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  چكيده
هـاي   هـا و برنامـه   از متغيرهاي كليدي در تعيين سرنوشـت سياسـت   فرهنگ راهبردي

بـه ايـن    ،در دفـاع ملـي   فرهنگ راهبرديهاست. اين مقاله ضمن بيان اهميت  دفاعي دولت
فرهنگ هاي  برداري هوشمندانه از پتانسيل نكته اشاره دارد كه پيروزي در جنگ مستلزم بهره

با وجود اينكـه ممكـن    فرهنگ راهبردياست. براي مثال، تحريك ابعاد تهاجمي  راهبردي
ت. كننـده پيـروزي نهـايي نيسـ     هاي تاكتيكي به دنبال داشته باشد، اما تضمين است موفقيت

خصـوص بـه شـمار    رفتار آلمان و ژاپن در طول جنگ جهاني دوم گـواهي بـارز در ايـن    
ايرانيـان در طـول جنـگ     فرهنگ راهبرديبا اشاره به نقش  ،. اين مقاله در عين حالآيد مي

بـرداري هوشـمندانه سياسـتمداران     رسد كـه بهـره   بندي مي ساله با عراق به اين جمع هشت
  زمينه را براي پيروزي نهايي در جنگ تسهيل كرد. ،راهبردي فرهنگهاي  ايراني از ظرفيت

  
جنـگ   الملل، روابط بين ، تهاجم، پيروزي،فرهنگ راهبرديدفاع ملي، : ها واژهكليد
    ، انقالب اسالمي ايرانتحميلي

______________________________________________________________ 
  استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي *

  
  57شماره مسلسل   1391 پاييز  سومشماره  سال پانزدهم  فصلنامه مطالعات راهبردي 
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  مقدمه
هاي  مندي به امكانات و توانتوجه بيشتري المللي  هاي بين هاي منازعات يا جنگ اگرچه در دوره

كننـده سرنوشـت جنـگ نيسـتند.      شود، اما آنها تنهـا متغيرهـاي تعيـين    ها مي مادي و ملموس دولت
ـ تحت تأثير متغيرهاي مختلفي قـرار    طرف مهاجم يا مدافعاز ها ـ اعم   دولتميان سرنوشت جنگ 

جغرافيـايي   هاي نظامي، پشتوانه اقتصادي و مالي و شرايط مندي دارد. گروهي از متغيرها شامل توان
ها وجود دارند كه جلوه مادي ندارند،  گروه ديگري از محرك در عين حال،مادي و ملموس هستند. 

يكي از اين متغيرهاي  فرهنگ راهبرديتوانند در تعيين سرنوشت جنگ بسيار اثرگذار باشند.  اما مي
 ،ها فرهنگي ملتتاريخي، سياسي، اجتماعي و هاي  غيرمادي مهم است كه بسته به شرايط و ويژگي

كنـد. ايـن    ها نقش شمسـير دولبـه را بـازي مـي     در جنگ فرهنگ راهبرديهاي مختلفي دارد.  جلوه
در شـرايط   ،پيروزي در جنگ را تسهيل كندتواند  ميفرهنگ در عين حال كه تحت شرايط خاصي 

  شكست عمل كند. كننده تسهيلمتفاوتي ممكن است به صورت 
و دفـاع ملـي اسـت. بـه      فرهنگ راهبرديارتباط بين دو متغير اين مقاله در پي تبيين نحوه 

 ؟چه نقشـي در دفـاع ملـي دارد    فرهنگ راهبردي اين است كهسؤال اصلي مقاله  ،عبارت ديگر
، امـا در  دارددفـاع ملـي   تكـوين  اساسي در  نقش فرهنگ راهبردياگرچه  ،فرضيه مقالهمطابق 

شود كه تحت هدايت وكنتـرل هوشـمندانه   تواند براي پيروزي در جنگ مؤثر واقع  صورتي مي
ممكن است پيامدهاي مخربي به دنبال داشـته باشـد. در    ،صورت  دولت قرار گيرد. در غير اين

م رژيم صدام حسين اشـاره  هجودر برابر  ملي جمهوري اسالمي ايرانپايان مقاله به مورد دفاع 
  تري درك گردد. و عميقدر سياست دفاعي ايران به نح فرهنگ راهبرديخواهد شد تا نقش 

  
  فرهنگ راهبردي. چيستي الف

و  مبحثي ديرين اسـت  ،هاي غيرفيزيكي ارتباط امور نظامي ـ استراتژيك با عوامل و محرك 
فكران بزرگ . بعدها متشود ميمشاهده  نيزتزو و توسيديد  هاي كساني چون سون حتي در نوشته

هـا و   الت عوامل غيرفيزيكي در طـرح دخجديدتري در باب  يها ايده ديگري مثل كالوس ويتز
اقدامات استراتژيك مطرح كردند. وي مشخصاً معتقـد بـود هـدف اسـتراتژي بسـيار فراتـر از       
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شكست دشمن در ميدان جنگ است و اهداف ديگري چون از بين بردن روحيه دشمن را نيـز  
رت، جنـگ  نـاپلئون بناپـا   هـاي  از جمله جنـگ  ،هاي بزرگ جنگبسياري از گيرد. در  در بر مي

هاي فرهنگي ملـي در جنـگ بسـيار     موضوع دخالت مشخصه ،و جنگ جهاني دوم جهاني اول
هـاي اسـتراتژيكي را بـه     محسوس بوده است. در جنگ جهاني دوم رهبران آلمان و ژاپن گزينه

هـاي فرهنگـي در    فرهنگي ملي قرار داشتند. اين ويژگي عواملكار گرفتند كه عميقاً تحت تأثير 
  ).Lantis, 2009: 33( هاي تهاجمي دو كشور نقش چشمگيري داشتند امهپيشبرد برن

با ادبيات رو به گسترشي كه در حـوزه مطالعـات اسـتراتژيك توليـد      ،در نيمه دوم سده بيستم
، 1973د. در سـال  طـرح شـ  ارتباط فرهنگ و استراتژي  تري پيرامون جديشد، به تدريج مباحث 

منتشر كرد كه در آن سبك و سـياق جنـگ    يي جنگآمريكا شيوهتحت عنوان  كتابيراسل ويلي 
بررسي قرار بحث و گرفته، مورد  و قوام هاي استقالل شكل ها را كه از همان زمان جنگ ييآمريكا

شـان مـورد بحـث قـرار      ها با توجه بـه عاليـق فرهنگـي    ييآمريكاد. در اين اثر، شيوه جنگ دا مي
 فرهنگ راهبـردي جك اسنايدر در اثر معروفش يعني  1977. در سال )Weigley, 1973( گيرد مي

تـري از اصـطالح    بـه طـور مشـخص   ، محدود اي هاي هسته هايي براي عمليات داللت شوروي:
مجموعـه معـاني،   «كه وي از آن ارائـه داد عبـارت بـود از     صحبت كرد. تعريفي فرهنگ راهبردي

هاي احساسي مشروط و الگوهاي رفتاري هميشگي كه اعضاي جامعـه اسـتراتژيك ملـي از     پاسخ
اسـنايدر در ايـن پـروژه     ).Snyder, September 1977: 8( »اند كرده بسكطريق آموزش يا تقليد 

كنـد كـه شـرايط     و اسـتدالل مـي   پرداختـه شوروي تحقيقاتي به انديشه و رفتار استراتژيك اتحاد 
اي دو كشـور شـده    باعث تفاوت اسـتراتژي هسـته   آمريكا باتاريخي و فرهنگي متفاوت شوروي 

ايـاالت متحـده بـه اسـتراتژي      ،است. در حالي كـه شـوروي بـه رويكـرد يكجانبـه گـرايش دارد      
داليلي كه ريشه در تـاريخ مملـو   ها به  بازدارندگي متقابل روي آورده است. روسجويانه  همكاري

كننـده   دسـتي  فاده از نيـروي تهـاجمي و پـيش   از ناامني و كنترل اقتداگرايانه اين كشور دارد، به است
اي ارتـش شـوروي و    گرايش بيشتري دارند. اسنايدر با توصيف ابعـاد مختلـف اسـتراتژي هسـته    

كند كـه رويكـرد گزينـه     دالل مياست ،ارتباط آن با بستر تاريخي و فرهنگي حاكم بر جامعه روسيه
اي دو ابـر قـدرت جامعيـت     ها براي تبيين اسـتراتژي هسـته   عقالني مورد استفاده در تئوري بازي

  .)Snyder, September 1977كند ( توجهي مي هاي ظرفيت فرهنگي بي ندارد، چرا كه به تفاوت
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اط فرهنـگ و  در زمينـه ارتبـ   1970به اين ترتيب، پـس از كارهـاي متنـوعي كـه در دهـه      
در ميـان محققـان جـا افتـاد و تعـاريف       فرهنگ راهبردياستراتژي انجام شد، به تدريج مفهوم 

ي طـ تعاريف ساده متعلق به كـالين گـري اسـت. گـري     از آن به عمل آمد. از جمله  تري متنوع
را چنين تعريف  فرهنگ راهبردي ،»آمريكاسبك ملي در استراتژي: نمونه «اي تحت عنوان  مقاله
  كند:   مي

هاي انديشه و عمل با توجه به نيرويي كـه از تصـور تجربـه تـاريخي ملـي،       شيوه«
گويانـه در شـرايط ملـي و حتـي فرهنـگ كشـوري و شـيوه         براي رفتار پاسخ ها قاشتيا

كنـد كـه در آن    محيطي را فراهم مـي  فرهنگ راهبردي ،گيرد. بنابراين زندگي نشأت مي
گيرد و به صـورت متغيـر مسـتقل در الگوهـاي      استراتژي مورد بحث و مناظره قرار مي

  .)Gray, Fall 1981: 35-37( »كند سياستگذاري استراتژيك عمل مي
الملل به طـرز   بيات علم سياست و روابط بيندكه موضوع معنا و فرهنگ در ا 1990از دهه 

نيـز كارهـاي    فرهنـگ راهبـردي  رد بحث و بررسي قرار گرفت، در مورد مفهـوم  اي مو فزاينده
بيشتري به عمل آمد. اهميت فزاينده فرهنگ در تحليـل مسـايل سياسـي باعـث شـد موضـوع       

نيز بيشتر مورد توجه قرار گيرد. از جملـه، السـتر جانسـون در كتـابي تحـت       فرهنگ راهبردي
فرهنـگ   ،و اسـتراتژي بـزرگ در تـاريخ چـين     فرهنگ راهبـردي رئاليسم فرهنگي: عنـوان  
هـاي رفتـاري را محـدود و در عـين حـال       محـيط معنـايي كـه گزينـه    را به صـورت   راهبردي

كند، تعريف كرد. وي استدالل كرد كه چين فرهنگي را به نمايش گذاشته كـه   پذير مي بيني پيش
امي تمايـل وجـود دارد.   شده، تدافعي و حداقلي از نيروي نظ در چارچوب آن به استفاده كنترل

هـاي چينـي دوره باسـتان     هـاي استراتژيسـت   جانسون معتقد است اين گرايش عميقاً با انديشه
  ). Johnston, 1995: 26ارتباط دارد (
جنگ سـرد   خاتمهالملل  بسياري از محققان روابط بينهاي پاياني دوره جنگ سرد،  در سال
گذشـته،  توانند در مورد  ميكشورها در آن د كه تنشپندا استراتژيك كالني مي فرصت را به مثابه

توانـد نظـم    كردند كه اياالت متحده مي بيني مي ها پيش نورئاليست .تأمل كنندحال و آينده خود 
هاي شوروي پيشين به  نوين جهاني را با بقاي ابرقدرتي خود تعريف نمايد؛ روسيه و جمهوري

جمهوري خلق چين ممكن است بـه   ،نهايتخاطر تجزيه قدرتشان ناتوان خواهند گشت و در 
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كردنـد كـه    بينـي مـي   ي آمريكا ظاهر شود. محققان همچنـين پـيش  هژمونصورت رقيب واقعي 
و  محـدود شـده  كشورهايي چون جمهوري فدرال آلمان و ژاپن كه يكباره در دوره جنگ سرد 

استراتژيك و كردن خود و تأكيد بر منافع تر ضمن قرص و محكمتحت فشار قرار گرفته بودند، 
 ،شان را به حالت عادي در خواهند آورد. براي مثـال  با پشتيباني تهديد به زور، سياست خارجي

آلمـان را از نظـر    ،كه تحـوالت اروپـا پـس از جنـگ سـرد      ه استميشل اشتورمر استدالل كرد
 ،مپـذيرش رئاليسـ  «ژئواستراتژيكي در اروپا در موقعيتي قرار داده است كه به تعهد الزامـي بـه   

بـه ايـن   منتقـدان   ،زمانبا گذشت اما  ،گردد منجر مي »پذيري ابزارها  بيني وضوح اهداف و پيش
ناكارآمـد عمـل    الملل مهم سياست بينعمده  تحوالتبيني  كه نورئاليسم در پيش نتيجه رسيدند

فرهنـگ  گـرفتن تحـوالت مهمـي از جملـه در حـوزه       كرده است. اين موضوع ريشه در ناديده
  ).8-9: 1383شته است (النتيس، مهر دا راهبردي

لـب  اتحليـل ج  ،آلمان و ژاپنگرايانه  نظامي هاي سياسي ضد فرهنگ بررسيتوماس برگر با 
ارائه در عصر پس از جنگ سرد  اين دو كشور گري نظامي ضدوضعيت تداوم  توجهي در مورد

تكنولوژيكي ژاپن، ايـن  كه در عين حال كه قدرت اقتصادي و  ه استبرگر اظهار نمود .دهد مي
توانست در پايان جنگ سرد به ابرقدرت اقتصـادي و   كشور را در موقعيتي قرار داده بود كه مي

واقعيـت   ،گرايانه پس از جنگ سـرد  نظامي اما تداوم فرهنگ ضد ،شايد حتي نظامي تبديل شود
گ خليج فارس كند. به نظر برگر، موضع ژاپن در جن سياست امنيتي امروزي ژاپن را تعريف مي
منتظـر   بسـياري درست زماني كـه  . كند پيروي مي يثابت نمود اين كشور از راه منحصر به فرد

بـه   ژاپن به همراه آلمان تازه متحد بـراي پوشـش رهبـري در منـاطق مربـوط بـه خـود        ندبود
 بـه  ،هر دو كشور با تهاجم صدام حسين بـه كويـت   د،ناقدام نماياز اياالت متحده  گرفتن پيشي
پس از اينكـه   ،. ژاپن به جاي اينكه به صورت مدعي ظاهر شودادامه دادند آرام پيشين ستسيا

روب گسـيل نمـود و پـس از طـي      يك ناوگان كوچك جديـد مـين   ،ها فروكش كرد خصومت
مالي اقدام نمود. مـردم ژاپـن در قبـال مبـاحثي كـه بـر       دعواهاي داخلي بسيار به عرضه كمك 

اعتنـا ظـاهر    كـامالً بـي   ،كيد داشـتند أتاهميت برخورد با تجاوز يا دفاع از اصول حاكميت ملي 
به بهترين  ،گري آلمان و ژاپن نظامي ضد به نظر برگر،. موضع آلمان نيز تقريباً مشابه بود .شدند

هايي از گذشته دردناك قابـل تبيـين    گرفتن درس هنتيج هايشان با گذشته در شكل با جدال ملت
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هـاي پـس از جنـگ     هاي سياسي خشن سـال  نزاعها در هر دو مورد به وسيله  اين درس .است
در دو  ،براي هر كشور تعيين گرديد و در نتيجـه  متفاوتيشكل گرفت كه به دنبال آن مسيرهاي 

  ).Berger, 1998رك: متمايز شكل گرفت (هايي  گرايانه با ماهيت نظامي احساسات ضد ،كشور
 فرهنگ سياسي كند كه آلمان استدالل مي فرهنگ راهبرديتحليلي در مورد جان دوفيلد در 

سياست خارجي معاصـر آلمـان را     ،المللي گسترده بستر محيطي بين چارچوبدر  و استراتژيك
جديد آلمان كه داراي درجـه بـااليي    دفاعي -بر سياست امنيتي ويثير قرار داده است. أتحت ت

نه تنها اصـالً   1990سال  كه آلمان ازدارد  مياظهار  كرده وكيد أاز تداوم و اعتدال بوده است، ت
ها و احتياط قابل توجهي را در روابط  بلكه خودداري ،پرماجراي جديد نشده است  وارد خطوط

ي محصولي از فرهنـگ امنيـت ملـي    دوفيلد اين خودداربه نظر  .اش اعمال نموده است خارجي
ها  دهد. فرهنگ آلمان با ارزش كه جزئي از فرهنگ سياسي اين كشور را تشكيل مياست آلمان 

گرايي عميق نسبت به مناسبت و فايده  شك توان به و باورهايي تعريف شده است كه از آنها مي
ري شديد از ايفاي نقـش  ترجيح اقدام چندجانبه، ايفاي نقش شريك معتبر و بيزا ،نيروي نظامي

  ).21-22: 1383(النتيس، مهر  الملل اشاره نمود رهبري در امور امنيت بين
گيـري   ها و قواعـد تصـميم   مفروضهاي از  صورت مجموعهبه تعريف فرهنگ استراتژيك 

حفـظ  ـ چـه كسـاني    ـ و توسـط  انگيزد كه اين مجموعه چگونـه   ال را برميؤاين س ،مشترك
بـه  هاي سياسي و استراتژيك را  به جاي اينكه فرهنگدهند   ترجيح مي گردد. اكثر محققان مي

سرمايه اشـتراكي  «، آنها را به صورت ببينند »دهنده آنها دارايي افراد تشكيل«سادگي در قالب 
كننـدگان   نخبگان عرضه ،ر بيشتر اوقاتبايد در نظر داشت كه د ،مايند. البتهتعريف ن» جمعي

روايت تاريخي مشترك هستند. اكثر محققان موافقند كه نخبگان در تعريف اهداف سياسـت  
ثر ؤمـ  ،هاي جديد دشواريشرايط و خارجي و حوزه و مسير بازسازي سياست در مواجهه با 

باشند. برگر در اثر خود در بـاب گفتمـان سياسـت تصـديق نمـوده اسـت كـه         و راهگشا مي
هترين نحـو بـه صـورت واقعيتـي كـه نخبگـان در مـورد آن مـذاكره         فرهنگ استراتژيك به ب

اي چـون   هـاي عميقـاً جاافتـاده    گـردد. رهبـران بـه وضـوح بـه ايـده       اند، تعريـف مـي   نموده
سـابقه رفتـار گذشـته     ،گذارند. با اين وجـود  گرايي و مسؤوليت تاريخي احترام مي چندجانبه

هايي از ادعاهاي مربـوط بـه    ها و مكان اندهد رهبران در زم بسياري از كشورها نيز نشان مي
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هايي به وراي مرزهاي مقبول  ها و مكان كنند و در زمان سنن فرهنگي استراتژيك هواداري مي
  . )29- 31 :1383 مهر النتيس،( گذارند پيشين در رفتار سياست خارجي گام مي

هـا قابـل درك    در سياسـت دفـاعي دولـت    فرهنـگ راهبـردي  نقش پررنگ  ،به اين ترتيب
هـا بـه اسـتفاده از نيـروي      گرايش دولـت  يتاست كه وضع فرهنگ راهبرديدر قالب شود.  مي

المللـي چـه    كنـد كـه در منازعـات بـين     مشخص مي فرهنگ راهبرديود. ش نظامي مشخص مي
هـاي   مـدت د. بر اين اساس است كه برخي كشـورها  توان به نيروهاي نظامي دا را مي جايگاهي

المللـي كنـار    طرفي روي آورده و خود را از منازعات بـين  مديدي است كه به اتخاذ سياست بي
المللـي   بـين  هـاي  كشـاكش اما گروهي ديگر، مستمراً به استفاده از نيـروي نظـامي در    ،كشند مي

اعـم از تـدافعي يـا     -گيـري اسـتراتژي نظـامي    ر تعيين جهتد فرهنگ راهبرديگرايش دارند. 
 فرهنگ راهبرديدخالت دارد.  -مانند آنها ي، چندجانبه يا يكجانبه، فوري يا فرسايشي وتهاجم

بايـد   ،كنـد. البتـه   زدايـي مـي   نظامي مشروعيت بخشيده يا از آن مشروعيت يبه استفاده از نيرو
، هاي فرهنگي و شرايط سياسي كشـورها  ويژگي درتوجه داشت كه با توجه به تغييرات جاري 

هاي آغازين سده  ها در دهه كند. براي مثال، در حالي كه ژاپني آنها نيز تغيير مي فرهنگ راهبردي
شـدند، در نيمـه    الملل مـي  گرا بودند و با تعصب و جديت وارد منازعات بين بيستم قوياً نظامي

متغيـري   فرهنـگ راهبـردي  دوم سده بيستم به تدريج از عاليق نظامي فاصله گرفتند. بنـابراين،  
  المللي ممكن است تغيير چهره دهد. بع تحوالت سياسي و بيناست كه به ت
و سياسي حاكم بر كشـور اسـت،   تحت تأثير بستر فرهنگ عمومي  فرهنگ راهبردياگرچه 

متغيـري   فرهنگ راهبرديتوانند در جهت دادن به آن مؤثر واقع شوند.  مي و نخبگان رهبراناما 
بخشـي بـه    شـروعيت بعضاً ممكن است براي م رهبران ،البتهكامالً خودجوش و مستقل نيست. 

استفاده كنند. در كشورشان هاي فرهنگي موجود  نظامي خويش از پتانسيل -هاي امنيتي سياست
 ،در كشـورها ضـرورتاً سـاخت ثابـت و يكدسـتي نـدارد       فرهنـگ راهبـردي  با توجه به اينكه 

پردازنـد كـه آن را    مي فرهنگ راهبرديهايي از  سياستمداران در شرايط متقضي به تحريك اليه
ترجيحـات   صـافي همـواره بايـد از    فرهنـگ راهبـردي  دهنـد. بنـابراين،    مناسب تشخيص مـي 
  شود. هدفمند به اقدام استراتژيك تبديل دولتمردان عبور كند تا
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  در دفاع ملي فرهنگ راهبردي. نقش ب
آنهـا قـرار دارد. ايـن     فرهنگ راهبرديسيستم دفاعي كشورها به انحاء مختلف تحت تأثير 

و تغييـر   هاي مختلف شـكل گرفتـه   فرهنگ كه با گذشت زمان و مواجهه با تهديدات و چالش
ي داشته باشد. تجربه تهديدات گذشته قكند كه دفاع ملي بايد چه سبك و سيا ، تعيين ميپذيرفته

دارد. بـر ايـن اسـاس اسـت كـه       فرهنـگ راهبـردي  گيري  يابي جهت نقش چشمگيري در قوام
فرهنـگ  انـد، معمـوالً    كشورهايي كه در طول تاريخ به كرات با تهاجم بيگانگـان مواجـه بـوده   

دفـع   به منظـور گرايش به اقدامات تهاجمي  ،گونه كشورها  مشابهي دارند. در بين اين راهبردي
اند، معموالً  ه نبودهدات خارجي چنداني مواجت. در مقابل، كشورهايي كه با تهديخطر بيشتر اس
بندي مطلـق نيسـت، بلكـه مـوارد      انفعالي هستند. البته اين تقسيم فرهنگ راهبرديداراي نوعي 

در دفـاع   فرهنگ راهبـردي خورد. به منظور درك نحوه كاركرد  استثنايي نيز در آنها به چشم مي
  ملي الزم است به چند مورد اشاره كنيم.
بيشـتر در   ،بنا به داليلي چـون شـرايط خـاص جغرافيـايي    روسيه يكي از كشورهايي است كه 

اي  گرايانه هاي خارجي قرار داشته است. اين موضوع به عالوه احساسات ملي قدرت هجوممعرض 
گيري نوعي رويكرد دفاعي تهـاجمي   موجب شكل رشد كرده، اين كشورهاي اخير در  كه طي سده

تـر از   دشمنان، آنها را تـا فواصـل دوردسـت    هجوماند در پاسخ به  ها تمايل داشته شده است. روس
سرزمين مركزي روسيه عقب برانند. در دوره استعمار كه حتي اقـدامات تهـاجمي جـدي از سـوي     

تمايل داشتند با اشغال  اه همسايگان مسلمان جنوبي يعني عثماني و ايران متوجه روسيه نبود، روس
هـا در   گرايـي روس  خويش فراهم كنند. توسـعه تري براي دفاع ملي  شرايط مناسب ،نواحي همسايه
هاي جديدتري استمرار داشته است. در حالي دشگرنيز البته با  1917الب كمونيستي دوره پس از انق

دادنـد، امـا در    كه انقالبيون ابتدا خود را متعهد به حمايت از ملل ضعيف و تحت اشغال نشـان مـي  
متمايـل  از انقالب را حفظ كردند و بعدها حتي  هاي اشغالي تسخيرشده در دوره قبل عمل سرزمين

طلبي در اروپاي شـرقي در   تشكيل اتحاد جماهير شوروي و سپس توسعهشدند. به گسترش آن نيز 
 فرهنـگ راهبـردي  نمونه بارز ديگري از اسـتمرار   ،1979اشغال افغانستان در سال  همين راستا بود.
هـا   اي از روسيه توسـط آلمـان   اي گستردهه جنگ جهاني دوم و اشغال بخش هاست. تهاجمي روس

جهـاني   ها در طول جنـگ  روس طلبي توسعهت. شدا گيري شوروي جهتنقش چشمگيري در اين 
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فرهنـگ  گرايـي و   كمونيستي داشته باشـد، تحـت تـأثير ملـي    بيش از اينكه ريشه  ،و پس از آن دوم
  ).Sondhaus, 2006: 28-33( بودها  تهاجمي روس راهبردي

انگلستان در اين زمينه متفاوت بوده است. انگلستان كه چندين سده به مثابه قدرت رويكرد 
برتر اروپا ظاهر شده بود، در سده بيستم تالش كرد ضعف خود را از طريـق اتحـاد و ائـتالف    

جاي تالش بـراي تنبيـه   ه جبران كند. در دوره پس از جنگ جهاني دوم، انگلستان (و فرانسه) ب
د. انگلستان ترجيح داد اروپا را به سمت همگرايي سـوق  شدنبه جذب آن ل ، متمايشديد آلمان

تري امنيت خويش را تضمين كند. در عين حال، انگلستان در استراتژي  دهد تا به شكل مطمئن
سويي با اياالت متحده داشته است. در حالي كه اين كشـور   اي به هم دفاعي خويش تمايل ويژه

، در تعامل با اياالت متحـده  از خود به نمايش گذاشتهنسبتاً مستقل اي  چهرهدر سطح قاره اروپا 
 بـه در حالي كـه فرانسـه و آلمـان     ،خود را وابسته نشان داده است. در دوره پس از جنگ سرد

منظور تحكيم همگرايي در اروپا تالش داشتند، انگلستان ضمن همكاري با شركاي اروپايي، به 
 .)Sondhaus, 2006: 18-20( تحده تمايـل نشـان داده اسـت   تحكيم همكاري نظامي با اياالت م

از انگلستان در شرايط بحرانـي مختلـف از جملـه     آمريكاتجربه گذشته و به خصوص حمايت 
  هاي جهاني اول و دوم در اين فرايند نقش مهمي داشته است. جنگ

بسـياري از   فرهنگ راهبـردي هاي  ستيزي از مؤلفه در منطقه خاورميانه، در حالي كه اسرائيل
فرهنـگ  گرايـي اعـراب داشـته،     هاي گذشته نقش مهمي در هم كشورهاي عربي بوده و در دهه

بـر   افته است. بناها عميقاً تحت تأثير حمالت گذشته اعراب به آنها قوام ي صهيونيست راهبردي
 پذيري حمـالت  . توجيه1رويكرد اسرائيل به جنگ سه مؤلفه اساسي دارد:  1يكاستدالل الرا در

اي بـه مثابـه    ندگي هسـته . حفظ بازدار3جويانه سنگين، و  . كارايي عمليات تالفي2دستانه،  پيش
هـاي بسـيار    س آنها از هزينهدستانه ريشه در تر ها به جنگ پيش حل. تمايل اسرائيلي آخرين راه

گيرانـه مصـر در    گيري در برابر حمالت ديگران دارد. سوابقي چـون حملـه غافـل    سنگين غافل
ها بـر ايـن    . در عين حال، اسرائيلياثرگذار بوده استدر اين موضوع ) 1973جنگ يوم كيپور (

جويانـه سـنگين،    گيرانه الزم است بـا اقـدام تالفـي    باورند كه در صورت مواجهه با حمله غافل
 هـاي  داشت. اين رويكـرد در حفـظ سـرزمين   خودداري از تكرار چنين حمالتي وادشمن را به 

______________________________________________________________ 
1. Laura Drake 
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گيري در مورد مذاكره بر سر آنهـا بسـيار مـؤثر بـوده اسـت. همچنـين تأكيـد         اشغالي و سخت
اي به منظور مقابله با حمالت احتمالي سـنگين باعـث    ها بر ضرورت حفظ توان هسته اسرائيلي

. (Drake, 2002:199-201)اي خـودداري كننـد    شده آنها از ورود به پيمان منع گسترش هسـته 
ريشـه در   ،عالوه بر حمالت اخير اعـراب در سـده بيسـتم    ژيم صهيونيستي،ر فرهنگ راهبردي

تهـاجمي و   ،مسـايل امنيتـي   مـورد  گذشته آشفته و ناامن يهوديان دارد كه باعث شـده آنهـا در  
گيري كنند. اين در حاليست كه بسـياري از كشـورهاي عـرب خاورميانـه و      گرا موضع يكجانبه

ه و به ستيز با آن گرايش دارند. برخـي رهبـران   تمشروع نگريسنا رژيمايران به اسرائيل به مثابه 
هاي گذشته تمايل داشتند از فرهنگ ضد اسرائيلي حاكم بر جهان عرب به منظور  عرب در دهه

خويش اسـتفاده كننـد. بـراي مثـال،      يشخصهاي  گرايانه يا حتي بلندپروازي يشبرد عاليق مليپ
موشك به اسرائيل قصد داشت چند خليج فارس با پرتاب  1991صدام حسين در جريان جنگ 

امـا   ،جلب كندبه سمت خود ترتيب حمايت جهان عرب را  اسرائيل را وارد جنگ كرده و بدين
ترفنـدي   رفتارهاي تجاوزگرانه رژيم صدام به خصوص در قضيه اشغال كويت باعث شد چنين

ها با واكنش انفعالي در برابر حمالت صدام فرصت احتمـالي   نتيجه باشد. به عالوه، اسرائيلي بي
  سلب كردند.تيباني اعراب يا ايران را از وي پش

آن طي سـده اخيـر تحـوالت     فرهنگ راهبرديدر آسيا، ژاپن از نمونه كشورهايي است كه 
 فرهنـگ راهبـردي  ايـن كشـور از    ده بيستمت. در حالي كه در نيمه اول سمحسوسي داشته اس

به سـمت   شكست در جنگ جهاني دومتهاجمي و متمايل به اشغالگري برخوردار بود، پس از 
اين به معنـي فقـدان دشـمن بـراي ژاپـن نيسـت. ژاپـن         ،فرهنگ تدافعي گرايش پيدا كرد. البته

هـا در عمـل تـالش     شود. ژاپني هايي نظير چين و كره شمالي تهديد مي همچنان از سوي دولت
هـاي متحـد بـه خصـوص ايـاالت       هاي قـدرت  اند براي دفع تهديدات احتمالي از قابليت داشته

گرايش به تهاجم و اشغال كه طي نيمه اول سـده بيسـتم بـارز بـوده،      ،متحده استفاده كنند. البته
ه پـس  ي خاصي بود كاگر ريشه عميقي در تاريخ ژاپن ندارد و بيشتر محصول تفكر طبقه نظامي

ناسيوناليسم مدرن ژاپني بـا   ،فكري ميجي به سطح عموم گسترش يافت. در آن دورهانقالب از 
 عوامـل مختلفـي شـامل    اما پس از جنـگ جهـاني دوم،   ،هاي نظامي تهاجمي آميخته شد آموزه

تحـولي اساسـي در    ،در جنـگ  شوك ناشـي از شكسـت پرهزينـه    و سقوط ديكتاتوري نظامي
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به  ژاپني . از اين مقطع به بعد، ناسيوناليسم راديكال و خشنندجاد كردژاپن اي فرهنگ راهبردي
اي و انفعالي اتخاذ كـرد.   عي حاشيهالمللي موض در عرصه منازعات بين شد و ژاپنرانده حاشيه 

الملل فعال شده  ژاپن در اصل به عنوان كنشگر اقتصادي و صنعتي در عرصه بين ،در دوره اخير
المللي آن نيز محتاطانه  معموالً در منازعات بين ،ستآمريكااست. اين كشور با اينكه از متحدان 

كند. براي مثال، وابستگي ژاپن بـه نفـت    گيري كرده و از اقدامات متهورانه خودداري مي موضع
طرف ظاهر شـود. ايـن كشـور     اي بي ه عنوان چهرهبه غالباً  ،عث شده در اين منطقهخاورميانه با

حتي پس از پايان جنگ سرد نيز مشابه آلمان از گرايش به تقويت توان نظـامي و بـازيگري در   
  .)Berger, 1998هاي نظامي جهان خودداري كرده است ( ميان قدرت

ها  ياست دفاعي چين اشاره كنيم. چينيدر س فرهنگ راهبرديدر نهايت الزم است به نقش 
ميـل   نقش نظامي برتر در جهان بـي سرزمين و جمعيت گسترده به ايفاي برخورداري از رغم به 
 فرهنـگ راهبـردي  اي غيرنظامي از خود به نمـايش بگذارنـد.    و بيشتر دوست دارند چهره بوده

در يالت تـدافعي گـرايش دارد.   آليستي و تما گرايانه ايده هاي صلح حاكم بر چين بيشتر به آموزه
طلبي و امپرياليسـم مطـرود    وسيوسي دارد، توسعهاين فرهنگ كه تا حدي ريشه در باورهاي كنف

هاسـت. حتـي پـس از انقـالب      شود. ديوار چين سمبل مهم تمـايالت تـدافعي چينـي    تلقي مي
ي هـاي دفـاع   هـا بـه آمـوزه    كمونيستي و حاكميت فضاي نظامي دوران جنگ سـرد نيـز چينـي   

جنـگ   ،اند. در اين فرهنگ كه مورد توجه مـائو قـرار داشـت    كنفوسيون گرايش پررنگي داشته
شود. بنابراين، جنگ  گران انجام مي كه توسط گروه تحت سلطه عليه سلطه است عادالنه جنگي

آيد. چين همواره بـه موضـوعاتي چـون ضـرورت      گرانه جنگي غيرعادالنه به حساب مي سلطه
اي نيز اساساً  به مثابه امري دفاعي نگريسته است. تجهيز اين كشور به سالح هسته ،الحاق تايوان

هاي غربي به ويژه  ها به حضور قدرت است. چيني عنوان شدهها  در خدمت عاليق دفاعي چيني
خـود را   ،در آسيا نگاهي انتقادي داشته و با توجه به سابقه دخالت نظامي آنهـا در آسـيا   آمريكا

هـا   هـا مثـل ژاپنـي    چينـي  ،هاي اخير اند. در دهه م احتمالي مجهز كردهودر برابر هجبراي مقابله 
 . با توجه به سوابقاند تا نظامي ظاهر شده الملل اقتصادي در عرصه بين بازيگربيشتر به صورت 

ها بر آنند  ها در چين طي دوره پيش از جنگ جهاني دوم، بسياري از چيني دخالت نظامي ژاپني
تواند تهديدي بالقوه عليه چين باشد. با اين حال، دولت چين عمـالً تـالش داشـته     كه ژاپن مي

  .)Scobell, 2002آميزي با ژاپن داشته باشد ( مناسبات مسالمت
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عناصـر و  از هر كشور ممكن است  فرهنگ راهبردي توان گفت ها مي با توجه به اين نمونه
به نحوي در دفاع ملي قابليت اثرگذاري  آنهاهاي مختلفي تشكيل شده باشد كه هريك از  مؤلفه

دو سياسـت تـدافعي و تهـاجمي در     داشته باشند. براي مثال، در كشور ژاپـن عناصـري از هـر   
اين كشور وجود داشته است. در حـالي كـه در نيمـه اول سـده بيسـتم ابعـاد        فرهنگ راهبردي

تـر گرديـد.    تـدافعي آن پررنـگ  عـد  ب ،نيمه دوم اين سده از ،ها رايج بود تهاجمي فرهنگ ژاپني
كشورشـان نقـش    فرهنگ راهبـردي هاي مختلف  سازي جنبه فعالري در وسياستمداران هر كش
هاي فرهنگـي جنـگ    زمينه ،كشورشان فرهنگ راهبرديتوانند با مهندسي  اساسي دارند. آنها مي

هـاي   ي سياسـت توانند از اين طريـق بـرا   عيار را فراهم كنند. آنها در عين حال مي تهاجمي تمام
  نظامي خويش مشروعيت كسب كنند.

اما ايـن   ،هاست هاي مهم اثرگذار در سياست دفاعي دولت يكي از محرك فرهنگ راهبردي
تواند زمينه موفقيت در سياسـت دفـاعي را فـراهم     مي فرهنگ راهبرديبدان معنا نيست كه هر 

 فرهنـگ راهبـردي  از  ،يتنـام سازد. دولتمردان اياالت متحده در موارد مختلفي از جمله جنـگ و 
ان را در نوعي احساس رسـالت بـراي اصـالح ديگـر     ها ييآمريكااند.  كشور خويش بهره گرفته

عسـگري و  داننـد (  اين رسالت را الهي ميآنها حتي  از به نحوي كه بعضي ذهن خويش دارند،
اً بـه نـام   غالبـ كه كشورها  ديگر در امور هاي واشنگتن دخالتاز اين رو،  ).14: 1390آقاجاني، 

گيرد، تحت حمايت افكار عمومي قرار دارد. بـا ايـن    دفاع از دموكراسي و حقوق بشر انجام مي
كـه   به همراه داشـته اسـت   آمريكاهايي بعضاً سرانجام ناگواري براي دولت  حال، چنين دخالت

بخش  تحت حمايت آمريكادولت  ،اتفاق افتاد. در اين جنگبارزترين نمود آن در جنگ ويتنام 
امـا در نهايـت بـا     ،اي از افكار عمومي كشور به دخالت نظامي در ويتنام پرداخت قابل مالحظه

نشـيني   به عقبمجبور اي از اقدام دولت ايجاد شده بود،  ناكامي و در حالي كه نارضايتي فزاينده
اسـرائيلي جـاري    بارها از احساسات ضدسه روزه، و ، تا قبل از جنگ سيهاي عرب شد. دولت

اما در نهايت  ،هاي خويش بهره برده و به اقدام نظامي در برابر اسرائيل دست زدند در ميان ملت
عناصر برداري از  ها در بهره نداشتند. بنابراين، مديريت هوشمندانه دولت مورد انتظار را كاميابي

  د.نقش اساسي دار دفاعيهاي  ها و برنامه در نتيجه نهايي سياست ،فرهنگ راهبرديمختلف 
  



 43ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرهنگ راهبردي و دفاع ملي...

  تحميليايران در جنگ  فرهنگ راهبردي. ج
فرهنگ تهاجمي بود كه پيونـد عميقـي    تحميلي، نوعيايرانيان در طول جنگ  فرهنگ راهبردي

جنگ ايران در برابر عراق جنگ حـق عليـه باطـل     ،هاي ديني داشت. در قالب اين فرهنگ با آموزه
. حمايـت  شـت الهي قرار دانيروهاي ايران تحت حمايت  ، جمهوري اسالميبوده و به همين خاطر

شود موانع فيزيكي مثل ضعف توان نظامي يا مشكالت مالي نـاچيز تلقـي    الهي از ايرانيان باعث مي
مقاومـت پايـدار و    از جـنس مقاومـت بايـد   در ايـن چـارچوب،   اعتنـايي گـردد.    شده و به آنها بي

 هجـوم تنبيـه كنـد تـا مجـدداً بـه      ي كه ضمن دفع تجاوز دشمن، آن را به نحو، بود ميناپذير  تسليم
عليه خاك ايران تمايل پيدا نكند. ايرانيان در عين حال، چنين مقاومتي را نه تنها تكليف ملي،  يديگر

دانستند و به همين خاطر بـه راه خـويش اعتمـاد كامـل داشـتند.       بلكه مهمتر از آن تكليف ديني مي
خاطر حفاظت از حريم سرزميني نبـود، بلكـه   ه رسيدن به استقالل يا نفي وابستگي و سلطه صرفاً ب

هـاي مهـم ايـن     گرفت. از ديگـر مشخصـه   فراتر از آن حريم ديني و ارزشي ايرانيان را نيز در بر مي
هـا   طلبي بود كه در پيروزي نيروهاي ايراني نقش اساسي داشت. ايراني فرهنگ، ايثارگري و شهادت

خاصـي كـه تـا حـد زيـادي متـأثر از        راهبرديفرهنگ خاطر تجهيز به ه ب تحميلي،در طول جنگ 
هاي انقالب اسالمي بود، موفق به پيروزي در برابر عراق شدند. خط مشي ايرانيان در جنـگ   ارزش

را نيـز بـه نمـايش گذاشـت و آن عبـارت بـود از اسـتفاده هوشـمندانه رهبـران و           يواقعيت ديگر
در  يـان مندي باعث شد مقاومت ايران. اين هوشفرهنگ راهبرديهاي  سياستمداران كشور از قابليت

  .شودپيروزمندانه تبديل  يمقاومتبه  مخرب، بلكه به جنگ انتحارينه عراق م وهجبرابر 
ايران در طول جنگ اثرگذار بودنـد، مـوارد    فرهنگ راهبردييابي  در مورد عواملي كه در قوام

كـارنز  مختلفي قابل ذكرند. در اينجا شايسته است تجزيه و تحليل خود را در چـارچوب تعريـف   
بنـدي كنـيم.    جمع فرهنگ راهبرديهاي  در تحليل عناصر و مؤلفه فرهنگ راهبردياز عناصر  1لرد
د: موقعيت جغرافيايي، تـاريخ نظـامي،   ندا مهم مي فرهنگ راهبردييابي  شش عامل را در قوام وي

 تكنولـوژي و  غيرنظـامي الملل، ايدئولوژي و فرهنگ سياسي، ماهيـت روابـط نظـامي ـ      روابط بين
فرهنـگ   يهـا  كه اين تعريف را مبنا قـرار دهـيم، محـرك   ). چنانLonghurst, 2000: 303نظامي (
  تجزيه و تحليل كنيم: توانيم چنين ساله با عراق را مي ايران در طول جنگ هشت راهبردي

______________________________________________________________ 
1. Carnes Lord 
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  . موقعيت جغرافيايي1
گـذارد. در   تـأثير مـي   فرهنگ راهبرديموقعيت جغرافيايي به دو شكل مستقيم و غيرمستقيم بر 

شوند  سياسي و نظامي همسايگان باعث مي شرايطعواملي مثل موقعيت استراتژيك و  ،شكل مستقيم
 فرهنگ راهبرديتبع آن به  بهساس ناامني يا امنيت دائمي بوده و حا درگير ملت به طور مستقيم هر

هـاي فرهنگـي و    بـه آثـار جغرافيـا بـر ويژگـي      اين موقعيت،خاصي روي بياورد. جنبه غيرمستقيم 
در مـورد   دهنـد.  را تحت تأثير قرار مي فرهنگ راهبرديبه نحوي اجتماعي ساكنان مربوط است كه 

دهنـده بـوده اسـت. از مهمتـرين      مسـتقيم و غيرمسـتقيم جهـت   دو صـورت   ايران، جغرافيا به هـر 
سده اخير مهم ظاهر شده و به خصوص  درها  ايراني فرهنگ راهبردييابي  هايي كه در قوام شاخص

 ي و ژئواكونـوميكي اسـتراتژيك ژئوساله با عراق قابل توجـه بـوده، موقعيـت     هشتدر جريان جنگ 
 هـاي  موجب واكنش ،هاي بزرگ در منطقه لت قدرتجغرافياي ايران است كه با جلب توجه و دخا

اي  هاي بزرگ باعث شد به تدريج بدبيني فزاينده هاي مستمر قدرت ايرانيان شده است. دخالت منفي
ستيزانه رهبران سياسي با استقبال  نسبت به حضور بيگانگان در منطقه شكل بگيرد و شعارهاي بيگانه

بر ايران كه تـا حـد زيـادي    حاكم  يبا توجه به جو انقالب ،نگرو گردد. در آستانه ج اي روبه فزاينده
حساسيت افكـار   ،رهبران سياسي كشور بود استكباري و ضد خط مشي ضد استعماري تحت تأثير

هاي خارجي بسيار باال رفته بود. اين موضوع باعـث شـد در    عمومي كشور نسبت به مقاصد قدرت
هاي تهـاجمي در برابـر    نيروهاي ايراني از الك تدافعي خارج شده و به شيوه ،جريان جنگ با عراق

 فرهنگ راهبردييابي  به اين ترتيب، جغرافياي خاص ايران در تحريك و قوام روي بياورند.دشمنان 
  ستيزانه ساكنان اين كشور نقش مهمي داشته است. بيگانه

  
  . عوامل تاريخي2

جغرافيـاي ايـران قـرار دارد. ايرانيـان از سـابقه تمـدني       عوامل تاريخي در پيوندي عميق با 
نگرنـد. بـا    شاني برخوردارند و در عين حال به اسالم به مثابه هويت خويش مـي خو در ديرينه

 از سـوي وجود چنين سابقه تمدني، تاريخ ايران مملو از سوابق تلخ شكست، تصـرف و نفـوذ   
ها طي سـده   ها و انگليسي مداخالت و رفتارهاي تحقيرآميز روس ،بيگانگان است. به خصوص
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هراسي آنها دامن زده اسـت.   بيگانه هتأثير عميقي بر حافظه تاريخي ايرانيان گذاشته و ب ،نوزدهم
. پندارنـد  مـي گـر   از اين رو، بسياري از ايرانيان به بيگانگان با سوءظن نگريسته و آنها را توطئـه 

هاي مهـم   ستيزي به يكي از مؤلفه هراسي و بيگانه يران باعث شده بيگانهخ ايتحوالت سياسي تار
با وقوع انقالب  .)180-183: 1390ايرانيان تبديل شود (سليماني،  و استراتژيك فرهنگ سياسي

 ستيزانه ايرانيان به اوج رسـيد. بـا توجـه بـه احساسـات خاصـي كـه        احساسات بيگانه ،اسالمي
هاي عرب  م عراق به ايران و پشتيباني بسياري از دولتوهجدارند،  معربيس پانايرانيان نسبت به 
رسيد. ايـن موضـوع در تقويـت فرهنـگ و      غيرقابل تحمل به نظر مي امري از آن براي ايرانيان

  ساله بسيار ملموس بود. تهاجمي نيروهاي ايران طي جنگ هشتروحيه 
  

  . مسايل سياسي و نظامي3
و ججو انقالبي شديدي بر جامعه ايران حاكم گرديده بود. اين تحميلي، در آستانه جنگ 

ايرانيـان   ،هاي اخير عميقاً متأثر از شرايط سياسي ايران در دوره پيش از انقالب بود. طي سده
هاي مختلفي متحمل شكست شده بودند كه اين موضوع نوعي احسـاس تحقيـر را    در جنگ

هـاي ايـران و روسـيه و اشـغال ايـران طـي        بين ايرانيان ايجاد كرده بود. شكسـت در جنـگ  
الب آثار چشمگيري بر روحيات مردم ايران گذاشته بود. با انقـ  ،هاي جهاني اول و دوم جنگ

نوعي اعتماد  در كشور، ستيزانه (ره) و تقويت روحيات ظلماسالمي تحت رهبري امام خميني
به  ايران هنگ راهبرديفرر د يبه نفس و خودباوري بين ايرانيان شكل گرفت كه آثار ملموس

موجب شدند  ،دگذاشت. احساس تحقيرهاي گذشته در كنار خيزش اعتماد به نفس جدي جا
هـاي اوليـه    ناپذير و مقاوم وارد جنـگ شـوند. پيـروزي    اي خستگي حيهنيروهاي ايراني با رو

روحيه و اعتمـاد بـه    ،آزادي خرمشهر و شكست حصر آبادان جريانايرانيان به خصوص در 
تقويت كرد. باور آنها اين بود كه پيروزي در ايـن جنـگ فقـط    بيش از پيش يرانيان را نفس ا

و  »شـيوخ مرتجـع عـرب   «پيروزي در برابـر رژيـم عـراق نيسـت، بلكـه پيـروزي در برابـر        
است. ضعف نظامي ايران در تشديد فرهنگ مقاومـت  در منطقه  گر مداخلههاي بزرگ  قدرت

اين واقعيت واقف بودنـد كـه بـه لحـاظ      هنيروهاي ايراني ب ن اثرگذار بود.و ايثارگري ايرانيا
تسليحات و تجهيزات نظامي، دولت عراق در موقعيت برتـري قـرار دارد. از ايـن رو، بـراي     
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بهـره بـرد. بـر ايـن اسـاس،       بـه نحـو احسـن    غيرنظامي هاي پتانسيلشكست دشمن بايد از 
نياز با جسارت  و مهمات مورد نيروهاي ايراني با وجود مشكالت مستمر در تأمين تسليحات

  ناپذير در برابر عراق مقاومت كردند.  و روحيه شكست
  

  فرهنگ و ايدئولوژي سياسي. 4
ايرانيان داشته است. چنان كه قـبالً   فرهنگ راهبردييابي  اين عامل نقشي كليدي در قوام

ايرانيان از گذشته بـه هويـت ايرانـي خـويش افتخـار كـرده و ايـن احسـاس در          ،اشاره شد
گرايانه آنها ـ كه با نفي دخالت بيگانگان همراه بوده ـ نقش اساسي    گيري روحيات ملي شكل

دينـي   فرهنـگ راهبـردي  داشته است. انقالب اسالمي ايران منجر بـه تحـولي محسـوس در    
ب ايرانيان تشيع را در بر گيرنده فرهنگي انفعالي و متكي ايرانيان شد. تا پيش از انقالب، اغل

هاي نويني نظير  اما انقالب اسالمي باعث شد فرهنگ شيعه به ويژگي ،كردند بر تقيه تلقي مي
دوستي و مقاومت تجهيز گـردد. اگـر در گذشـته عاشـورا نمـاد       ستيزي، ايثارگري، وطن ظلم

طلبـي   ستيزي و شـهادت  ظلمه صورت نمادي از ب ،مظلوميت شيعيان بود، از اين زمان به بعد
ـ  ي يافت. در اين فرهنگ، باورهاي ديني آنچنان مهم و اساسيآنها تجل خـاطر آنهـا   ه اند كه ب

بايد از تعلقات دنيوي خويش گذشت. به اين ترتيب، فرهنگ مقاومت و حماسه با تكيـه بـر   
  هاي ديني به سرعت رشد كرد.  آموزه

چارچوبي نوين براي تفسير حوادث پديـد آورد. در   ،اسالمي ايدئولوژي حاكم بر انقالب
و شوروي به نزاعي ميـان دو   آمريكاهاي بزرگ و در رأس آنها  اين چارچوب، رقابت قدرت

منازعه ميان اسرائيل و فلسطينيان به مثابه نزاعي ميان حق و  انكه،باطل تعبير شد. همچنقطب 
). به همين ترتيب، 79: 1390 سليماني،بداري كرد (كه در اين راستا بايد از حق جان بودباطل 

، نتيجه. در بودباطل عليه حق يا شر عليه خير  هجمهدر واقع  ،عراق عليه ايران هجوم نظامي
 . بـر آمـد  به شمار ميشدن در اين راه سعادتي بزرگ  و كشته بودز ايران دفاعي مقدس دفاع ا

بـزرگ و نابخشـودني    يضد ارزشـ حركت تفاوتي و انفعال در برابر دشمن نوعي  عكس، بي
ارتـش  ناپذير نيروهـاي ايرانـي در برابـر     تعبير شد كه آثار آن در دفاع قدرتمندانه و خستگي

  عراق كامالً ملموس بود.
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  الملل عرصه سياست بين. 5
الملـل   با منطق حاكم بر سياست بـين  ايران تقابل آن هاي مهم انقالب اسالمي يكي از مشخصه

ـ حرف نهايي را زده و حق و عدالت به حاشـيه   فيزيكي منطقي كه در آن قدرت ؛ه استبود ده ران
هاي  ها در گذشته بارها قرباني اين منطق شده و در قضاياي مختلفي از جمله جنگ ند. ايرانيا هشد

 زرگ دادند. مردم ايـران در عـين حـال   هاي ب هاي قهرآميز قدرت تن به دخالت ،جهاني اول و دوم
يكي از موانع بزرگ پيش روي خويش در رسيدن به آزادي از استبداد را پيوند استبداد با نيروهاي 

بـر  اسـت.   پيوندهاي اين  از رژيم شاه از جديدترين نمونه آمريكااند. حمايت  دانسته استعماري مي
ه در برابـر  بود كه انقالب اسالمي به مثابه انقالبي نه فقـط در برابـر اسـتبداد شـاه بلكـ      اين اساس

هـاي بـزرگ    . در جريان جنگ ايران و عراق، قدرتبودهاي بزرگ  گري قدرت زورگويي و سلطه
را تحـت   يمختلف رژيم بعث انفعال نشان دادند، بلكه به انحاءعراق، ار جاوز آشكتنه تنها در برابر 

وز بـاز داشـته   بايستي متجاوز را از تجا قرار دادند. سازمان ملل متحد كه اساساً مي خويش حمايت
 گرايانـه  منفعـت  هـاي  بخشي بـه دخالـت   ستاند، به نهادي براي مشروعيت و حق مردم ايران را مي

هـاي عـرب منطقـه كـه انقـالب اسـالمي را        هاي بزرگ تبديل شده بود. بسياري از دولـت  قدرت
از  عربيستي خويش به حمايت مالي و نظامي كردند، در قالب تفكر پان د تلقي ميتهديدي عليه خو

هاي غربـي   مناسبات نزديكي با قدرت ،ها در عين حال ختند. اين دولتپردا صدام حسين مي رژيم
مقـاوم و   فرهنگ راهبرديايرانيان را به دنبال داشت.  داشتند. چنين شرايطي طبيعتاً واكنش انقالبي

تهاجمي ايرانيان در طول جنگ با عراق محدود بـه دفـع تهـاجم عـراق نبـود، بلكـه دفـع سـلطه         
نمـودي از   ،شـوراي امنيـت    هـاي  كرد. مقاومت در برابر قطعنامه هاي بزرگ را نيز دنبال مي قدرت
  آيد. اين فرهنگ به حساب مينقش 

ايران در طول جنگ  راهبرديفرهنگ اصلي  محركجوهره و رسد  به نظر مي در مجموع،
اجمي و هاي ت بود كه با انقالب اسالمي جلوهطلبي  ستيزي و استقالل همان بيگانه تحميلي،

دخالت بيگانگان مانع و  ستاعتقاد به اينكه استقالل ضرورت حياتي كشور ا انقالبي پيدا كرد.
تحوالت دو  ،به خصوصهاي عميقي در تاريخ ايران دارد كه  ، ريشهباشد مياصلي در برابر آن 

 ،از آغاز دوره قاجاريه تا به حال و نيم سده اخير در اين زمينه بسيار اثرگذار بوده است.
با دو  - مثل بسياري از كشورهاي استعمارزده و در حال گذار -استقالل و امنيت ملي ايران
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. نابساماني 2هاي خارجي؛ و  . مداخالت امپرياليستي قدرت1چالش اساسي مواجه بوده است: 
عميقاً تحت تأثير ظهور و بروز  ،و از هم گسيختگي داخلي. بازتوليد و استمرار چالش دوم

روسيه و بريتانيا دو قدرت  ،ر داشته است. در سده نوزدهم و اوايل سده بيستمچالش اول قرا
سياسي ايران دخالت داشتند. تحميل معاهدات  -رقيبي بودند كه فعاالنه در امور اجتماعي

ها بود. در سده  از نتايج اين دخالت ،هاي وسيعي از سرزمين ايران استعماري و جدايي بخش
ت مداخالت دو قدرت مذكور تا حدي كاسته شد، اما به تدريج در حالي كه از شد ،بيستم

قدرت نوظهور ديگري به نام اياالت متحده در مسايل ايران فعال شد، هر چند كه ماهيت 
ژئوپوليتيكي و ژئواكونوميكي  هاي مزيتگري آن تا حدي با اسالف خود متفاوت بود.  مداخله
هاي مشترك اين سه قدرت خارجي  . از ويژگيگران بودند مهمترين عوامل جذب مداخله ،ايران

بسياري از نخبگان  راندناين بود كه در پيوند با عوامل استبداد داخلي باعث حذف و به حاشيه 
هاي امپرياليستي  طلب و مصلح ايراني شدند. اين سياست سياسي استقالل - و نيروهاي اجتماعي

اي خارجي به تدريج در سياست ه در عين حال موجب شد گرايش به استقالل و نفي قدرت
  خارجي ايران پررنگ شده و در دوره جمهوري اسالمي به اوج برسد.

 هاي ديني مجهز شود. طلبي ايرانيان به آموزه انقالب اسالمي موجب شد فرهنگ استقالل  
هاي بزرگ از جمله آمريكا  جمهوري اسالمي اقدامات متقابل قدرتدر ستيزي  بيگانهگيري  اوج

در حالي كه جمهوري اسالمي هنوز به ثبات امنيتي الزم  1980ي داشت. در سال را در پ
از  -طلب هاي استقالل انقالب و جريان اعم از فعاالن ضد -نرسيده بود و نيروهاي مختلفي

نيروهاي عراق به خاك ايران امنيت ملي  هجومداخل و خارج عليه دولت حاكم فعال بودند، 
صدام  رژيمدر اين جنگ كه حدود هشت سال به طول انجاميد،  كرد. تهديدكشور را به شدت 

هاي بزرگ شامل اياالت متحده، شوروي، بريتانيا  حسين به انحاء مختلف تحت حمايت قدرت
اساسي ف اهديكي از اهاي عرب منطقه قرار گرفت.  اكثريت دولت ،و فرانسه و همچنين

با اتحاد شوروي مناسبات نزديكتري كه در آن زمان  -ها از كمك به دولت عراق آمريكايي
سازي و تضعيف جمهوري اسالمي، جو انقالبي تهاجمي جاري  اين بود كه با منزوي - داشت

اين شرايط به عالوه ). Carpenter and Innocent, Winter 2007–08: 68( مهار كنند در آن را
اي  به شيوه ايران مردم و نيروهاي مسلحسياسي رهبر انقالب موجب شدند  -هاي ديني آموزه
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هاي ناشي از  نابساماني گران مقاومت كنند. اي انقالبي در برابر اشغال و با روحيه تهاجمي
درك اين بود كه  صدام حسينخطاي  بزرگترينشد.  رژيم بعثانقالب موجب گمراهي 

  ايران نداشت.بر فرهنگ سياسي و استراتژيك  اسالمي تأثير انقالبدرستي از 
  

  گيري نتيجه
و دفاع ملي بود. در اين راستا، اسـتدالل شـد    فرهنگ راهبرديهدف اين مقاله تبيين رابطه 

هاي دفـاعي كشورهاسـت.    ها و برنامه عاملي مهم در تعيين نوشت سياست فرهنگ راهبرديكه 
متأثر از شرايط فرهنگي، تاريخي، اجتماعي و سياسي خـاص آن  كه هر كشور  فرهنگ راهبردي

شود. اين فرهنـگ در   به اشكال مختلفي مثل تهاجمي يا تدافعي و خشن يا آرام ظاهر مي ،است
آلمان و ژاپـن در نيمـه اول سـده     ،كه در طول مقاله اشاره شد پذير است. چنان عين حال تحول

بـه   ،امـا در نيمـه دوم ايـن سـده     ،تهاجمي و خشن برخوردار بودند فرهنگ راهبرديبيستم از 
اشاره شد كه موفقيت يا پيروزي در دفاع  ،ي و آرام گرايش يافتند. همچنينسمت فرهنگ تدافع

هـا و   است. فرهنگ تهاجمي آلماني فرهنگ راهبرديعناصر مستلزم استفاده هوشمندانه از  ،ملي
هاي تاكتيكي براي آنها شـد، امـا در    اگرچه موجب پيروزي ،ها در طول جنگ جهاني دوم ژاپني

هاي اخير، رژيم صدام حسين تـالش داشـت بـا اسـتفاده از      در دههنهايت به شكست انجاميد. 
 دهاي خـو  زمينه تحقق بلندپروازي ،و همچنين جهان عرب عراق فرهنگ راهبرديهاي  پتانسيل

در نهايت تن به شكست داد. دفـاع ايرانيـان در    ،هاي تاكتيكي اما به رغم پيروزي ،را فراهم كند
 فرهنگ راهبـردي هاي  استفاده از پتانسيل در آن ي است كههاي مهم عراق از نمونهتجاوز برابر 

ايران موفق شد ضمن جمهوري اسالمي با عقالنيت معطوف به نتيجه همراه شد. در اين جنگ، 
گيري  ـ كه به تبع انقالب اسالمي جهتحاكم بر كشور فرهنگ راهبردياي ه استفاده از پتانسيل
    ند.وزي نهايي در جنگ را نيز فراهم كپيرـ زمينه ناپذير يافته بود تهاجمي و تسليم
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