت

                                                                                                   
1. Offensive Realism 

2. Defensive Realism 
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داد  آ  از سروی رقبرا بره    کننف تا قفر  را بره قیمرت از دسرت   رها تمش و تقم ميرو  کشواین

 ,Waltzولي تأمین این هف  از را  منگ و توامم عاقمنه و هوشرمنفانه نیسرت )    دست آورنف

تررین هرف    ولي مورم   کشورها در پي اف ایش قفر  خود هستنف هرچنف(. بنابراین  47 :1989

یعنري   ؛خورد  موازنه قفر  به ضررشرا  اسرت  همش قفر  دیگرا  و برگیری از اف ایها ملوآ 

الملرل  شرا  در نظراا برین   بلکه حف  مایگرا    ساختن قفر  نیستبیشینه  اولین دغفغه کشورها»

 (. Waltz, 1979: 126« )است

های حاصل از ای ایرا  پس از حادثۀ یازدهم سپتامبر  یعني ناامنيمشاهف  رفتار منطقه

های تروریستي مرل داعش از گرو  ناشيهای منگ عرا، و افغانستا  و همچنین فوور آشوب

در  ترین مسئله است.امنیت اساسي ۀدغفغالن ر   حاکي از آ  است که در نگا  تورا   و مبوه

های طبیعي ساخت قفر   ای سیاست دفاعي ایرا  در درمۀ اول به ویژگيهواقع  ریشه

تغییرا   گردد که در شرایط وقوعسیاست  موقعیت ژئوپلتیک و مغرافیای فرهنگي ایرا  برمي

برنامۀ  ر و سپس توفیفهای ناشي از پیگیریمناطق فوری امنیتي کشو ژئوپلتیک ناشي از توفیف

موادی و همچنین بحرا  یمن امکا   -های سلفيفوور گرو  وریه و عرا، ای  بحرا  سهسته

تنوا در شرایطي که احساس کنف  ایرا است که بر این  فرضانف. بنابراین فوور و بروز یافته

دهف و این واکنش نی  اغلب در نسبت به آ  واکنش نشا  مي  توفیفی علیه آنوا ومود دارد

امنیت خیلي مفی  معمایو تنوا در شرایطي که  سط  ایجاد موازنه و بازداشتن توفیفگر است

زماني اقفاا به  ایرا   عبار  دیگربه  .از خود نشا  خواهف دادتری های سیتواکنش  شود

خود   در مرزهای شرقي و غربيکه  در منطقه نمودگسترش نفوذ و اف ایش قفر  خود 

 (. 82۱ :8۹11 طور ف اینف  اف ایش یافته بود )برزگر بهاحساس ناامني 

ورود مفی ایرا  به بحرا  سوریه نی  در همین راستا قابل ارزیابي است. به اعتقاد ایرا   

  بلکه هف  ؛طلبي و یا سرنگوني نظاا دیکتاتوری نیستاصم  بحث صرفا در بحرا  سوریه  

 سقوط اسف به  برای ایرا تضعیف نقش ایرا  از طریق درهم کوبیف  سوریه است؛ چرا که 

 .است اسرائیل همسایگيدر  اهللاز دست داد  کل سوریه و ان وای ح بمعنای 

تر در منطقه تر و مستقلبازیگری مفی  در مقایسه با زما  شا  مفیف شک ایرا بي

طلبي به دست نیامف  است. آفریني از طریق منگ؛ اما این اف ایش نفوذ و نقششودمحسوب مي
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ای در خ وص کسب قفر  نظامي  بمفاصله از امنهاهلل خبیانا  و فرامین آیت در تمامي

ها برای حف  و ارتقاء امنیت کشور سین به میا  آمف  است و نه کسب ضرور  این توانمنفی

در  8۹14ایشا  در سال   نمونه برایبرتری نظامي برای نیل به منافع و اهفا  حفاکرری. 

ل  و ومود نیروهای مساما  هستنف؛ی مسل   دژ امنیت ملي هانیرو» که کردنفبیاناتي تأکیف 

بیانا  در مراسم نظامي « )طلبي نیستنفسه به معنای منگفي تقویت نیروهای مسل  مطالبه

حتي در موضوع این (. 8۹14   اردیبوشتهای نیروهای مسل  استا  فارسمشترک یگا 

 .8است قرار گرفتهتأییف مورد گ ارش پنتاگو  نی  

 

  ایاهلل خامنهدر تفکر آیت های راهبردیگزینه. ج

بر این باورنف که اگرر     اسرائیل و همچنین عربستا  سعودیکارگ ارا  سیاست راهبردی آمریکا

 ۀهایي از افر ایش تعرارض روبررو شرود  در آ  شررایط زمینر      ای با نشانهدر فضای منطقه ایرا 

زمینرۀ تضرعیف یرا    تروا   و سرپس مري   ومود خواهرف آمرف  به« ای ایرا فرسایش قفر  منطقه»

ناشري از مسرئلۀ    هراسري . امرری کره پرس از ایررا     کررد را فراهم  ممووری اسممي سرنگوني

ر ای بر ای و فرامنطقره نیروهای منطقره  زما  با اثرگذارینی  هم 2888ای  مشی ا  از سال هسته

سروریه و فورور    تری به خود گرفت و با منگ داخليمفی انتیابا  پارلماني در عرا، شکل

پیمرا  و متحرف   هرم  در نبرود  ایرا اساس   اینای شف. بر اعش و بحرا  یمن وارد مرحلۀ تاز د

آ  در منطقه  به  ر  متعار  ایاب  متحف  و متحفا پایین آورد  قف با هف  قوی استراتژیک 

 ختره اسرت.  عملیاتي خرود پردا  توانایيبرد  و باب ری و صر  ه ینه در توا  نظاميگذاسرمایه

بیني  با رفتراری غیرمنطقري و خودسرر نیسرت  بلکره      ایرا  کشوری غیرقابل پیش  ومود با این

-McInnis, 2015: iii) «بره درسرتي درک نشرف  اسرت    در غررب  صرفا  کشروری اسرت کره    

نظر از ماهیت آ   منوط به محیط اسرتراتژیک  صر  ایاهلل خامنهآیتگیری ت میم بنابراین  (.2

 .های رئالیستي استوار استمفروضهایرا  بود  که بر اصول و 

                                                                                                   
1. Annual Report on Military Power of Iran January 2014 
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نظریره    و در نوایرت  2«هرم پیوسرته  امنیت به»  «تواز  توفیف»  8«موازنۀ قوا»هایي چو  مفروضه

عوامرل  شرود. در ایرن میرا      هرا اشرار  مري   از ممله مواردی است که بره آ   ۹«توامم –دفاع »

را بوترر یرا    آ و ابعراد  نف و نتایج تواننف بر این رونف تأثیر بگذراتوموي ميطور قابلبه  خارمي

 بفتر کننف.

 

 . توازن قوا0
دست بره    قفر  متمرک یک شا  علیه ها برای باب برد  شانس بقایدولتها معتقفنف رئالیست

نظرامي  از قرفر    یتنوا از طریق کسب مقادیر هاآ توفیف علیه بقای   همچنین .فزننتواز  مي

یعنري   ؛(Waltz, 1979: 73شرود ) مري  مرتفرع  هرا آ ها و یرا ائتمفري از   نسبت به دیگر دولت

نف ترا بره   هسرت  دهنف. آنرا  در ترمش  شف  به مایگا  خود در موازنه قوا اهمیت ميکشورها به

انفاز بقرا و  قفر   چشم ؛ چو  این برتری و م یتنوعي از رقبای بالقو  خود قفرتمنفتر باشنف

تأمین این هف  را از طریق منگ و تورامم   ای نی اهلل خامنه. آیتدهفش ميامنیت آنا  را اف ای

به مسئله تواز  قوا در حوز  نظامي نگاهي  ایشا داننف؛ چرا که اساسا  عاقمنه و هوشمنفانه نمي

ي قلمفاد با ذهنیتي تارییي  این شکل از موازنه قوا را استراتژی آمریکای  انتقادی دارنف. در واقع

را تحلیرل   کشرور  به نوعي قرفر  دو   ایرا علیه منگ تحمیلي عرا،  سامانفهي کننف که بامي

بود که آمریکرا   طرز تفکرهمین  اساس برشف. « منفيتواز  »نوعي  برقراری آ  ۀبرد و لذا نتیج

از سررنگوني رژیرم بعرري برا       و شکست صرفاا  8۳۳8پس از منگ اول خلیج فارس در سال 

 خودداری کرد.   هف  حف  و تفاوا تواز  قفر  بین ایرا  و عرا،

های تسلیحاتي و همچنین بودمه کم دفاعي  توا  ها تحریمفارغ از آ   ایرا  به واسطۀ سال

بررای  رقابت تسلیحاتي پیشرفته و ایجاد موازنه تکنولوژیک با کشورهای همسایۀ خود را نفارد. 

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

                                                                                                   
 . کنت والت  بر آ  تأکیف دارد8

 استفن والت ابعاد آ  را مورد تومه قرار داد  است. 2

هرای خرود را بیرا     و چارل  گمسر در این چارچوب اسرتفبل  مک اسنایفر  رابر  مرویس  اِورا. افرادی چو  استفن وا ۹

 انف.نمود 
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 Kuang« )موار و همسایه ایرا  استکه بسیار ناچی  و کمتر از بسیاری از کشورهای هم  بود 

Keng, 2016  مؤسسره   .ایررا  اسرت  برابرر   پرنج عربسرتا  سرعودی    بودمه نظامي(. در مقابل

هرای  و  ه ینره پیرامر  2881در گر ارش آوریرل    8«سریپری »لي استکولم الملتحقیقا  صل  بین

  میلیارد دبر برآورد کرد  14را بالغ بر   بودمه نظامي عربستا  سعودی نظامي کشورهای موا 

پس از چین در مایگا  سوا ایسرتاد  اسرت. در ایرن     تا مایي که روسیه را پشت سر گذاشته و

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

میلیرارد دبر را ذکرر    87هرا رقرم   میلیارد دبر عنوا  شف  است )برخي گر ارش  ۹/88ایرا  که 

ایرن گر ارش  بودمره نظرامي      دهنرف. برر اسراس   ای را نشا  ميحظهانف(؛ تفاو  قابل ممکرد 

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

اسررائیل بره عنروا       . از طرر  دیگرر  2درصفی روبررو برود  اسرت    ۹8زماني با کاهش  مف 

 ای است که بمب اتم دارد.ترین دشمن ایرا  در منطقه  تنوا بازیگر منطقهموم

ای مسل  بایرف برا   نیروه» در چنین شرایطي است که رهبر ایرا  بر این نکته تأکیف دارنف که

های خود  چنا  اقتفاری ایجاد کننف کره دشرمنا  حتري    ها و اف ایش آمادگيشتاب در پیشرفت

بیانا  در دیفار فرمانفها  ارترش ممورور    « )  نکننف خیال تعرض را به ذهن را  دهنفأمر

  بر پایه قرفر  خرود و مجراور    ممووری اسممي ایرا (. بر این اساس  8۹۳7  اسممى ایرا 

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

گررا )در  بررو   سازیهای خود( و موازنهتوانایي گرا )یعني تقویت و اف ایشدرو  سازیموازنه

گررا   پایره موازنرۀ درو   ؛ بفین مفوروا کره برر    زنفهای نظامي( ميچارچوب اتحادها و ائتم 

مانبه درصفد اف ایش قرفر   ووری اسممي با تکیه بر مقفورا  ملي خود و به صور  یکمم

(. این تواز  قوا  هما  چی ی اسرت  71: 8۹۳8فیروزآبادی آیف )دهقانيو مقابله با توفیفها برمي

  ۹قرآ  که به مسئلۀ تواز  قوا اشار  دارد ا آیترین که رهبر ایرا  بارها به تأسي از یکي از موم

هرای  پیشرفت»انف. به باور ایشا  قلمفاد نمود  کشور نیروهای مسلّ ال اما  موم  ي ازیکآ  را 

                                                                                                   
1. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 

2. Trends in World Military Expenditure, 2015, SIPRI Fact Sheet, April 2016 

 18 انفال  آیه مبارکه . سور ۹
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های رزمي بایف همچنا  طریرق پیشررفت   های آمادگيهای تسلیحاتي و در زمینهکشور در زمینه

نبرال  گویرف ایرن را  را بایرف د   قرآ  به ما مي آیه منطق صحی  عُقمیي با پشتوانه .را ادامه بفهف

  بیانا  در دیرفار ممعرى از فرمانرفها  و کارکنرا  ارترش ممورور  اسرممى ایررا         )« بکنیف

 .(8۹۳7فروردین 

بررای    «فراع د»بره  « تورامم »   قیرف با اف ود ایاهلل خامنهدر شوریور ما  سال ماری نی  آیت

ی مسل  تأکیف کردنرف.  نیروهاتواممي    بر اف ایش توا فاعياف ایش توا  دنیستین بار در کنار 

ی ممووری اسرممي ایررا  و همچنرین حساسریت     به موقعیت راهبردبا تومه »به اعتقاد ایشا  

   گر  برای تأمین امنیت ملرت  کشرور و آینرف   های سلطهر ائمي قفمنطقه غرب آسیا و طمع د

بازدیف فرمانف  کرل قروا   ا  در )بیان« ادفاعي  توا  تواممي را نی  اف ایش دعمو  بر توا  د بایف

منظرور  داخلي بمفاصله  منابع برخي  (. بر این اساس8۹۳۱  شوریور از نمایشگا  صنعت دفاعي

و موراد ابترفائي مررتبط    ی امرا  آفنرف  اقف دایربه د ی موسعرا با تفسیر« توامم»واژ   از کاربرد

 بازدارنرفگي  ضرریب  شرفیف  اف ایش بهرسف دیفگا  ایشا  نافر به نظر مي در حالي کهدانستنف؛ 

راهبرد دفاع پیشرگیرانه  کرد  و نه ال اما  عملیاتي اسب و متواز  با اف ایش توفیفهاستمتن ایرا 

ای  ملروگیری از افر ایش قرفر  دیگررا  و     اهلل خامنره ترین هف  آیت. در واقع  مومتواممي

  معناسرت کره اولرین دغفغره     خورد  موازنه قفر  به ضرر ایرا  است. این موضوع بفابرهم

 ای و مواني است.  ساختن قفر  نیست؛ بلکه حف  مایگا  کشور در نظاا منطقهرهبری  بیشینه

نظامي و ابتکارا   ۀهای ناشناختاهمیت ورود به حوز »بر فرمانفهي کل قوا در ایرا  تأکیف 

ها سال( به دلیل 8۹۳7  مور بیانا  در دیفار فرمانفها  ارتش مموور  اسممى ایرا « )مفیف

ف مجفدی بر خریف تجوی ا  نظامي پیشرفته  تأئی های تسلیحاتي ایرا  و عفا امکا تحریم

ایجاد تواز  قفر  است. در نبود امکانا  کافي دفاعي  رفتار ایرا   گرایياهمیت بحث درو 

کیفي و کمي در  خود به صور  بومي و تمش برای برتری در پیگیری و ارتقاء برنامۀ موشکي

کشورهای حاشیه خلیج فارس و  های تسلیحاتيایجاد تواز  با ه ینه راستایاین حوز  در 

 (. Rezaei, 2015) قابل درک استاسرائیل در این چارچوب 

گرایي گرا نی  ممووری اسممي ایرا  با اتیاذ راهبرد چنفمانبهسازی برو در الگوی موازنه

پردازد. سیاسرت نگرا  بره شرر،     سازی ميسازی و اتحادسازی زد  و به موازنهدست به ائتم 
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بر ن دیکي به چین و روسیه و همچنین تمش برای عضویت رسمي در سازما  همکاری مبتني 

سرازی  گررای ایررا  بررای مقابلره و خنرري     سازی بررو  ای از موازنهتوا  نمونهميشانگوای را 

ای در هلل خامنره انمونره  آیرت   برایتوفیفا  آمریکا و برخي از همسایگا  تلقي و تحلیل کرد. 

بره   8۹۳7ای در بومرن مرا    مموور چین که پس از توافق هستهرئیس 8«پینگشي مي»دیفار با 

ایرا  هموار  به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و : »کردنفتأکیف   ایرا  سفر کرد  بود

قابل اطمینا  همچو  چین بود  و بر همین اساس  توافق رؤسای ممووری ایرا  و چین بررای  

دیرفار رئریس   )بیانرا  در  « تآمی  اسر ساله  کامم  درست و حکمت 2۱یک روابط استراتژیک 

روسیه با ایرا  در منگ سوریه و  راهي نظاميهم (.8۹۳7ومن   بممووری چین با رهبر انقمب

های روس از پایگا  نظامي در همرفا  نیر  منبرۀ دیگرری از رویکررد      افکناماز  استفاد  بمب

چنف در مورد ابعراد و کیفیرت   له با توفیفا  تعریف شف  است. هرممووری اسممي برای مقاب

نر د    2ي ایرا  تردیرفها و انتقادهرایي ومرود دارد   گرایي در محافل دانشگاهاین منبه از موازنه

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

سیاسرت و   ترین الگوهای رفتاری غالببنابراین در چارچوب رئالیسم تفافعي  یکي از موم

 سازی است.  ای  موازنهاهلل خامنهتفکر دفاعي آیت

 

 . توازن تهدید1
 ۹«موازنه توفیرف »بر اهمیت پردازا  رئالیسم تفافعي برخي از نظریهتاکیف در کنار موازنۀ قفر   

هرای  توانمنرفی ترکیبري از قرفر  توراممي     » عبار  اسرت از  این افراداست. توفیف در نگا  

  چه در روابط میرا آ   ن دیکي مغرافیایي و نیّا  تجاوزکارانه احتمالي. به عبار  دیگرنظامي  

                                                                                                   
1. Xi Jinping 

  8182روزنامه شر،  شمار   ( توانیم با هیچ کشوری اتحاد استراتژیک داشته باشیمنمي. برای نمونه  بنگریف به: الوه کوبیي )2

  روزنامه اعتمراد  شرنبه   نگاهي به روابط تارییي ایرا  و روسیه( یا رک به: موانگیر کرمي  87: ص 8۹۳2 مرداد ۹8چوارشنبه 

 (. 88  ص 8۹۳۱بومن  81
3. Balance of Threat 
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میر ا    ا عنوا  توفیف است و نره صررف   ها از یکفیگر بهبرداشت آ   ها حائ  اهمیت استدولت

کشرورها نره    (. در این چارچوب Walt, 1987: 21–34, 262–285« )هاقفر  هر یک از آ 

های فارغ از آمریکا که پایگا کننف. موازنه ایجاد مي توفیف و خطربلکه در برابر   در برابر قفر 

هرا  همره گ ینره  »کنف که و هموار  ایرا  را توفیف مي آ  در اطرا  ایرا  واقع شف  است امينظ

گا  از توفیف آشرکار ایررا  دریرغ    مغرافیایي ایرا  هیچ   اسرائیل نی  در ن دیکي«روی می  است

 نکرد  است.  

اما بحث تواز  توفیف به طور عملي زماني به ادبیا  راهبردی و نظامي ایرا  اف ود  شف که 

اهرل تجراوز بره     ما» اعما کردنف: 8۹۳8سال در دانشکف  افسری اماا علي در  ایاهلل خامنهآیت

ملت ایررا  ایرن را   - کنیمهیچ ملتى و هیچ کشور  نیستیم؛ ما هرگ  اقفاا به منگ خونین نمي

اما ما ملتى هستیم که هرگونره تجراوز را  بلکره هرگونره توفیرف را  برا        -ثبا  رسانف  استبه ا

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

کنریم. هرر کسري فکرر     مادی ملت ایرا  را توفیف کننف. ما در مقابل توفیف  توفیرف مري   پوشالى

های دریافت سیلي داش خطور کنف  بایف خود را آمادممووری اسممي ایرا  در مییله تجاوز به

مرور نیسرت کره شرما     این است  ودررو تماا شف دورا  ب   .فهای پوبدین کنمحکم و مشت

بیانرا  در  « )کنریم رویم؛ نییر  پاهایتا  گیر خواهف افتاد و ما دنبال ميمي زنیم و دربگوییف مي

 (.8۹۳8  آبا  انشگا  افسری اماا عليدیفار از د

موضوع تواز  توفیف را مطر  کرد  و در بیانراتي   8۹1۱پیش از این نی  ایشا  در سال البته 

ها بفاننف  اگر تعرضي به ایرا  اسممي بکننف  ایرا  اسممي به منرافع  مریکایيآ»اشار  داشتنف که 

  بیانا  در دیفار کرارگرا  « )وارد خواهف کرد عالم که امکا  داشته باشف  لطمه طۀآنوا در هر نق

در دانشرگا  افسرری امراا علري )ع( کره       8۹۳8آذر ما   پس از افوارا (. اما 8۹1۱اردیبوشت 
مقامرا    طور مفی در راهبرد دفاعي کشور در دستور کار قرار گرفت واساسا  این استراتژی به

اسرتراتژی  »برا عنروا     این بیانرا  را ارشف نیروهای مسل  و به ویژ  فرمانفها  سپا  پاسفارا   

بر همرین اسراس برود    . قرار دادنف مورد تومه «برابر توفیف استراتژی توفیف در»و  «نوین دفاعي
ممي کل سپا  در این ارتباط از بازنگری در دکترین دفاعي ممووری اسر  يمانشین فرمانفه که
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این بازنگری همه نیازهای »و گفت:  ر دادخب و در پیش گرفتن استراتژی توفیف در مقابل توفیف

 .8«دهفبیش و بازدارنفگي نیرومنف پاسخ ميما را برای دفاع اطمینا 

اعرما   ایاهلل خامنره آیرت علیه ایرا  در او  قررار داشرت     اسرائیلدر زماني که توفیفهای 

 ۹۹ پیرروزی منرگ   اش هرم  ای ضفیت با اسرائیل دخالت کردیم  نتیجهما در قضای»کردنف که 

بعف از این هم هر ما هر ملتي با رژیم صویونیستي مبارز  کنف ما پشرت  و  روز  بود 22و  روز 

(. در 8۹۳8های نمراز ممعره توررا   بومرن     )بیانا  در خطبه« کنیمسرش هستیم و کمکش مي

توفیف موامه  تواز راهبردی با تبعا  استراتژی  ددر حوز اسرائیلبار بود که این نیستین  واقع

حاوی این پیاا بود که ایرا  نه تنوا در اثر توفیفها منفعل   شف و از لحاظ ادبیا  استراتژیکمي

این اسرتراتژی   ت. گاا بعفیدرازمف  و پُرشف  آماد  کرد  اس مقابلۀبلکه خود را برای   نشف 

ف و ایشرا  تأکیرف   مشوف برداشرته شر  شور در ای اهلل خامنهآیتنراني در سی 8۹۳2فروردین در 

را « حیفرا »و « آویوتل»ممووری اسممي  سر ب نف  اشتباهيرژیم صویونیستي از  اگر»کردنف که 

تأکیف صرری  برر   (. 8۹۳2)بیانا  در حرا مطور رضوی  فروردین « با خاک یکسا  خواهف کرد

که ایرا  هرگونره  ا در راستای توفیف معتر متقابل قرار گرفت بفین مفوو آویونابودی حیفا و تل

مومودیرت  پایا  را مساوی با کشور  یا تجاوز به مرزهای سرزمینيای هسته تأسیسا حمله به 

 تعریف کرد  است. اسرائیل

شرواهف     امرا تابرف را بر نمري اسرائیل  مومودیت ایاهلل خامنهدر اینجا درست است که آیت

عمرل   و دفراعي  محتاطانره  ایرا  در دنبال کرد  اهرفا  خرود کرامم     دهف کهيتارییي نشا  م

گرا   کنف  امرا هریچ  حمایت مي فلسطینيهای اهلل و منبشایرا  از ح بشکي نیست که کنف. مي

ها را به آغاز منگي تماا عیار علیه اسرائیل ترغیب نکرد  و عواقب اقرفاما  خرود را   این گرو 

: در ایرن راسرتا عنروا  کررد  اسرت     سسره بروکینگر    ؤاز م 2«پوبککنت »در نظر گرفته است. 

آمیر   اهلل را بره اقرفامي غیرمنطقري و منرو     ها ح بگا  شاهف این مسئله نبودیم که ایرانيهیچ»

پاسرخ کوبنرف  و   ایرن کشرور توانرایي    که خواهف مقاما  اسرائیل بفاننف ایرا  مي ترغیب کننف.

                                                                                                   
 (8۹۳8آذر  4کلیف خورد  )خبرگ اری مور   "توفیف در برابر توفیف". سردار سممي  آغاز بازنگری در دکترین دفاعي ایرا  8

2. Kenneth Pollack 
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ها به شرایطي ف دشمنيندهگا  اماز  نمياما هیچ  ها دارداسرائیليبا مویانه را در برخورد تمفي

 . (Beinart, 2015) نجامفخار  از کنترل بی

عربسرتا    شرف  با تبفیلاستراتژی تواز  توفیف در مقابل عربستا  سعودی نی  صاد، است. 

اهلل آیت 8۹۳7   در اردیبوشتهای اخیردر سال برای ایرا « توفیف ومودی»به « رقیب مفی»از 

فرارس  خلریج  ۀمنطقر  نرادا  این را دشمنا  ما با همراهي برخي از مسئوب  : »فرمودنفای خامنه

  های نیابتي را به مرزهای ایرا  بکشراننف و بیواهنف منگ بفاننف که اگر شیطنتي صور  بگیرد

ت بیانرا  در دانشرگا  افسرر  و تربیر    « )واکنش ممووری اسممي بسیار سریت خواهرف برود   

آ  عربسرتا    (. موضوعي کره آشرکارا میاطرب اصرلي    8۹۳7ت   اردیبوشپاسفاری اماا حسین

بیانرا  در  « )توفیف دشمن  یک چیر  قورری و طبیعري اسرت    »سعودی بود. لذا به تعبیر ایشا  

فضرای   (. نظر بره همرین افر ایش   8۹17  فروردین دیفار زائرین و مجاورین حرا مطور رضوی

ای هموار  معتقرف اسرت چرو     اهلل خامنهاطرا  مرزهای ایرا   آیتتوفیف در  رواني و فی یکي

حفر  و افر ایش عناصرر    }از یک طرر    حلّ آ  هم توفیف هست؛ توفیف  عمومي است. را »

( و از طرر  دیگرر   8۹18  اسفنف بیانا  در دیفار کارگ ارا  نظاا« )قفر  در درو  نظاا است

مقابرل را داشرته باشرف. در     ابلیت تغییر رفتار طر ق «تواز  وحشت»این توفیف بایف با پشتوانۀ 

های فوبدین و بازوهرای قفرتمنرف خرود را در لبراس     وقتي یک ملت پنجه»واقع به باور ایشا  

انفازی نسبت بره آ  کشرور تضرعیف    نیروهای مسل  به رخ دیگرا  کشیف  توهّم و خیال دست

در دیفار نیروهای مسل  اسرتا  خراسرا    بیانا  « )کنفشود و دشمن حساب کار خود را ميمي

 (.8۹۳8  مور شمالي

در  مموروری اسرممي ایررا    برای ترسیم مفل واکنش در ایرا   فرمانفهي کل قوا بنابراین 

نیر  در  را  ترواز  توفیرف   مرفل   در کنار تواز  قروا   در حوزد نظامي برابر هرگونه رفتار محتمل

د روشني نحو بهآ   ایو متحفا  منطقهتا ایاب  متحف   ؛انفدستور کار نیروهای مسل  قرار داد 

 ایاهلل خامنره در واقع  آیتف. شونن اشتبا  محاسباتيو دچار  درک کرد را  کشور عملکرد نظامي

عمم  نوع رفتار ایرا  را منوط به رفتار طر    «کنیمما در مقابل توفیف  توفیف مي»اینکه  اعمابا 

مموروری  خود آشکارا حاکي از غلبۀ رویکردی دفاعي در تفکر راهبردی که این  انفمقابل کرد 
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قلمرفاد نمرود کره     8«ضربۀ متعرار  دوا »توا  استراتژی ای را نی  مياست. چنین رویه اسممي

 کامم  بر ابعاد دفاعي و پاسیگویي به توفیفا  استوار است. بنابراین  اسرتراتژی ترواز  توفیرف   

ای اسرت کره تراکنو     اهلل خامنهدهنفد انفیشۀ راهبردی آیتشکل يهای اصلیکي دیگر از گ ینه

سیاسي و تمامیرت  های متیاصم علیه استقمل بازیگرا  و دولت نی  کارآمفی آ  برای بازداشتن

 ایرا  مؤثر واقع شف  است.   ارضي
 

 هم پیوسته. امنیت به1

 همکراری  و ثبرا   ایجراد  برای اصل ترینموم ایرا  امنیتي توفیف رفع  ایاهلل خامنهبه باور آیت

بره   منطقره نیر    در ممووری اسرممي  هایسیاست از بسیاری. رودشمار مي به در منطقه کشور

 وبریش در که البته کم  گرددبرمي کارا نئومحافظهتوفیفا  امنیتي آمریکا به خ وص در دورا  

در راهبرد دفراعي   2«هم پیوستهبه امنیت» رهیافتدورا  اوباما نی  تفاوا یافته است. بر این مبنا  

معنرای نراامني بررای     که بر اساس هرگونه ایجاد ناامني برای ایررا  بره   ممووری اسممي ایرا 

علیره  ای آ  پیمانا  منطقهو همنظامي آمریکا  واکنشي به توفیفا  مستمر   کهمنطقه خواهف بود

مموروری  »ین نمود یافتره اسرت:   رهبری چنشود  در دیفگا  قلمفاد ميممووری اسممي ایرا  

دانرف و بررای   ترین نعمت الوري مري  امنیّت را ب رگ -هم برای خود  هم برای دیگرا -اسممي 

بیانا  در دیرفار ممعرى از فرمانرفها  و کارکنرا      « )کنفایستف و دفاع ميحف  امنیّت خود مي

اگر منطقره خلریج   »ف: انایشا  همچنین فرمود  (.8۹۳7  فروردین ارتش مموور  اسممى ایرا 

فارس داریم  بیش از همه از امنیت این فارس در امنیت باشف  ما که بیشترین ساحل را در خلیج

  ما که منرافع زیرادی   محل حضور بیگانگا  نباشف تفاد  خواهیم کرد. اگر خلیج فارسمنطقه اس

منطقه سعي خواهیم امنیت این  برقراریداریم  بیش از دیگرا  در  پوناور و ب رگ در این خلیج

 (. 8۹4۱  بومن بیانا  در دیفار فرمانفها  و ممعي از پرسنل نیروی هوایي ارتش« )داشت

یرم.  ا ما همیشه امنیت را حف  کررد »انف: ای همچنین در مای دیگری عنوا  کرد اهلل خامنهآیت

یم  هرم  اهخواستامنیت برای خودما   قورا  امنیت برای منطقه است. یعني هم امنیت خودما  را 

                                                                                                   
1. Second Conventional Strike  

2. Interconnected security 



 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاخامنه اهللیتاز منظر آ یرانای راهبرد دفاع

ناپذیر است. ناامني ما هم  ناامني منطقه است. آ  روزی که ایررا   امنیت منطقه را؛ چو  تفکیک

بیانرا  در دیرفار ممعري از    « )منطقه روی آرامرش خواهرف دیرف     امنیت و آرامش داشته باشف

گي در ت کره زنرف  اسر  در اینهم پیوسته امنیت به خرد حاصل از راهبرد(. 8۹4۱  آذر پاسفارا 

 ثبا  همچو  آسریای منروب  بي ایدر میا  چنفین زیرسیستم منطقهگرفتن محیط ناامن و قرار

زیرادی بررای    های امنیتيمبنای تحمیل ه ینه مرک ی  دریای خ ر و قفقاز منوبي غربي  آسیای

ثباتي در موت کراهش  تفاوا و بازتولیف بي  رواینایرا  در طول چوار دهۀ اخیر بود  است. از 

 های فوری امنیتري وعي محیط و حلقهای ایرا   همگي به نقفر  کشور و فرسایش نفوذ منطقه

هرای  های بالقود گسرترش رقابرت  های ناامني هموار  زمینهکننف. چنین محیطکشور را ناامن مي

هرای  قرفر   و به دنبال آ  حضور نظامي های مفیفهای نظامي  خلق بحرا ای  درگیریمنطقه

بیش زیادی از انرژی سیاسي و امنیتي ایرا  م ررو    و در خود فراهم کرد  استخارمي را 

 .  شف  استهای امنیتي در منطقه چنین چالش

منطقه  بره نروعي    زد  منافع کشور به مسائل امنیتيای  گر اهلل خامنهآیت در رویکرد دفاعي

واقرع    کاهرف. در مري  حماقت دشمنا  در حمله به کشور ز توفیفهای نوفوور امنیتي و ریسکا

چنین راهبرد فعرال و ترفافعي سرعي دارد بره کشرورهای       گیریممووری اسممي ایرا  با بکار

ر  حمله نظرامي بره   های کمک به ایاب  متحف  و اسرائیل در صومنطقه هشفار دهف که ه ینه

 ا است کره سر منطقه خواهف بود. این استراتژی بفین مفووتر در سرتاز ناامني گسترد برو  ایرا 

ایرا  مبتنري برر ورود بره     ایمنطقه  سیاست شود رفع ممووری اسممي ایرا امنیتي  توفیف اگر

   خواهف بود. «برد -برد»بازی 

 

 دفاع   -. نظریه تهاجم4

از طریق اتیراذ رویکردهرای دفراعي و    « کاهش احتمال منگ»در زمینه  8«دفاع -توامم»نظریه 

هرای  باب برد  قابلیرت   «کاهش احتمال شکست» راستایدر  نی  عفا بروز رفتارهای تواممي و

دانشرگا  علروا   ای در اهلل خامنره   آیتدر این راستا. شف  است مطر کرد  خود و مسل  نظامي

نیروهای مسلّ  فقط بره معنرای    آمادگي» تأکیف نمودنف: 8۹۳7نوشور در آذر  دریایي اماا خمیني

                                                                                                   
1. Offense-defense theory 
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داشتن کشرور از  بلکه معنای دیگر آ  م و  نگه  بشویفاین نیست که در نبرد بر دشمن پیروز 

کنف بره طرر  شرما گرامي از       نميأنیّت بف دشمنا  است. وقتي شما آماد  باشیف  دشمن مر

(. بره   8۹۳7مورر   بیانا  در دانشگا  علوا دریایي اماا خمیني نوشرور  « )روی بفخواهي بردارد

 کاهش احتمال وقوع منگ.   اعتقاد ایشا   این امر یعني قفر  بازدارنفگي و

یکي از عوامل اصلي غلبه حالت توامم  دفاع  -توامم در الگوی اصلي نظریهاف و  بر آ   

 :Snyder, 1996) خورد  تعادل این دو  ت ور پیروزی آسا  در منرگ اسرت  همبر دفاع و بر

د و برا ورو  288۹پس از حملۀ آمریکا بره عررا، در سرال     ممووری اسممي ایرا (. 167-192

تا زمینۀ امکا  حمله   اثرگذاری فعال در آ   فرصت پیروزی آسا  را از کشورهای غربي گرفت

در پاسرخ بره حملرۀ     2881به ایرا  بعف از عرا، فراهم نگردد. حمایت ایرا  از لبنرا  در سرال   

پرردازا  معتقفنرف   اسرائیل نی  در این چارچوب قابل تحلیل است. در این راستا  برخي از نظریه

طلبانره حتري توسرط    طلبي فرصتو توسعه شف احتمال منگ نی  بیشتر   وقتي غلبه آسا  باشف

بررای  (. Taliaferro, 2000-2001: 126-181« )های متوسرط نیر  دنبرال خواهرف شرف     قفر 

سوریه و عرا، در چارچوب دکترین نمونه  با ورود فعال و رویکرد تواممي ترکیه به تحوب  

الن رر   کره برا    داعرش و مبوره   به فوور و تقویرت گررو  تروریسرتي    کگرایي و کموعرمانين

   بود  به دلیرل دامنرۀ وسریع توفیرفزایي آ  بررای     همکاری فعال عربستا  سعودی و قطر همرا

بره عنروا  کشرور همسرایه و     و عررا،   بمفاصله با واکنش ممووری اسممي موامه شف   ایرا 

و  8«ن دیرک  خرار  »ز محور مقاومت که منطقۀ ي اسوریه در مقاا متحف راهبردی کشور و بیش

  شفنف. دفاع  –توامم استراتژیمشمول   شونفتورا  نی  محسوب مي دو حلقۀ امنیتي

مبرارز   مرفافعا  حررا   اگرر  »ای این است کره  اهلل خامنهمنطق این رویکرد نی  به تعبیر آیت

شرف  مرا بایرف اینجرا در     اگر ملرویش گرفتره نمري     آمف داخل کشورکردنف  این دشمن مينمي

بیانا  در دیفار ممعري  « )گرفتیمها را ميمنگیفیم و ملوی اینها ميبا این ی خودما هااستا 

بازدارنرفگي  »مبتنري برر   نیر   ایرن اسرتراتژی   (. 8۹۳7  بومن های شوفای مفافع حرااز خانواد 

اسرت.   ایمنطقره  امنیتري  -سیاسي در تحرکا  فعال حضور طریق از «پیشرو دفاع» و «ایشبکه

هرای  های اسرتراتژیک  هرف  اساسري  تأثیرگرذاری برر حلقره      حوز  سازیعبارتي  در شبکهبه

                                                                                                   
1. Near Abroad 



 19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاخامنه اهللیتاز منظر آ یرانای راهبرد دفاع

یک کشرور اسرت؛ ترا در صرور  وقروع       فها یا مناطق ژئوپلتیکيمیتلف امنیت کشور یا واح

کشور  توفیرفا    و در نقاطي فراتر از مرزهای رسميناامني  ه ینۀ اقفاا دشمنا  اف ایش یافته 

ممووری اسممي برای حفر  تمامیرت ارضري و سیاسري       در این راستاترل یا خنري گردنف. کن

رغرم داشرتن   اش را اف ایش داد  است؛ اما علري ی دفاع غیرمتقار  و بازدارنفگيهاقابلیتخود  

با خطررا  امنیتري قابرل تروموي     مطلوب هایي  به دلیل نفاشتن عمق استراتژیک چنین توانایي

 روبرو است.  

کشور مرز آبي و خاکي دارد که هیچ کفاا متحف طبیعي آ  نیستنف و بسیاری بره   8۱را  با ای

برای مبررا    کننف.عنوا  پایگا  اقفاما  ضفایراني آمریکا  اسرائیل و عربستا  سعودی عمل مي

های مایل به ارتباط با ممووری اسرممي در دیگرر کشرورها ارتبراط     این مشکل  تورا  با گرو 

ها شرامل شریعیا  عررا،  لبنرا  و بحررین  شریعیا  و       ای برقرار کرد  است. این گرو صمیمانه

طیفري از نیروهرای   کردهرای عررا، و   برخري از  های یمن  دشمنا  طالبا  در افغانستا   زیفی

دهه گذشته  این ارتباطا  به تورا  کمک کرد  است که برا  چوار  حفودشونف. در فلسطیني مي

ه کنف و مانع استفاد  از کشرورهای همسرایه بره عنروا  پایگراهي علیره       اقفاما  ضف خود مقابل

های متحرف توررا  بارهرا در انتیابرا      بسیاری از گرو اف و  بر آ   شود.  آ استقمل و امنیت 

پوشري نیسرت و   زیرا نماینف  ممعیتي هستنف که هم قابل چشرم  ؛انفکشورهای خود پیروز شف 

 هم مطالبا  به حقي دارنف.

دیگر نیر  در   نکته موم یک  شودمطر  ميایرا   استراتژی نظاميشکل داد  به بحث وقتي 

تروا  آ  را  که نمي ومود داردرتبۀ نظامي ایرا  ای و مقاما  عالياهلل خامنهآیت برداشت ذهني

آ  تغییر رژیم هف  تابف و مستقل را برنمي که آمریکا  ایرا  آ  نکته این است. کم گرفتدست

دهف ترا از    نفوذ قوی ایرا  در کشورهای همسایه به ایرا  امکا  ميذهنیتاساس این  است. بر

البته ایرن برداشرت ذهنري در    خود در برابر تجاوزا  خارمي و حمم  نظامي محافظت کنف. 

روابطري  ترمش کررد  اسرت    ایرا  خأل شکل نگرفته است. پس از تجربۀ منگ ایرا  و عرا،  

ای هرگر  دوبرار  اتفرا،    اطمینا  یابف چنین فامعه و کنفایجاد  مت()محور مقاو قوی در منطقه

ای ها و فشرارهای منطقره  با ومود پیچیفگي دفاع تواممي تاکنو  شکي نیست که ایف  افتف.نمي

خواهرا  امنیرت    غالبرا   ممووری اسممي ایررا   است. کرد  عمل المللي علیه کشور موفقو بین
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برین حالرت    که مورد توفیف واقع شود و تعرادل  گیردخود ميحالت توامم به ؛ لذا زماني است

   ر دفاع عامل اصلي تعادل امنیتي است.توامم

که به نوعي برای توضی  سط  توفیف ناشي از معضل امنیتي ارائه شف  اسرت    رویکرداین 

توانرایي دفراع یرک     کره اسرت   بر این پایه استوار در ادامۀ استراتژی تواز  توفیف قرار گرفته و

ترواز  در تکنولروژی   »بلکره دو متغیرر     شودکشور تنوا در قفر  نسبي آ  کشور خمصه نمي

برای این منظور مرورد  « تفافعي -يهای تواممتمای  میا  وضعیت»و « تفافعي -تواممي نظامي

نظر به همرین حساسریت اسرت کره     . (Lynn-Jones, 1995: 664-669) گیردبررسي قرار مي

ایررا  برا کشرورهای    اف ایش شکا  تکنولوژی تسلیحاتي  را  نسبت بهفرمانفهي کل قوا در ای

ف اسرتراتژی مفیر   ورودهمسایه نگراني مفی دارنف و مواضع شوریور ما  ایشا  در خ روص  

هرای  هرا و نیازمنرفی  اساسا  در پاسخ به همین ضرور  «اف ایش توا  تواممي نیروهای مسل »

 است.   تکنولوژیک تسلیحاتي

عامل یرا متغیرر اساسري در تحلیرل      آوری فندفاع بر اینکه  -نظریه توامم طرففارا تمامي 

(. Glaser and Kaufman, 1998: 61-63) نظرر دارنرف  اتفرا،  استدفاع  وتوامم بین تعادل 

مفافع سنگیني  مم معموب  به نفع کشورتوا -  موازنه دفاعهمچنین  از منظر حامیا  این رویکرد

تروا   ای نی  براور بره آ  را مري   اهلل خامنهامری که در نگا  آیت (.Van Evera, 1999کنف )مي

 بره  دشرمن   بره  وابسته نظامي تحرّک و نظامي حملۀ هرگونه محققا : »انف  مایي که فرمود یافت

  بیانرا  در دیرفار ممعري از ناشررا     « )شودمي تماا اسممي ممووری سود به و دشمن ضرر

شرایط خاص  از  بر اساس ممووری اسممي ایرا  رسفمي رو به نظراین(. از 8۹41اردیبوشت 

برر آ    در مرواردی هرا نیر    آمریکرائي  ای که خودمسئله ؛بردکاربست این استراتژی نی  بور  مي

  اسرتراتژی نظرامي ایررا    »پنتراگو  آمرف  اسرت:     2887گ ارش نمونه  در  برایکننف. تأکیف مي

ی از حمرم   دواا در برابرر حمرم  اولیره      دفاعي است و بر اساس بازدارنفگي و ملروگیر 

حل دیپلماتیک بفو  داد  امتیازا  عمرف   کارگیری را في اقفاما  و حمم  متجاوزا  و بتم

 (.Capaccio, 2014« )قرار گرفته است
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اهلل الملرل برا تفکرر راهبرردی آیرت     ترین نظریۀ روابرط برین  ن دیک رسفبه نظر مي  بنابراین

 ایشرا  را  نسیه رهبری  که البته منبۀ اخمقي و اسممي تفکر ؛تفافعي استای  رئالیسم خامنه

 روایت رایج در غرب متمای  کرد  است. از

 

 ایاهلل خامنهدر تفکر راهبردی آیت گراییواقع. د

و عفا   عینیا  و یيگرامادیبر  المللبین روابطدر  کم  يرئالیسم به عنوا  مکتبتأکیف نظر به 

بررای نمونره    ای محتاط بود. اهلل خامنه  بایف در نسبت آ  با تفکر راهبردی آیتاخم،تومه به 

برخري از    ایاسرائیل و آمریکرا علیره ایررا  در موضروع هسرته      ز توفیفا  مکرر نظاميپس ا

ای همچرو   شف  در میرا  کشرورهای هسرته   تقف بودنف که ایرا  به دلیل واقعغربي مع ا متفکر

تسرلیحا    بایرف در مقاا دفاع از خرود و ایجراد موازنره     و رژیم اسرائیل  سیهرو  هنف  پاکستا 

رهبرر ایررا  برا صرفور فتروای مرذهبي          ایرن ومود با  .(Waltz, 2012ای داشته باشف )هسته

صریحا  برخورداری و استفاد  از هرگونه تسرلیحا  کشرتار ممعري را حرراا دانسرته و اساسرا        

ای  دیگرر انرواع   افر و  برر سرم  هسرته    »ارنف. ایشرا  معتقفنرف   ای نفاعتقادی به چنین موازنه

های کشتار ممعي  نظیر سم  شریمیایي و سرم  میکروبري نیر  توفیرفی مرفی علیره        سم 

از دیگرر   ترشونف. ملت ایرا  که خود قرباني کاربرد سم  شیمیایي است  بیشر بشریت تلقي مي

امکانا  خرود   کنف و آماد  است همها حس ميها رگونه سم ها خطر تولیف و انباشت اینملت

هرا را حرراا و ترمش بررای م رونیت      را در مسیر مقابله با آ  قرار دهف. ما کاربرد این سرم  

ای بره  اهلل خامنره پیراا آیرت  « )دانریم همگا  مري  بیشیف  ابناء بشر از این بمی ب رگ را وفیفه

 (. 8۹1۳  فروردین عفا اشاعهای و المللي خلع سم  هستهنیستین کنفرانس بین

گرردد  برمري  ای و نظریه رئالیسم به ایناهلل خامنهمیا  تفکر راهبردی آیت دلیل این اختم 

در کنار داشته و   رویکردی قرآني به موضوع منگ و دفاع یشا  در مقاا یک مجتوف و فقیهکه ا

تومره   نیر   اخمقیرا  تومه به مسائل مادی )همچو  منفعت و قفر ( بره مسرائل ارزشري و    

بتروا   مانع از این شف  که  رایج در غرب  رئالیسماصول   برخي از دلیلهمین بهف. نای دارویژ 

را در این خ وص مورد  ایاهلل خامنههای راهبری و دفاعي آیتمنطق و مفاهیم انفیشه تمامیت

 ممحظا  اخمقري مبنای  بررا عموما   بررسي و انطبا، قرار داد؛ چرا که ایشا   رئالیسم تفافعي
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گویف در صرور  ضرعیف برود      مي ایاهلل خامنهآیتدهف. رئالیسم ميقرار  عمل و رفتار ۀپیش

طلبانه خود از انگی د بیشتری برخروردار خواهنرف   های سلطهفالما  برای تجاوز و بسط فعالیت

 هرا بزا اسرت.  و ارزش از خود ولي منگ هم برای دفاع  محور استاگر چه صل  یعني؛ 8شف

هرای  های کمال مادی و معنروی و قلره  یک ملت برای اینکه قله: »انفایشا  در این راستا فرمود 

خیالي از توامم دشمنا  احتیا  دارد. امنیت را ع   و شرافت را فت  کنف  به امنیت و به آسود 

توانرف  چگونره مري   ملرت  طلبانه هسرت  های قفر کنف؟ در دنیائي که انگی  تأمین ميچی  چه 

در مراسرم   بیانا « )امنیت خود را به دست بیاورد و حف  کنف؟ این سوم نیروهای مسل  است

 (. 8۹11  آبا  های افسری ارتشآموختگي دانشگا مشترک دانش

اهلل نر د آیرت    برا انتقادهرای مرفی    نظرامي  قرفر   بهنگرش کامم  منفي و مربت بنابراین  

در این زمینه از ارائه ت ویری کلي و مطلق فاصله گرفته و به هرر   ایشا و روست بروای خامنه

توانرف مربرت یرا    ذاترا  نمري   گرینظاميکنف. در این تلقي  تومه مي قفر  دو بعف مربت و منفي

اصلي از تولیف سم  در ممووری اسممي ایرا   هف  »ایشا  معتقفنف  برای نمونه  منفي باشف.

که در غرب هف  اصلي تولیرف سرم     در حالي ؛هففي دفاعي و مقابله با دشمنا  زورگو است

بیانرا  در  « )های تسرلیحاتي اسرت  تجار  و اف ایش ثرو  سردمفارا  کارخانجا  و کمپاني

  و اقتفار دفاعي نیروهرای مسرل   دیفار فرمانف  کل قوا از نمایشگا  دستاوردهای موادی علمي 

مبرگراست که سیاست دفاعي را اسیر مبرر   اینظریهفافعي رئالیسم ت عمو  بر این (. 8۹۳8تیر 

 ای همیواني چنفاني نفارد.اهلل خامنه  که این نی  با تفکر آیتدانفالملل ميساختاری نظاا بین

ای  امنیت نسبي موا  اسما )امت اسما( اسرت و  اهلل خامنهآیت گرایيبحث دیگر در واقع

 8۹۳8بیانرا  و مواضرع ایشرا  از     . برا ارزیرابي  ممووری اسممي ایررا  نه صرفا  قفر  نسبي 

های موا  عرب با اثرگذاری آمریکرا و متحرفا  آ  از مسریر    ه خی شآیف کتاکنو  چنین بر مي

متعرفد تروریسرتي در خاورمیانره سرناریویي بررای      هرای  خود خار  شف  و فوور گرو  اصلي

اهلل بیشري از راهبررد دفراعي آیرت     بنرابراین  تضعیف و تج یۀ همۀ کشورهای اسممي اسرت.  

ای اساسا  بر مبنای سامانفهي همکاری ممعري کشرورهای اسرممي و همچنرین وحرف       خامنه

                                                                                                   
 ألمومنین سبیم (اهلل لِلکافرین عليسور  نساء )وَلَن یَجعل 878. آیه 8
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ری کنفررانس موراني   سرتاد برگر ا  یک اسرتوار اسرت )  ای اسرتراتژ مسألهموا  اسما به عنوا  

اختمفرا  شرفیف کنروني  ناکارآمرفی ایرن منبره از سیاسرت         (  که با8۹1۳  شوریور بیتاهل

 داننف.حاکما  منطقه مي گرایي را متومه وابستگيواقع

 

 گیرینتیجه
گیری در حوز  راهبردی ممووری اسممي ایرا   منوط به شرناخت و  گذاری و ت میمسیاست

ای اهلل خامنره های سیاست خارمي و امنیت ملي کشور از منظر آیرت  ترین ضرورتبیین اصلي

اساس  در این مقاله اشار  شف که در چرارچوب نظریرۀ رئالیسرم ترفافعي  تفکرر       ایناست. بر 

های مغرافیایي ای مبتني بر امنیت نسبي است که عموما  تابعي از ویژگياهلل خامنهراهبردیِ آیت

ای و همچنین در رابطه برا سرایر   الملل آنارشیک  موازنه قوای منطقهندر نظاا بی ایرا و مایگا  

این برفا  معناسرت کره الگروی     سرزمیني کشور است.  یفاتي است که عمفتا  متومه امنیتتوف

مچنین ترفاوا و تغییرر   مویانه در سیاست دفاعي ایرا   و هستی شي  رقابتي و همکاری رفتاری

رو  سراختار آنارشریک   . از ایرن استالگویي قابل تحلیل و تبیین پایه این سه متغیر آ  اساسا  بر 

خاورمیانره بره عنروا  سره      های امنیتيای و گسلآفرینيِ بازیگرا  فرامنطقهالملل  نقشنظاا بین

نظامي به میر ا  مقتضري    ایرا  درصفد کسب توانمنفی و قفر شود تا عامل پایفار  باعث مي

هرای  توانمنرفی   تاثیر ساختار فریف قفر اش برآیف. بنابراین  در راستای اف ایش امنیت نسبي

برر رفترار   های ذهني از طریق ت ورا  یا برداشت دشمنا  و توفیفا  بالقو  علیه کشور مادی

برر   معمروب  کره   ؛شرود يای مؤثر واقع مالمللي و منطقهای در عرصۀ بیناهلل خامنهراهبردی آیت

کننرف و  را پردازش ميو تحوب   اطمعا   های تارییي و دیگر میانبرهای ادراکيمبنای قیاس

 گیرنف. ت میم مي

در ممووری اسرممي   های راهبردی فرمانف  کل قواها و انفیشهها  دیفگا همجموع نظری از

 کراهش احتمرال وقروع    دکتررین » تمرک  خود را برر روی  ایشا نتیجه گرفت که  چنین توا مي

برر اصرول    ؛ که این استراتژی کامم «کاهش احتمال شکست در منگ» انف و نهقرار داد « منگ

بره   دارنف  نسربت  گریمقولۀ نظامياسممي به  یرویکردتفافعي استوار است و از آنجا که وی 

انف کره در سرینا    و اخمقي در پیش گرفته هنجاری نی  نگاهي الملل مطلوبنظم و روابط بین
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به ممووری اسممي  پایبنرف بره    ارتش و نیروهای نظامي وابسته: »یافته استایشا  چنین نمود 

کننف  نه در هنگاا خطر دست به کارهای ممنوع و انف؛ نه در پیروزی طغیا  ميتعوّفا  اسممي

؛ امّا نیروی مسرلّ  متعبّرف بره    تیا معمول نیسزننف. یک چنین تقیّفاتي در دناب ارهای ممنوع مي

بیانا  در دیفار ممعرى از فرمانرفها  و   « )کنفمي رعایترا  اصول اخمقي قوانین اسممي  این

اهلل بر اساس دیفگا  آیرت  در مجموع (. 8۹۳7  فروردین کارکنا  ارتش مموور  اسممى ایرا 

 کررد  شا  من ر هف د  و موار  بازدارنف  بوه ایرا  راهبرد دفاعياب ارهای اصلي ای  خامنه

و با  در چارچوب همین رویکرد. است با تکیه بر قفر  مليدرازی را از حمله و دست دشمن

نسرته در منطقره پرر    نظامي در قیاس با چنف کشور منطقه  توا کم  ایرا  با بودمه پشتوانه مردمي

  ثبا  و امنیت خود را حف  کنف. تمطم غرب آسیا
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