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  چكيده

 فرهنگ استراتژيك، ي يكي از اجزاعنوان بهئولوژي،  ايدتتأثيرا زمينةي است در واين مقاله كندوكا
 ةچوب، اين مقاله به بررسي اثر تشيع بر نحودر اين چار.  قهريهقوة از ها لت دوة استفادةبر نحو
اين نوشتار در پي آن است كه نشان دهد اثر . پردازد مي ايران از زور براي دفاع از خود ةاستفاد

ي ايران در مورد روابط ها  زيرا به ديدگاه،ران گسترده بوده استتشيع بر فرهنگ استراتژيك اي
تشيع همچنين سبب شده .  و نيز چگونگي روابط ايران با دنياي خارج شكل بخشيده استالملل بين

اين رويكرد در سياست خارجي . اي را دنبال كند طلبانه كه ايران سياست خارجي تجديدنظراست
ي داشته باشد و در نتيجه مجبور الملل بين عرصة معدودي در  شده است كه ايران دوستانموجب

 موجباسالم همچنين . ي خود براي دفاع از قلمرو كشور تكيه كندها يي بر توانا ممكنحدد تا شو
اين .  براي دفاع از كشور برگزيند خودينظام  راهبردعنوان بهشده است كه ايران بازدارندگي را 

 قهريه را تنها ةكند و استفاده از قو ميي نيل به اهداف مادي را رد  زور براكاربرد نظامي راهبرد
 اما ؛ يا امنيت امت اسالم با خطر مواجه شودشده رو روبه حمله باشمارد كه كشور  ميزماني مجاز 

الوقوع بودن تجاوز خارجي دست به حمالت پيشگيرانه  دهد كه در صورت قريب ميبه ايران اجازه 
 سبب چنيناسالم هم. اخل خاك مهاجم بكشاند دشمن جنگ را به دة حملد و نيز در صورتبزن

شده است كه ايران ايمان و روحيه را عامل اصلي قدرت نظامي تلقي كند و نه كثرت نفرات و 
اي الهي است كه خداوند آن را نصيب   پيروزي در جنگ هديه، زيرا از نظر رهبري كشور؛ رافناوري
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 ها ن دولتبي كه اند داشته سياست بر اين نكته وقوف ةاز ديرباز انديشمندان و متفكران رشت
 شان ياتيحق  قهريه براي محافظت از آنچه عاليقوةگيري كار به نحوةهايي از حيث تفاوت

براي توضيح و . (Gray, 1981: 22; Liddell Hart, 1932; Weigley, 1973) وجود دارد ،پندارند مي
 مطالعات استراتژيك پديد آمده است كه ةاي در رشتها ادبيات گستردهتشريح علت اين تفاوت

اما فرهنگ . دهد ها را به اختالف در فرهنگ استراتژيك كشورها نسبت مياين ناهمگوني
 عنوان به تعريف فرهنگ استراتژيك ةعي در زمينها اجما استراتژيك چيست؟ بين استراتژيست

شده از سوي كالين گري مبنا قرار داده  اما در اين مقاله تعريف ارائه. يك مفهوم وجود ندارد
 از باورها، فرضيات، يا مجموعه «:كند مي تعريف گونه نيااو فرهنگ استراتژيك را . شده است

هم شفاهي  (شده ي پذيرفتهها ترك و روايتالگوهاي رفتاري مشترك، برخاسته از تجربيات مش
 اهداف و ةكنند ينيعتدهند و   شكل ميها كه به هويت جمعي و روابط با ساير گروه) و هم كتبي
  . (Gray, 1981: 35) »ندا  براي نيل به مقاصد امنيتيابزار مناسب
رهنگ ند كه فا القول ن متفقققا اختالف نظر در تعريف فرهنگ استراتژيك، محبا وجود

 از ايدئولوژي حكومت، اند عبارت آنها نيتر مهماستراتژيك برخاسته از عناصري است كه 
، سطح تكنولوژي آن، و نيز نظام اش يعيطب تاريخي كشور، موقعيت جغرافيايي آن، منابع ةتجرب
هاي كشورها بر اين اساس، تفاوت .(Lantis, 2002; Macmillan, Booth & Trood, 1999) الملل بين
 بين آنها وجود مذكوري است كه از نظر عوامل هاي  توسل به زور ناشي از اختالفنحوةدر 

البته اين امكان هم .  يا موقعيت جغرافيايي آنهاة تاريخي تفاوت در تجربسبب  بهدارد، مثالً
 تعامل ميان اين عوامل از كشوري به نحوة كه اين ناهمگوني برخاسته از تفاوت در وجود دارد

در هر صورت عقاليي است كه هنگام بررسي فرهنگ استراتژيك يك كشور  .يگر باشدكشور د
 تا دركي فراگير و عميق از فرهنگ استراتژيك آن كنيمتمام اين عناصر را يك جا بررسي 

اما به . اند ر نويسندگان در اين زمينه برگزيدهبيشت رويكردي است كه دست آوريم و اين دقيقاً به
 اين عناصر، اين مقاله ةجاي بررسي هم به. قاله روش ديگري را برگزيده است، اين مداليل زير
  .  فقط يكي از آنها يعني ايدئولوژي بر فرهنگ استراتژيك پرداخته استتأثيراتبه بررسي 

 كمونيسم و فاشيسم سرشتي مانندبعضي از آنها .  استگوناگون ها  دولتاما ايدئولوژي
ن بي با توجه به تنوع. ماهيتي ديني اسالم و مسيحيت انندماي ديگر الئيك دارند و دسته

 ةبنابراين، در مطالع.  بررسي را به يك ايدئولوژي محدود كردة، الزم است كه دامنهاايدئولوژي
 اسالم بر فرهنگ تأثير ايدئولوژي دولت بر فرهنگ استراتژيك، نگارنده به بررسي تأثيرات

  .استراتژيك ايران اكتفا كرده است
ي زندگي فردي ها  تمام جنبهبريل گزينش اسالم آن است كه اسالم ديني است فراگير كه دل

 در  كه قهريه توسط دولت اثر گذاشته استقوة يريكارگ به چگونگي جمله از و اجتماعي انسان 
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دو دليل هم . تر است  دولت از قدرت نظامي آسانة استفادنحوة آن بر تأثيرات ةنتيجه، مطالع
 ديگر، اسالم در مقايسه با  نخست آنكه در ايران پس از انقالب: بر ايران وجود داردبراي تمركز

 ةي دولت در زمينها تري در شكل دادن به سياست بر فرهنگ استراتژيك، اثر عميقمؤثرعناصر 
انقالبي كه در ايران رخ .  استساده هم مسئلهتشخيص علت اين . استفاده از زور داشته است

 دوم آنكه ؛شد منجراساس اعتقادات ديني  به تشكيل حكومتي بربي داشت و طبعي مذه،داد
تجاوز عراق به خاك ايران در . شد مواجه تهاجم بااندكي پس از پيروزي انقالب، ايران 

 ة براي مطالعيرينظ كم فرصت ، آن در گرفتدر پياي كه  ساله هشت و جنگ 1359شهريور 
  . سازدوسط ايران فراهم مي توسل به زور تنحوة اسالم بر تأثيرات

 اسالم بر فرهنگ استراتژيك ايران آن تأثيرات ة ذكر است كه يكي از مشكالت مطالعشايان
 در مورد مسئلهاين .  مختلفي تعبير و تفسير كردتوان به انحاي را ميها است كه ايدئولوژي

ن بايد وارد حانيارو بين علماي شيعه در مورد اينكه آيا براي مثال. اسالم هم مصداق دارد
 ي بحثةبراي اجتناب از اين مشكل و ارائ.  اختالف نظر هست،شوند يا خيرمسائل سياسي 

 اسالم شيعي بر فرهنگ تأثيراتبه بررسي ) ره( ديد امام خميني ةمنسجم، نگارنده از زاوي
  .استراتژيك ايران پرداخته است

يران اسالم بر فرهنگ استراتژيك ا تأثيرات ة به مطالعفقططوركه ذكر شد، اين مقاله  همان
 بر فرهنگ مؤثر عوامل ة فراگير از كليي تصويرةا كه نگارنده از ارائبدين معن. اختصاص دارد

 اسالم بر تأثيراتتري از  پوشي كرده است تا بتواند امكان درك عميق استراتژيك ايران چشم
بته در مطالعاتي كه پيش از اين در ال . قهريه توسط ايران را فراهم آوردقوةكارگيري از  ه بنحوة

 ;Stanley, 2006)  اسالم اشاره شده استتأثير به ،مورد فرهنگ استراتژيك ايران صورت گرفته

(Knepper, 2008; Eisenstadt, 2011 .در مورد سياست امنيتي گرفته لعات انجامدر بعضي از مطا 
 ;Gerard, 2002; Ostovar, 2009)ه شداسالم توجه  تأثيربه ، ايران پس از انقالب اسالمي

(Cordesman and Klieber, 2007; Byman et al., 2009  ،صورت مختصر و گذرا و  ولي فقط به
 اسالم تأثيرات به بررسي فقطمطالعاتي كه .  يك عامل در بين عوامل ديگرعنوان بهتنها 

ما هر دو گروه ا. تراتژيك و نه فرهنگ اساند پرداختهي دفاعي و امنيتي ها  به سياست،اند پرداخته
بر خالف . ندا ي بر منابع غربيناز اين مطالعات يك وجه مشترك دارند و آن اين است كه مبت

    . فارسي استناد كرده استةآنها، اين مقاله به منابع اوليه و ثانوي
 گسترده و در عين حال تأثيراتكند نشان دهد كه اسالم شيعي اين نوشتار سعي مي

،  آن گسترده بودتأثيرات.  قهريه از سوي ايران داشته استقوةگيري كار به نحوة نابرابري بر
كند دشمنان ايران  استفاده از زور فراهم ساخته كه معين مينحوةكه چارچوبي براي تنظيم چرا

 كه ممكن است  و دوستان ايراناند ماكدالزم شود استفاده از زور عليه آنها كه ممكن است 
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 اسالم اهداف ملي ،عبارت ديگر به.  كداميابد تان توسل به ابزار نظامي ضروربراي دفاع از آن
اسالم شيعي . ده استكر مشخص ، به زور ممكن استيازي دست براي تحقق آنها را كه

 اتخاذ يك استراتژي نظامي دفاعي مبتني بر بازدارندگي با توسل به يسو بههمچنين ايران را 
 كنار آن اسالم سبب شده است كه ايران تالش كند در حد در. قدرت متعارف سوق داده است

ي ها  يعني حداقل وابستگي را به قدرت؛توان به منابع داخلي براي دفاع از منافعش متوسل شود
در كنار اينها، اسالم معناي پيروزي در جنگ را . خارجي براي دفاع از كشور داشته باشد

 اسالم تأثيرات.  معين ساخته است،شوند مينبرد تعريف كرده و عواملي را كه سبب پيروزي در 
 به اهداف كلي كشور، استراتژي يده شكلاز آنجا نابرابر بوده است كه بيشترين اثر را بر 

ي نظامي ناچيز بوده ها راهكار آن بر تأثيركه  حالي در،و استراتژي عملياتي آن داشتهنظامي، 
 زور كه امري مادي يريكارگ به اسالم به كند نشان دهد كه مياين مقاله همچنين سعي . است
  . بخشيده استي معنوي بسيار عميقة جنب،است

پردازد تا  مي)ره(بيني امام خميني  اين مقاله نخست به بحثي مختصر در مورد جهان
. ي و نقش آن در اين نظام روشن سازدالملل بين نگرش ايران به نظام نحوةپيامدهاي آن را براي 

 ،اند رفتهيپذ را از ايدئولوژي تأثيرز رويكرد ايران نسبت به جنگ كه بيشترين يي اها سپس جنبه
گيري قدرت نظامي توسط كار بهبه شده در اين مقاله محدود   بحث بيانةگستر. شوند بررسي مي

 خارجي متحدان قهريه براي دفاع از قوةگيري كار بهايران براي دفاع از خود است و شامل 
  . دشوايران نمي

  
   قهريهقوةگيري كار به چارچوبي براي ةمنزل بهالم اس
 امام ينيب جهانگيري نيروي نظامي را بايد در كار به نحوةي ايران در مورد ها  سياستمنشأ

 قوةگيري كار بهرد ايران نسبت به چگونگي كبه بيان ديگر، روي. جو كردو  جست)ره (خميني
 يك كشور اسالمي عنوان به و اينكه ايران مللال بيني امام نسبت به روابط ها قهريه را ديدگاه

روست كه بررسي مختصر اين  ايناز.  تعيين كرده است،نظام عمل كندچگونه بايد در اين 
 .موضوعات بسيار ضروري است

  
  )ره ( از منظر امام خمينيالملل بينروابط 

اي   مبارزهةمانند بسياري از علماي مسلمان معتقد بودند كه هستي صحن) ره( امام خميني 
 و تا شود مي ارض آغاز ةدائمي ميان حق و باطل است كه از زمان پيدايش انسان بر روي كر

 مبارزه در رويارويي ميان مستضعفان و او بر اين نظر بود كه اين. يابد ادامه ميآخرالزمان
م بر طبقات ثروتمند حاك. براي امام دو گروه تبلور استكبار بودند. يابد مين تجلي مستكبرا
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 آمريكا، شوروي، انگلستان، مانندكشورهاي جهان سوم و طبقات حاكم در كشورهاي قدرتمند 
 گروه دوم ةنشاند از ديدگاه او گروه اول دست.  صنعتيةفرانسه، و ساير كشورهاي پيشرفت

جهان كه حقوق  ةن قرار دارد كه از مردم محروم و ستمديددر مقابل اردوگاه مستضعفا. ندبود
، اند شدهه داشته  و توسط آنها در جهل و ناداني نگن به تاراج رفته استسوي مستكبراآنها از 
اساس امام بر. دهند مير اين دسته را مردم كشورهاي جهان سوم تشكيل بيشت .شود ميتشكيل 

در مقابل مستكبران را به  نصرت و پيروزي ةآيات قران اعتقاد داشتند كه خداوند وعد
 :قصص( دهد رن زمين قرااو مقرر داشته است كه آنها را رهبران و وارثن بشارت داده مستضعفا

ن ؤمنان زمان خود پرداخته و ممستكبرا الهي به نبرد با يپنداشتند كه تمام انبياايشان مي .)5
  به اين علتناز ديدگاه امام مستكبرا. )23 :1363 خميني،(دارند تعلق مستضعف  ة به طبقعموماً

ن بودند كه حاكميت الهي را نپذيرفته و به پيروي از سلطه بر مستضعفا استثمار وخواهان 
 اين.  كسب برتري بر ديگران و تسلط بر بندگان خداوند بودندمنظور بهشيطان خواهان قدرت 

  .)322پيشين، (گرفت پرستي سرچشمه ميجاي خدا پرستي بهتمايل به استثمار و سلطه از خود
  

  ايران از منظر امام
ور اسالمي بايد رهبري  يك كشعنوان به ايران ،د بودند كه در جدال ميان حق و باطلامام معتق

د كه شو مي مطرح سؤالاكنون اين . گيردب بر عهده مستضعفان جهان را در نبرد با مستكبران
ن بر مستكبران را فراهم آورد؟ امام بر اين نظر تواند اسباب پيروزي مستضعفاايران چگونه مي

دن كراز يك سو، الزم بود ايران با صادر .  اتخاذ كنداي را هيدوسوان بايد استراتژي بودند كه اير
از سوي .  كند احياشان بردهت به حقوق به يغمان را نسبستضعفاانقالب اسالمي آگاهي سياسي م

 عليه بخش كه در حال مبارزه ي آزاديها ي اسالمي و جنبشها ديگر، ايران بايد از حركت
امام معتقد بودند كه اتخاذ اين استراتژي به سقوط . كند حمايت ،ندي فاسدها حكومت
 ساز نهيزم تينهادر شده و منجر ي اسالمي ها  استكبار در سرزمينةنشاند ي دستها دولت

  .)107: 1372خميني، (د شوسقوط نظام استكبار جهاني مي
  

  ايراني الملل بيناي و گيري منطقه بر جهت) ره( ديدگاه امام خميني تأثير
 عميقي بر تأثيري و جايگاه ايران در آن الملل بين نظام در زمينة) ره(هاي امام خميني ديدگاه
 الگوي دوستي و ايشاني ها به بيان ديگر، ديدگاه.  تعامل ايران با دنياي خارج داشتنحوة

د كه ايران عليه چه كر جهاني مشخص و معين ساخت و روشن ةدشمني ايران را در عرص
. دكنممكن است متوسل به زور شود و به دفاع از چه كساني ممكن است قيام كساني 
 به اعتقاد او نگهبانان ي وي ايران را در تقابل با هر دو اردوگاه شرق و غرب داد كهها ديدگاه
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ي استكباري ها مخالفت ايران با قدرت.  بودند كه بر جهان حاكم بوديا ظالمانهالهي و نظام غير
يافت كه از نظر ايشان آلت دست كم بر كشورهاي جهان سوم نيز تعميم ميي حاها به رژيم
  .هاي استكباري بودندقدرت

 دو اردوگاه شرق و غرب كه ،بايد اين نكته را به ذهن سپرد كه از ديدگاه حضرت امام
در ارزيابي ايشان از .  به يك اندازه خطرناك نبودند،دادندن را تشكيل مية مستكبراجبه

 ,Rajaee) از شرق بود تر خطرناك از شوروي و غرب تر خطرناك خارجي آمريكا تهديدهاي

 تاريخ معاصر ايران بود ز ايدئولوژي و هم ناشي از تجربةاين نگرش هم برخاسته ا ).81 :1983
(Taremi, 1997: Ch. 2) .  

ي الملل نبياي و  ي ايران در سطح منطقهها اي بر الگوي اتحادكننده ها اثر تعييناين ديدگاه
 طور بهجمهوري اسالمي با سرعت و ي، تحت رهبري امام، الملل بيندر سطح . داشت

كه رژيم پهلوي با آمريكا و ساير كشورهاي غربي براي را پيماني نزديكي  ناپذيري هم برگشت
پيش از همه بر  اين گسست.  از هم گسست، آورده بودوجود بهرژيم خود تضمين امنيت 

پيروزي انقالب ايران نقش بالفاصله پس از . ن با دنياي خارج اثر گذاشتروابط نظامي ايرا
 بدان "استراتژي دوپايه" را كه رژيم پهلوي در چارچوب فارس جيخلي منافع غرب در ژاندارم

، ايران قراردادهاي نظامي زمينهدر همين . (Acharya, 1988: 21-24)  كنار گذاشت،تن داده بود
ي آمريكايي براي واردات اسلحه، ها  شركتويژه هبي تسليحاتي غربي ها بزرگي را كه با شركت

. دكر فسخ ،تجهيزات و مهمات، و قطعات يدكي كه براي ايفاي نقش ژاندارمري الزم بود
ايران . (Fatemi, 1980: 304, 306) بود ميليارد دالر 21 حدودارزش مجموع اين قراردادها 

 هدفش ايجاد ديواري در جوار مرزهاي جنوبي به عضويت خود در پيمان سنتو كه همچنين
اين امر اضمحالل پيمان سنتو را .  پايان داد، مهار آن كشور از سوي غرب بودمنظور بهروسيه 
 با 1338 پيمان دفاعي سال كجانبهي طور بهبر اين، ايران  عالوه. (Hadley, 1971) داشت در پي

كه، ايران تمام قراردادهاي ديگر آن. (Blake: 2009: 122, 125) را فسخ كرد متحده االتيا
 و مستشاران نظامي كرد را فسخ اش ينظام –شده با غرب براي گسترش مجتمع صنعتيمنعقد

 آموزش نيروهاي نظامي كار  بهي تسليحاتي اين كشور را كه ها  شركتكاركنانآمريكايي و 
  .(Ricks, 1979) دكر از كشور اخراج ،ايران اشتغال داشتند

.  به همين شكل دستخوش تحوالت بنياني شد نيزاي ن خاورميانهمتحدايران با روابط ا
 عرب جاي خود را به دشمني و خصومت كار محافظهي ها روابط نزديك با اسرائيل و دولت

. بالفاصله پس از كسب قدرت، حضرت امام دستور قطع روابط با اسرائيل را صادر كردند. داد
 مشترك، و آموزش ة نظامي، تحقيق و توسع–طالعات امنيتيايران به خريد اسلحه، تبادل ا

سفارت اسرائيل در تهران براي هميشه بسته شد و .  ايراني در اسرائيل خاتمه دادكاركناننظامي 
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د و عنوان سفارت فلسطين به آن داده ش فلسطين واگذار بخش يآزادساختمان آن به سازمان 
چنين قرارداد كمپ ديويد ميان مصر و اسرائيل را ايران هم. (Taremi, 1997: 119, 120) شد

 امام به دولت آقاي مهدي بازرگان دستور داد تا 1979 آوريل 30پس از آن در . دكرمحكوم 
. دكن آمريكا قطع ةصلح آن كشور با اسرائيل و پذيرش سلط دليل روابط ديپلماتيك با مصر را به

  .)122و 121 :همان(ريخت   فروويآو تل – قاهره – تهرانةجانب سهبه اين ترتيب اتحاد 
تحاد  پيروزي انقالب اسالمي سبب متالشي شدن افارس جيخل ةبه همين شكل، در منطق

 عربستان شده و عصر دشمني آشكار ميان ةريجز شبهي ها نشين ميان ايران و اميريررسميغ
 غرب، ةنشاند ستد كه فاسد، سركوبگر، كرد را متهم فارس جيخلايران شيوخ . طرفين آغاز شد

 ايران نيروهاي نظامي خود را كه براي كمك به سلطان قابوس رو نيازا. و دشمن اسالم هستند
ايران همچنين به . )123: همان( فراخواند ،براي سركوب جنبش ظفار به عمان فرستاده بود

 فعاليت فارس جيخل در كار محافظهي ها ي شيعه كه براي سرنگوني رژيم دولتها گروه
 روابط با عراق بيش از همه دستخوش آسيب فارس جيخل ة در منطقاما. ، كمك رساندكردند مي
 آن كشور به ةي براي بسط سلط فرصتي طاليعنوان بهرهبران عراق به سقوط رژيم شاه . دش
. ايران بوديكي از لوازم اين امر سقوط حكومت اسالمي در . كردند نگاه ميفارس جيخل

 به خاك ايران را براي عملي جانبه همه ارتش عراق تهاجمي 1359ه مارو، در شهريور ازاين
  .)213: همان(د كري رژيم بعث عراق آغاز ها ساختن نقشه

ي متحد با آن در خاورميانه فاصله گرفت، تهران دست ها كه ايران از آمريكا و رژيم حاليدر
. دكربي و سوريه دراز  الجزاير، ليبي، يمن جنومانندي راديكال عرب ها  دولتيسو بهدوستي 

 و از سرنگوني رژيم شاه كه به آن نداين كشورها از پيروزي انقالب اسالمي حمايت كرد
ايران در دشمني با .  خرسند بودند،كردند امپرياليسم آمريكا در منطقه نگاه مية مهرعنوان به

-129: همان(ت  عرب با اين كشورها اشتراك نظر داشكار محافظهي ها  و دولتاسرائيلآمريكا، 
125( .  

  
   براي سياست دفاعي ايران )ره (ي امام خمينيها پيامدهاي ديدگاه

 ، تغيير در اوضاع سياسي منطقه بوددر پي شدت بهسياست خارجي جمهوري اسالمي كه 
ي ها  قدرتمند در ميان قدرتيمتحدانفقدان . پيامدهاي مهمي براي سياست دفاعي ايران داشت

ممكن بر حد  خاورميانه جمهوري اسالمي را بر آن داشت كه تا ةيا در سطح منطقبزرگ 
 از  كشور بتواندنكهيابراي . دكن داخلي و خارجي تكيه انات كشور براي مقابله با تهديدهايامك

 آنها عبارت بودند از تشكيل نيتر مهم.  مختلفي اتخاذ شدهاي  اقدام،پس دفاع از خود برآيد



  
   1395 زمستان ،4 شمارة، 46 ةدور ، فصلنامه سياست                                                             942

 مردم براي دفاع از كشور، گسترش صنايع نظامي ايران، و نيز آحادنيروي نظامي مكتبي، بسيج 
  .ي اسالمي در خاورميانهها برقراري روابط نزديك با حركت

 از تشكيل جمهوري اسالمي، حضرت امام از هيچ تالشي براي تشكيل يك نيروي پس
، و شجاعت كافي براي دفاع از موجوديت يازخودگذشتگنظامي مكتبي كه واجد انگيزه، 

در اين زمينه دو گام اساسي برداشته .  فروگذار نكردند،هاي آن باشدقالب اسالمي و آرمانان
ورند كه آوجود   يك نهاد نظامي اسالمي را بهة اوليةسو ايشان تالش كردند تا هست  از يك؛شد

 دستور 1358  بهشتيارد، در رو نيازا. در صدر اسالم باشد) ص(شبيه سپاه حضرت محمد 
 سپاه از نيروهاي مختلفي ة اوليةهست. پاسداران انقالب اسالمي را صادر كردند سپاه سيتأس

ي چريكي زده ها  سازمانسيتأس مانند افرادي كه در دوران شاه دست به ،تشكيل شده بود
 فلسطين آموزش ديده بخش يآزاد رژيم شاه كه توسط سازمان يگرا اسالم مخالفان ؛بودند
مسلمان ارتش رژيم پهلوي كه در آن نيرو محيط مناسبي براي  و نيز گروهي از پرسنل ؛بودند

 سازمان رزم خودبراي گسترش . ي نظامي در راستاي منافع انقالب پيدا نكرده بودندها فعاليت
  .دكرسپاه اقدام به جذب نيرو از بين جوانان مذهبي طرفدار انقالب 

يم پيشين را به يك نيروي رسيده از رژ ارث دند تا ارتش بهكر از سوي ديگر، امام تالش 
.  سپاه از نظام نوپاي اسالمي دفاع كنددوش به دوش بتواند تانظامي با تربيت اسالمي تبديل كنند 

 ارتش ةدر اين جهت، دولت ايران ابتدا به پاكسازي عناصر وابسته به رژيم پيشين از بدن
دن نيروهاي كره اسالمي  عقيدتي و سياسي ارتش اقدام بةپرداخت و در گام بعد با تشكيل دائر

 ;Hickman, 1982) اين نيرو پرداخت ة كردن فساد در بدنكن شهيرد و در كنار آن به كرمسلح 

(Schahgaldian, 1987; Zabih, 1988; Roberts, 1996; Entessar, 1988.  
تقد بودند كه تنها راه تضمين ايشان مع.  اكتفا نكردندها به اين اقدام) ره(اما امام خميني 

خواستند ايشان مي.  دولت اسالمي بسيج كردن تمام آحاد ملت براي دفاع از كشور استبقاي
 ،د كه در آن تمام مردان و زناني كه از توانايي جسماني برخوردار بودندن بسازيا جامعه

گفتند  ايشان مي.  دفاع از وطن اسالمي باشندةشده و آماد ديده، مسلح شده، آموزش سازماندهي
 26 در رو نيازا. )71: 1377منصوري الريجاني، ( " نظامي باشداش همهور اسالمي بايد يك كش"كه 

كه از نام آن طور همان. دندكر، دستور تشكيل سازمان بسيج مستضعفين را صادر 1979نوامبر 
مردان و زنان بالغ كشور براي دفاع از انقالب ة دن همكرپيداست، هدف اين نهاد انقالبي آماده 

 كشور اسالمي هدف تهاجم كه يدرصورت يك فقيه، امام معتقد بودند عنوان به. داسالمي بو
.  مسلمين اعم از زن و مرد است كه به دفاع از آن بشتابندة همة وظيف،خارجي قرار گيرد
.  عيني داخلي و خارجي تشكيل بسيج پاسخي بود به تهديدهايي مذهبي،ها گذشته از انگيزه

 ، خوزستان، ترديد در مورد توانصحرا تركمن كردستان، انندمشورش در بعضي مناطق كشور 
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 جاسوسي، نگراني از جانب آمريكا همه ة از اشغال النپس و ارتش براي مقابله با اين تهديدها
 ولي اندكي بعد در ، بوديدر ابتدا بسيج نهاد مستقل.  بسيج شديريگ شكل تسريع در موجب

  .(Schahgaldian, 1987: 59) سپاه پاسداران ادغام شد
ي ايدئولوژيك تشكيل شده ها  سپاه و بسيج اين بود كه اين دو نهاد با انگيزهةوجه مشخص

هدف آنها از به .  فعاليتشان نداشتةكردند و ناسيوناليسم نقشي در تشكيل و برنام و فعاليت مي
در . دست گرفتن سالح نه دفاع از تماميت ارضي ايران بلكه محافظت از انقالب سالمي بود

ي سپاه و بسيج در دفاع از انقالب شامل حفظ امنيت مسلمانان ساير ها  مسئوليتةضمن دامن
گوين زندگي   ولو اينكه مسلمانان در بوسني و هرز،)203-204: 1382خميني، (شد ملل اسالمي نيز مي

ي  جنگ تحميلي نيروهادهند كه چرا در اثناي توضيح مينيهمچني ايدئولوژيك ها انگيزه. كنند
 در خاك عراق نيز ،جنگيدند ميسپاه و بسيج با همان شجاعت و فداكاري كه در خاك ايران 

  . كردندعمليات مي
 گسترش صنايع نظامي كشور ،گام ديگري كه براي تقويت ظرفيت دفاعي ايران برداشته شد

 از طگيري تسليحات و مهمات مربوكار بهبود تا ايران بتواند در طراحي، توليد، نگهداري، و 
ي در صنايع بر اين نظر بودند كه بدون خودكفايرهبران كشور . دشو ازين يبخارج از كشور 

 ايران را ،آنها معتقد بودند كه وابستگي به خارج.  اجانب درخواهد آمدةنظامي ايران تحت سلط
 سختي به توانايي نيروهاي مسلح براي دفاع ة ساخته، و صدمريپذ بيآسدر مقابل فشار خارجي 

كاهد  ميسازد و به اين ترتيب از قدرت بازدارندگي نيروهاي مسلح  ميز انقالب اسالمي وارد ا
  .)139: 1386خميني، (

، در دوران گردد يبازم م1850ي ها  و مهمات در ايران به سالافزار جنگ توليد ةگرچه سابقا
  صنايعةي گسترده و مستمري براي توسعها تالش) 1320–1357(حكومت پهلوي دوم 

هاي تسليحاتي عمده مثل هواپيما، ناوهاي در اين دوره، سيستم.  صورت گرفتيساز اسلحه
به موازات خريد اسلحه از . دش وارد ميمتحده االتيا خصوص بهجنگي، و تانك از غرب 

هاي تسليحاتي غربي منعقد كرده با شركترا خارج از كشور، دولت ايران قراردادهاي مجزايي 
بايست در چارچوب  كه ميييها كارخانه. گسترش صنايع نظامي ايران بودبود كه هدف آنها 

ي سبك، مهمات، و ها داد كه سالح به كشور اين امكان را مي،دشواين قراردادها احداث 
  ناوگانكند؛ را تعمير و نگهداري شونده تيهداهاي قطعات يدكي توليد كند؛ انواعي از موشك

 و ها ايران را تعمير و نگهداري كند؛ و نيز تانك  هليكوپترهاي ويرنظاميغهواپيماهاي نظامي و 
هدف . (Tibbitz Schultz,1989: 53, 54, 57)  استفاده نگاه دارندةنفربرهاي ارتش را مرمت و آماد

 هواپيماهاي جمله از ي در توليد انواع و اقسام تسليحات  رژيم شاه رسيدن به خودكفايبلندمدت
  .(Neuman, 1981: 139, 140; Sayigh, 1997: 178) جنگي بود



  
   1395 زمستان ،4 شمارة، 46 ةدور ، فصلنامه سياست                                                             944

 گسترش صنايع نظامي ايران در دوران پهلوي وابستگي شديد آن به ةويژگي بارز برنام
ن، ظر انتقال تكنولوژي، آموزش مهندسااين برنامه از ن.  بودها  زمينهةصنايع نظامي غرب در هم

اين . اث به غرب وابسته بود در دست احديها كارخانه ةها، و مديران ايراني براي ادارسينيتكن
 تطبيق آنها منظور به از نظر انجام تحقيق و توسعه براي اصالح تسليحات غربي طور نيهمبرنامه 

 به نيهمچنايران . ي خارجي وابستگي داشتها با شرايط ايران و نيازهاي ارتش به شركت
 نظامي يها كارخانه ةها براي ادار آمريكاييجملهاز ، مستشاران خارجي ها نسينين، تكمهندسا

 مؤسسات ناشي از كمبود نيروي كار ماهر، اندك بودن تعداد ها اين وابستگي. خود نيازمند بود
ي علمي، آموزشي، و پژوهشي در ها پژوهشي، نبود فرهنگ تحقيق، و ناكافي بودن زيرساخت

  .Neuman: 55-61, Sayigh)  (141: كشور بود
 صنايع ةر ساخت كه در استراتژي پيشين براي توسعپيروزي انقالب رهبران كشور را وادا

با توجه به خصومت ايدئولوژيك ايران با غرب و نگرش غرب به . نظامي تجديد نظر كنند
 ة توسعيبرا نيرويي مخرب در خاورميانه ديگر امكان همكاري با غرب عنوان بهايران انقالبي 

د تا كر ديگري را تهيه ةالمي برنام آن جمهوري اسيجا به. صنايع نظامي ايران و جود نداشت
. دكني در جهت خودكفايي در صنايع نظامي بسيج مؤثرنحو  بتواند امكانات داخلي را به

 تا صنايع نظامي خود گشت ةدنبال شركاي جديد در خارج براي توسع بر اين، ايران به عالوه
ا كه خود قادر به توليد  توليد، تسليحات، و ساير ملزومات نظامي رفناوريبتوانند دانش فني، 

  . در اختيارش قرار دهند،آنها نبود
 كه  شمالي به امضا رساندةبا چين و كررا  از شروع جنگ تحميلي، ايران قراردادهايي پس

براي مثال، گزارش شده است كه . شد نيز ميفناوري بلكه انتقال ها  شامل احداث كارخانهتنها نه
 را 1بي-ي زمين به زمين اسكادها ي الزم براي توليد موشك شمالي ميزان زيادي از تكنولوژةكر

اين در . (Chipman, 2010: 2)  در اختيار ايران قرار داد،شود مي خوانده 1كه در داخل شهاب 
كشتي را فروختند و ز ضدي كروها  به ايران انواعي از موشكها حالي بود كه چيني

 اين ةدر نتيج. (Hewson, 2012: 102, 103) دندكر  نيز براي توليد آنها در كشور برپاييها كارخانه
 درصد تسليحات و مهمات مورد نياز 75 ايران 1367، تا قبل از پايان جنگ در سال ها تالش
  .(Sayigh, 1997: 179) كرد يم خود را در داخل توليد ةهاي پياديگان

سلح، سازمان ها، براي گسترش توان تحقيق و توسعه در نيروهاي مبه موازات اين تالش
در را  پژوهشي جديدي مؤسسات ،صنايع نظامي كه نهاد اصلي مسئول توليد تسليحات است

هاي جديدي مانند مهندسي هوافضا و رباتيك در عالوه رشته به. دكراندازي  وزارت دفاع راه
 در كنار اينها،. ندداشتاندازي شد كه كاربردهاي مستقيم نظامي  ي مختلف كشور راهها دانشگاه

                                                            
1. Scud-B 
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ي ها ي جديد پس از انقالب و افزايش ظرفيت جذب دانشجو در دانشگاهها  دانشگاهسيتأسبا 
 گرفته كار بهي دفاعي كشور ها ن و دانشمندان زيادي تربيت شده و در پروژهموجود، مهندسا

  .(Shields, 1996: 41-44) شدند
مين قطعات تأشدند و  مي جنگ نابود  كه در اثنايييافزارها جنگكردن براي جايگزين 

 مهندسي معكوس سيستماتيك و گسترده را ةي غربي موجود، ايران يك برنامها يدكي سيستم
 و F-4ي ها رفته در جنگندهكار  خوبي از آن مهندسي معكوس قطعات بهةنمون. در پيش گرفت

F-14 1وكها  ي زمين به هوايها ، كپي كردن موشك)5: 1996 ،همان( از آمريكا واردشده 
)http://hamshahrionline.ir/details/238166(بود كه در اواخر  2هاي كالس الكمبتانتناوچه ، و

 )fa/ir.entekhab.www://http/از فرانسه وارد شده بودند  1980 ة و اوايل ده1970 ةده

/news/139226 ( . به دوباره پر كردن يا مالحظه شايانبه اين ترتيب، مهندسي معكوس كمك 
يي ها  هم محدوديتين همه، استفاده از مهندسي معكوسبا ا. دكرانبارهاي تسليحاتي ايران 

بنابراين، ايران هنوز بايد بعضي تسليحات و قطعات پيچيده را از بازار سياه خريداري . داشت
  .كرد مي

 شروعي بود براي مير و نگهداري تسليحات خارجي نقطةهندسي معكوس همراه با تعم
 بتواند در نهايت وارداتي حركت كند و يافزارها جنگ ايران به سمت تغيير و اصالح نكهيا

در طول جنگ، . باشد شرايط كشور و نيازهاي نيروهاي مسلح بريي را بسازد كه منطبق ها سالح
ي ايراني موشك ها سينين و تكنتانك تاو مهندسا ضدةشوند  هدايتيها كمبود موشكسبب  به

نحوي تغيير   به، طراحي شده بودندF-4 را كه براي شليك از هواپيماهاي 3تانك ماوريكضد
ي ها  از جنگ موشكپس. دادند كه بتوان آنها را از هليكوپترهاي توپدار كبرا نيز شليك كرد

 كالس انداز موشكي ها توان آنها را از ناوچهنحوي اصالح شدند كه ب كشتي چيني بهضد
 آمريكايي و هليكوپترهاي F-4الكمبتانت كه از فرانسه وارد شده بودند و نيز از هواپيماهاي 

.  (http://www.mashreghnews.ir/fa/news/236089)  ساخت روسيه شليك كرد174 - ميل مي
ي تسليحاتي مورد ها ياري از سيستم رسيده است كه بسيا مرحلهاكنون صنايع نظامي ايران به 

هاي توان به سيستم مياز اين دست . سازندنياز نيروهاي مسلح را خود طراحي كرده و مي
  . اشاره كردها ي موشكي زمين به زمين، زمين به هوا، و ناوها و ناوچهها ، سيستمها رادار، پهپاد

هاي سب حمايت حركت ك،گام ديگري كه براي تقويت توان دفاعي ايران برداشته شد
ها ناشي از حس همبستگي اسالمي است كه روابط ايران با اين گروه. اسالمي در خاورميانه بود

                                                            
1. Hawk Surface-to-Air Missiles 
2. La Combattante class 
3. Maverick Anti-Tank Missiles 
4. MIL-MI 17 
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اي در  مالي عمده وي سياسي، نظاميها سبب شده پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران كمك
ي ها  در گروههم در هنگام جنگ و هم در هنگام صلح ايران از نفوذ خود. اختيار آنها قرار دهد

ايران از وجود حماس و . اسالمي براي وارد كردن فشار بر دشمنانش استفاده كرده است
در .  كرده استيبردار بهرهسازمان جهاد اسالمي در فلسطين اشغالي براي مبارزه با اسرائيل 

ي اسالمي در عراق مانند حزب الدعوه ها طول جنگ تحميلي، نيروهاي نظامي وابسته به گروه
داخل عراق دست به عمليات ن بعثي جنگيدند و در كنار نيروهاي ايراني عليه متجاوزار د

ي ها در كشورهايي كه گروه. (Ramazani, 1986: 35-38)   عليه دولت بعث عراق زدندنظامي
يا از رهبري انقالبي برخوردار و مناسبي سازماندهي نشده بودند نح ند يا بهاسالمي ضعيف بود

يي زده است كه با ايران اشتراكات ايدئولوژيك ها  حركتسيتأسايران دست به نبودند، دولت 
 در لبنان و مجلس اعالي انقالب اسالمي اهللا حزب.  همكاري با تهران هستندة و آمادرنددا

 Hunter, 1991: 123-127; Ehteshami and) مذكورندهاي ي خوبي از گروهها عراق نمونه

(Hinnebusch, 1997: 122-129.اي در  ها نقش برجسته در طول جنگ تحميلي، هر دو اين گروه
 توانند ينمها گرچه اين گروها. ي آن ايفا كردندالملل بيناي و  عراق و پشتيبانان منطقهةحمل
دارند كه دولت ايران   اين مزيت را،هايي در حد يك دولت در اختيار ايران قرار دهندكمك
 گردد و به اين صورت تا ،گيردتي كه از سوي آنها صورت ميتواند منكر هر نقشي در اقدامامي

. (Eisenstadt, 2011:8)  آنها محفوظ نگه داردهاي  خود را از پيامدهاي منفي اقدامحد زيادي
 آنگاه ، مانند لبنان و عراق،رسند ها در كشور خود به قدرت مي اين گروهكه يهنگام آنكهديگر 
ي ها امروز، همكاري با گروه. ران براي نيل به اهدافش كمك كنندتري به ايمؤثرنحو  توانند بهمي

  .ه استشد دفاعي ايران تبديل راهبرداسالمي به يكي از اركان مهم 
  

   دفاعيصورت بهكارگيري قدرت  ايدئولوژي و به
 توسل به زور بايد جمله از بر اين نظر بودند كه تمام فعاليت دولت اسالمي ) ره(امام خميني 

يا تهديد به استفاده از آن هم  قهريه قوةاستفاده از .  و اساس ايدئولوژي صورت گيردبر مبنا
هاي  اساس ديدگاهبر. )ii: 1387خميني، (تنها آنجايي ممكن است كه اسالم مجاز شمرده باشد 
 نخست در دفاع از دولت اسالمي ؛ايشان استفاده از زور تحت دو سناريو ممكن است

كه  هنگام جهاد زماني  دوم، به؛ين يا كفار مورد حمله قرار گيردكه از سوي مسلم هنگامي
مجوز ) ع(اما تنها ائمه . كنندي آنها را تسخير ميها  و سرزمينكردهن به كفار حمله نامسلما

 از نظر امام در دوران غيبت اعالم رو ازاين. )230: تا بيخميني، (غير از آنها اعالم جهاد را دارند و نه 
  . شود نمي اين سناريو بحث  در اين مقاله در موردبه همين علت. يستجهاد ممكن ن
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دهد كه امام نشان ميمسئله  سناريو اول ماهيت دفاعي دارد و اين ،كه پيداستطور اما همان
، امام اعتقاد تر مشخص طور به.  معتقد به اتخاذ يك استراتژي نظامي دفاعي است)ره (خميني

اين رويكرد . ژي نظامي خود را بر مبنا و اساس بازدارندگي بنا كندداشتند كه ايران بايد استرات
و اعدولهم ما استطعتم "فرمايد،  انفال مية سور60 ةن است آنجا كه در آيآبرخاسته از آيات قر

من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدواهللا و عدوكم و آخرين من دونهم ال تعلمونهم اهللا 
: 1363خميني، (توان يافت نظر امام نسبت به بازدارندگي را در سخنان ايشان هم مي ".…يعلمهم 

هاي امام اما ديدگاه. )73: 1377 منصوري الريجاني،( "صلحا بايد مسلح باشند" :آنجا كه فرمودند. )3
ت استراتژيك غرب اندكي  بازدارندگي در ادبياةدر مورد بازدارندگي با معناي كالسيك واژ

 موفقيت در ةي غربي اشتراك نظر دارند كه الزمها گرچه امام با استراتژيستا. ددارتفاوت 
بازدارندگي تشكيل يك ارتش قوي است كه توان نظامي آن دشمنان را متقاعد كند كه در 
صورت تهاجم توانايي دست يافتن به اهداف خود را ندارند، امام از عناصر مادي مولد قدرت 

با تكيه بر آيات قرآن . ند كه خداوند در فرايند بازدارندگي نقش داردروند و معتقدفراتر مي
دند كه با انداختن ترس در قلوب كفار خداوند قدرت بازدارندگي سپاه كرايشان استدالل مي

اين امر از رحمات الهي بوده و مافوق . )59: 1387،  و همكارانزاده اكبري تقي(دهد اسالم را افزايش مي
  .استقدرت بشر 

ه استراتژي اند كه در عين حال كه ب بعضي از فرماندهان نظامي كشور اشاره داشتهولي اخيراً
الوقوع است، آنگاه  ند، اگر متقاعد شوند كه تهاجم خارجي به كشور قريبدفاعي كشور پايبند

عبارت ديگر، اگر وضعيتي مانند جنگ دوم  به. كرد پيشگيرانه را بررسي خواهند ة حملةگزين
نند، آنگاه فارس رخ دهد كه در آن نيروهاي خارجي با نيت حمله در منطقه تجمع ك خليج

 قرار خواهند داد مدنظر پيشگيرانه را ةحملفرماندهان نظامي كشور 
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=222665) .(  

 در صورت نيست كه ران دفاعي است، اين بدان معنا نظامي ايراهبردگرچه ا آنكهديگر 
 از اخراج نيروهاي دشمن از خاك خود در سر مرزها پسبروز جنگ نيروهاي مسلح ايران 

كه جنگ تحميلي نشان داد، موقعي كه ارتش متجاوز عراق پس از دو طور همان. كنند يم توقف
ن كشور تصميم گرفتند نيروهاي رو ايران شد، مسئوالم از قلينينش عقبسال جنگ وادار به 

در اين مرحله، .  و شش سال ديگر به جنگ بپردازندنندعراقي را در خاك خودشان تعقيب ك
علت   بهنكهيا از پستنها .  بوددوشرطيق يبهدف ايران وادار كردن متجاوز به تسليم 

 بود كه دولت ايران تصميم ه نشدريپذ امكاني از عراق اين امر الملل بين ةي گستردها حمايت
اكنون . )630: 1390مرندي و سليماني، ( با عراق را بپذيرد بس آتش و در نتيجه 598 ةگرفت قطعنام

 از اخراج قواي عراق از خاك كشور دولت وقت تصميم پسآيد كه چرا ال پيش ميؤاين س
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ن با متجاوز تنها او را  اين بود كه صلح كردها يكي از استدالل. گرفت به جنگ ادامه دهد
 باز هم دست به تجاوز ،دست آيد تشويق خواهد كرد كه هر گاه فرصت مناسبي در آينده به

براي اجتناب از اين خطر الزم بود كه ارتش متجاوز شكست داده شده و رژيم مسئول . بزند
 شرع اساسيگر آنكه امام معتقد بودند كه برد. دشوتجاوز يعني حكومت بعث عراق سرنگون 

 افراد مرگ موجبن يعني رهبران حزب بعث عراق بايد براي شروع جنگ كه اسالم متجاوزا
 است كه ريپذ امكاناما اين امر تنها زماني .  مجازات شوند، در هر دو كشور شديشمار يب

سوم آنكه از ديدگاه . )581- 588: همان(د كه به عدالت تن دهد شو و مجبور بخورددشمن شكست 
دن حزب بعث و آزاد كره بود كه با ساقط كرد را فراهم يرينظ يبور جنگ فرصت ن كشسئوالم

. ساختن شيعيان در بند عراق از چنگال حزب بعث انقالب اسالمي را به عراق صادر كرد
 يعني آزاد تر مهمنيل به هدفي   بود براييا مقدمه آنكه از ديدگاه امام آزادي عراق تر مهم

گذرد  براي همين بود كه امام فرمودند راه قدس از كربال مي. نيسمساختن فلسطين از يوغ صهيو
   . )317: 1388دهقان، (

 و رو شود هاين است كه اگر بازدارندگي با شكست روبشود   ديگري كه مطرح ميةنكت
توان پيروزي  چه خواهد شد؟ به بيان ديگر، در صورت بروز جنگ چگونه مي،جنگ رخ دهد

ام معتقد بودند ام. ي خاص خود را داشتندها امام در اين زمينه ديدگاهدر نبرد را تضمين كرد؟ 
 الهي ة قدرت است و پيروزي يا شكست در جنگ همه برخاسته از ارادكه خداوند سرمنشأ

كردند كه  عمران اشاره مي  آلة شريفة سور160 ةايشان به آي. )183: 1389محمدي الموتي، (است 
 از نظر ."غالب لكم و ان يخذلكم فمن ذالذي ينصركم من بعدهان ينصركم اهللا فال ": گويد مي

ايشان . ستها  قدرتة همصال به خداوند است كه منبع و منشأامام، كليد فتح و پيروزي در ات
د، پيروزي حتمي شومعتقد بودند كه اگر اين اتصال بين قواي مسلح و خداوند رحمان برقرار 

 است كه پرسنل نيروهاي مسلح به خداوند ايمان اما برقراري اين اتصال مستلزم آن. است
 ة سور76 ةكه آيطور  يعني همان؛داشته باشند و فقط در راه رضاي او دست به سالح ببرند

اهللا، والذين كفرو يقاتلون في سبيل  الذين آمنوا يقاتلون في سبيل": گويد نساء ميةشريف
ل به اهداف دنيوي مانند گسترش  جنگ در راه نية اسالم اجاز،عبارت ديگر  به."الطاغوت

 يا براي  كاال، و وارد كردن مواد اوليه،قلمرو كشور، دستيابي به بازارهاي خارجي براي فروش
گيرد تا حق برپا و باطل بلكه جنگ صورت مي. دهد ميكسب و استمرار سلطه بر ديگران را ن

ه زانو درآوردن آنهاست تا عليه دشمنان اسالم و بن در عمل، اين به معناي جنگيد. دشونابود 
 و 8: 1363خميني، ( اعم تضمين گردد طور به  اخص و بشرطور به مسلمين ةسالمتي و امنيت جامع

 اعمال ةدر فرايند مبارزه براي حق و عليه باطل ارتش كشور اسالمي به بازوي الهي و وسيل. )9
 نيروهاي نظامي كشور اسالمي ،به بيان ديگر. )62: 1389عباسيان، ( دشو خداوند تبديل ميةاراد
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 انفال به اين شكل ة شريفة سور17 ةن كريم اين تبديل و تحول را در آيآقر. ندشو يمجنداهللا 
كه اين   هنگامي".فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم و ما رميت اذ رميت ولكن اهللا رمي": كندبيان مي

  .تحول صورت گيرد، پيروزي در جنگ قطعي است
. ن را بررسي كنيم مهم آر پيروزي، الزم است بخشي از اجزاينقش ايمان دبراي درك بهتر 

 مستقيمي ميان تقواي يك سرباز ةبسياري از علماي اسالم رابطامام مانند . ستاولين آن تقوا
ايشان معتقد بودند با وصل كردن يك سپاهي . ديدند جنگ ميةمسلمان و عملكرد او در جبه

 ، صد نفرشود مي او يك نفر ةبه گفت. كند او را چند برابر مينيروي   تقوا،مسلمان به خدا
ي يك سپاه تنهاي مالك اشتر خود به"ايشان تا بدانجا پيش رفتند كه گفتند .  هزار نفرشود مي
 در خواهند يمكردند كه اگر   به نظاميان توصيه ميبنابراين، ايشان. )682: 1390فروغي جهرمي، ( "بود

  . )107: 1389شيدائيان، ( را به عبادت سپري كنند ها شب ،ر او فائق آيندي بر دشمن بهر رودرروي
يعني واگذار كردن امر خود به خداوند و او را وكيل خود قرار است، عنصر دوم توكل 

 و مهيا كردن يزير برنامهكه تمام تالش و جهد خود را در كرد  او نظاميان را تشويق مي. دادن
 امور را به خداوند بسپارند تا او خود به فضل و ةهند و آنگاه بقي عمليات نظامي انجام دةزمين

 و كمبودهاي سپاه اسالم را جبران كند و راه را بر روي پيروزي آنان بر دشمن ها يكاستكرمش 
البته اگر به داليل نامعلومي پيروزي براي .  بگشايد،ولو آنكه نفرات و تجهيزاتش بيشتر باشد

اما اين ناكامي هم عين . گذارد يميشان را ناكام ها شد، خداوند تالشسپاهيان اسالم مصلحت نبا
چه بايد تمام سعي و كوشش گرا موضوع آن است كه لب هم نجايا. صالح و مصلحت است

در  زيرا پيروزي ، متضمن پيروزي نيستخود يخود به تالش ، بستكار بهبراي پيروزي را 
 يعني آمادگي نظامي شرط ،ر او واجب است توكل بدليل همين به در دست خداست و تينها

از قرآن در آيات متعددي . )14: 1363مركز بررسي، (ست ولي شرط كافي نيست االزم براي پيروزي 
 و 2  سورة شريفه المائده، و آيات11آية عمران،   آلة شريفة سور173 و 160 در آيات جمله 

 كه در جنگ به كند مي را امر و سپاهيان اسالم) ص( حضرت محمد ، احزابة شريفة سور48
  .او توكل كنند

 جنگيدن نيروهاي مسلح كشور اثر ةال اين است كه چگونه عنصر توكل بر نحوؤاما س
 ايران با غرب، دولت ايران با ةعلت روابط تير گذاشته است؟ در طول جنگ ايران و عراق، به

ن ساخت و جايگزين  مهمات، قطعات يدكي، وارد كردن سالح،نيتأممشكالت بزرگي براي 
كي دي آمريكا كه فروش سالح، مهمات و قطعات يها تحريم.  مواجه بودرفته ازدستتسليحات 

 كه هدفش قطع دسترسي ايران به 1"عمليات استنچ"اندازي   و نيز به راهدكر يمبه ايران را منع 
ز سوي مين نيازهاي مسلح ا را براي تأيا عمده مشكالت ،ني بودبازار سالح در سطح جها

                                                            
1. Operation Staunch 
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سبب ترس و واهمه شوروي از  اين وضعيت به. (Christ, 2012: 205) دولت پديد آورده بود
ه شد زيرا سبب ، شده بودتر ميوخ و مناطق همجوار قلمروش در داخل ييگرا اسالمگسترش 

 و تمايلي نداشته ننداي خود نگاه ك  منطقهمتحدان يكي از عنوان به به عراق ها بود كه روس
اين در . با فروش سالح به ايران اسباب ناخشنودي يك كشور دوست را فراهم آورندباشند كه 

 (Timmerman, 1991)سهولت به تسليحات شرقي و غربي دسترسي داشت  حالي بود كه عراق به

سليحاتي كه از طريق بازار در اين شرايط، فرماندهان نظامي ايران ناچار بودند به مقادير اندك ت
اين كمبود شديد .  بسنده كنند،كردند  دوست مانند ليبي و سوريه تهيه مييا كشورهايسياه 

 و اجراي عمليات تهاجمي بزرگ براي يزير برنامه مانعي بر سر راه وقت چيهاسلحه و مهمات 
جنگ ارتش ايران حالت تهاجمي  سالة 8ن دورا سال از 7واقع، در . وجود نياورد ايران به
ندهان نظامي ايران به طراحي و اجراي عمليات تهاجمي براساس اصل توكل، فرما. داشت

 و تجهيزات خود جبران هاي سپاه اسالم را از نظرها  با اين اميد كه خداوند كاستيپرداختند،
 از تحوالت دوران آغاز جنگ بيشتر نقش توكل را در هدايت جنگ نشان اي نمونه. دكن
از سوي فرماندهان و امراي  1380 رماهويشهركنند كه در مقام معظم رهبري نقل مي. دهد مي

در اين نامه آمده بود كه . به ايشان تسليم شد اي دعوت شدند كه در آن نامهيا جلسهارتش به 
 زيرا ذخاير مهمات ، جنگ باشندة سياسي براي خاتمحل راهرهبران سياسي كشور بايد به فكر 

 كه نديگو يمايشان . كند ميرا نو قطعات يدكي موجود كفاف بيش از چند هفته نيازهاي جبهه 
گويند كه از قول من به فرماندهان در پاسخ، امام مي. با ناراحتي نامه را به خدمت امام بردند

 ) Details. aspx? News=http://dornews.com/News ارتش عرض كنيد كه به خدا توكل كنند 

  . سال ديگر نيز ادامه يافتهشتآن قضيه، جنگ بعد از . )973721
كه مسلمانان در عمل ايمان خود را به خدا نشان دهند، شايستگي دريافت  هنگامي

 در نبرد با دشمنان خداوند پيدا جمله از ي زندگي خود ها ي الهي را در تمام جنبهها كمك
ه زميندر همين . شود ياد مي غيبيادبيات اسالمي تحت عنوان امداد در ها از اين كمك. كنند مي
 ة در صحن".ولينصرن اهللا من ينصره ان اهللا لقوي عزيز": ديفرما يم حج ة شريفة سور40 ةآي

 ة سور26 ةبراي مثال، در آي. دهندي مختلفي نشان ميها نبرد، امدادهاي غيبي خود را به صورت
ثم ":ديگو يمنگ حنين هاي خداوند به سپاهيان صدر اسالم در ج كمكزمينة توبه در ةشريف
اهللا سكينته علي رسوله و علي المومنين و انزل جنودا لم تروها و عذب الذين كفروا و ذلك انزل

و ان يكن منكم مائه ": فرمايد  انفال خداوند مية از سور66 ة در آيطور نيهم ".جزاء الكافرين
كند كه  در اينجا خداوند عهد مي".صابره يغلبوا ماتين و ان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن اهللا

در نتيجه، به .  صبور و پايدار باشند توان و قدرت آنها را دو برابر تعدادشان بنمايدنامؤمناگر 
 ايمان " نبرد تنها برة احزاب رودررو شدن با دشمن در صحنة شريفة سور23 ة قرآن در آيةگفت
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هاي امداد فرو فرستادن فرشتگان ز نمونهيكي ديگر ا. افزايد مي"و تسليم آنها در برابر خداوند
در آيات بسياري از قرآن خداوند در مورد اعزام فرشتگان براي كمك به سپاه حضرت . است

 ة شريفة سور12 ةدر آي. گويد كه اولين مورد آن در جنگ بدر رخ دادسخن مي) ص(محمد 
ستاد تا آرامش و پايداري  ميدان جنگ فريسو بهگويد كه او فرشتگان خود را انفال خداوند مي

به همين شكل، به .  و ترس و وحشت را بر قلوب جنود كفر حاكم سازندمؤمنانرا بر قلوب 
 تا سپاه اسالم را پرشمارتر از فرستد يمنص صريح قرآن كريم خداوند فرشتگان خود را فرو 

 از تر كوچكانان عكس سپاه كفر را در نظر مسلم در چشم كفار بنماياند و بر، هستندآنچه واقعاً
ي اندكي از اشكال بسيار گوناگوني است كه ها البته اينها فقط نمونه.  نشان دهد،آنچه هستند

معتقد بودند كه ) ره(امام خميني .  جنگ ممكن است به خود بگيرندةامدادهاي غيبي در صحن
: 1387، كاران و هماكبري( دشو يمامدادهاي غيبي در هر عصر و مكاني مشمول حال سربازان اسالم 

106(.  
خورد آن است كه از ديدگاه امام سرنوشت  به چشم مي ضمني در اين نظرهاطور بهآنچه 

 بلكه ،جنگ نه به تعداد سربازان يك ارتش و نه به كميت و كيفيت تسليحات آن بستگي دارد
 تر مستحكم ايمان آنها ههرچ. زنداين قوت ايمان رزمندگان است كه سرنوشت نبرد را رقم مي

البته اين به آن معنا نيست كه در . )183: 1389محمدي الموتي، (باشد، احتمال پيروزي بيشتر است 
 جنگ و ةي نظامي در صحنها ، و تاكتيكافزارها جنگجنگ تعداد نفرات و شمار و كيفيت 

 اما اين عنصر ايمان است كه ،ندمؤثرشك  اين عوامل بي. ندا تياهم يباستراتژي نظامي كشور 
در . )100: 1372خميني، ( "خون بر شمشير پيروز است" امام ةبه گفت. كند ميش كليدي را بازي نق

 و نفراتي افزار جنگاين جمله خون مظهر آمادگي جنود اسالم براي شهادت و شمشير نماد 
 آنكه سپاهي در جنگ پيروز است كه ايمانش ، خالصهطور به. رنديگ يم كار بهاست كه آن را 

 قرار يتر فيضعكيف ابزار جنگ در وضعيت  و لو آنكه از نظر تعداد نفرات و كمشد وتر باقوي
 ايمان، امام توجه مردم را به انقالب اسالمي جلب ةكنند نييتع بر نقش ديتأكبراي . داشته باشد

مسلح كرد كه در آن مردم با دست خالي ولي با دلي سرشار از ايمان رژيمي را كه سراپا مي
او خطاب به سربازان و سپاهيان ارتش اسالم . )92: 1387 ،اكبري و همكاران(اده بودند  شكست د،بود
سعي كنيد اين نور را، نور . مادام كه نور ايمان در دل شماست، پيروزي آسان است": گفتمي

  .)98: همان( " كنيدتر افزونيتان ها ايمان را، در دل
 نظامي و سازماندهي نيروهاي مسلح براي  تعريف قدرتة ايدئولوژي تنها به شيوتأثيراما 

. رديگ يبرمرود و تعريف پيروزي در جنگ را هم در  بلكه فراتر از آن مي،شودنبرد ختم نمي
بلكه پيروزي در . نبود نبرد ةبراي امام پيروزي در جنگ به معناي شكست دشمن در عرص

م صرف نظر از اينكه اين مقابله  الهي بود كه عبارت است از مقابله با دشمنان اسالانجام وظيفة
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 اين بود كه بايد در راه دفاع از اسالم و تر  مهممسئلة. شود از طرفين تمام ميكي كدامبه سود 
.  كمترين اهميتي ندارد،شود مي منجراينكه آيا جنگ به شكست يا پيروزي. مسلمين جنگيد

 ." آن مهم نيستةانجام دهيم؛ نتيجمان را  به ما دستور داده شده است كه وظيفه": گفتند يمامام 
 "پيروزي در اجراي اوامر الهي است نه در شكست دادن دشمن"د كه كرسپس او اضافه 

 يعني اگر سپاهي براي خدا ،عكس اين امر هم صادق است .)128، 69: 1377 منصوري الريجاني،(
  . باز هم شكست خورده است،نجنگد، حتي اگر در ميدان جنگ پيروز شود

 عميق در تاريخ تشيع ة بلكه ريش، از پيروزي مختص امام نيسترمتعارفيغعريف اين ت
عليه ) ع( در قيام امام حسين توان يم اين طرز تفكر در تاريخ را ة نموننيتر برجسته. دارد

 كه در جنگ با سپاهيان اموي شانسي براي پيروزي دانست يمگرچه امام ا. حكومت يزيد يافت
 خود در دفاع از ةريان يزيد جنگيدند تا وظيفش تا آخرين نفس با لشكو سپاه اندكندارد، او 
 كه است ي يادآورشايانالبته .  نبرد داشته باشندة بدون اينكه توجهي به نتيج، كنندادااسالم را 

اين نوع جنگ بدون توجه به پيروزي و شكست متعلق به زماني است كه اصل اسالم در خطر 
. ر غياب اين شرايط، حفظ نظام اسالمي از اولويت برخوردار استد. نابودي قرار داشته باشد

 با عراق بس آتش و برقراري 598 ة به همين علت بود كه امام حاضر به پذيرش قطعنامقاًيدق
  .شدند
از . جنگ هم اثر گذاشته استي ايران در زمان ها سطح استراتژيك، ايدئولوژي بر اتحاد در
 خواهد يمدنبال آورده است كه  طلب را بهرجي تجديدنظرست خا كه ايدئولوژي يك سياآنجا

ي بزرگ به ايران به چشم يك خطر ها  الگوهاي اسالمي بسازد، قدرتاساسجهان را از نو بر
ي بزرگ حاضر ها يابد، قدرت كه ايران خود را درگير جنگ مي در نتيجه، هنگامي. كنندنگاه مي
  . هنگام جنگ ايران دست تنهاست ر، بهعبارت ديگ به. ندشو پيماني با آن نمي به هم
  
  نتيجه
اين .  عميقي بر فرهنگ استراتژيك ايران گذاشته استتأثيرات ايدئولوژي دولت عنوان بهتشيع 
اولي تصويري از .  عملةبيني و برنام جهان:  دو عنصر مهم هر ايدئولوژي استسبب امر به

 دوستان و دشمنان را مشخص دهد،دست مي جهاني كه دولت بايد در آن فعاليت كند به
 كه اهداف كند ميبيني مشخص  بر آن، جهان عالوه. كند، و منافع دولت را معين ميسازد يم

 كند، و الملل ايفا بيني چه بايد باشد، دولت چه نقشي را بايد در نظام الملل بين ةدولت در عرص
كه آن را براي ساخت د كناينكه آيا بايد تالش در حفظ وضع موجود داشته باشد يا كوشش 

 به يده جهت عمل شامل رهنمودهايي است براي ةدومي يعني برنام. نظم جديدي سرنگون كند
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سياست دولت كه شامل چگونگي تشكيل نيروهاي مسلح و اينكه كي و كجا و چگونه بايد از 
  .نيروهاي مسلح براي نيل به اهداف كشور استفاده كرد

 بشري سيطره ةبزرگي بود كه بر جامع هاي  قدرتةت سلط تحالملل بيناز منظر امام، نظام 
  يك كشور اسالمي وظيفهعنوان بهدر چنين شرايطي ايران . كردند مييافته و آن را استثمار 

 و مسلمانان و ساير مستضعفان عالم را از كندالهي را ساقط داشت كه اين نظام ظالمانه و غير
  .ي شيطاني نجات بخشدها يوغ قدرت

قدرت  تيرگي روابط ايران با هر دو ابرطلبانه نسبت به جهان سببنظررد تجديداين رويك
ي بزرگ امنيت خود را ها  مانند گذشته با تكيه بر قدرتتوانست ينمدر نتيجه، ايران ديگر . دش
، دولت اسالمي برخاسته از انقالب در پي رفته ازدستبراي جبران حمايت خارجي . دكن نيتأم
.  خارجي بودز انقالب اسالمي در برابر تهديدهايابع داخلي براي دفاع ا حداكثري بر منةتكي

اولين آنها ايجاد نيروي مسلح . ي مختلفي از سوي ايران شدها اين رويكرد سبب اتخاذ سياست
 مكمل، دولت انقالب عنوان به. اسالمي پايبند به حفظ انقالب اسالمي و حكومت ديني بود

 براي حفظ حكومت ،ي اساسي در سرنگوني رژيم پيشين داشتندي مردم را نيز كه نقشها توده
 صنايع ةگام بعد توسع. گونه بود كه سازمان بسيج مستضعفين تشكيل شد اين. دكرجديد مهيا 
 مهمات و قطعات نيتأمنحوي كه ايران بتواند در طراحي و ساخت تسليحات و   به،نظامي بود

نحوي كه نيروهاي مسلح از پس   به،خودكفا شوديدكي مورد نياز نيروهاي مسلح تا حد امكان 
ر مبتني بر نيل گيري صنايع نظامي كشو با اينكه جهت. مسئوليت دفاع از انقالب اسالمي برآيند

 بودند كه بدانند نيل به خودكفايي بدون كمك نيب واقعي بود، رهبران انقالب آنقدر به خودكفاي
ند دانش فني توليد اسلحه و كرد  سعي از هر طريق ممكنرو ازاين. نيستخارجي ممكن 

 آن آنچه را در كنار كسب كنند و ،مهمات را از هر شريك خارجي كه حاضر به مساعدت بود
وقايعي .  از خارج وارد كردند،كه هنوز كشور توانايي علمي و صنعتي ساخت آن را نداشت

 خارجي كه ةگستردي ها  عراق به ايران، و اعمال تحريمة تسخير سفارت آمريكا، حملمانند
ويت عزم دولت  سبب تق،كرد يمدسترسي به تكنولوژي نظامي و تسليحات از خارج را مشكل 

ي ها گام سوم عبارت بود از ايجاد روابط نزديك با حركت. دشي نظامي براي نيل به خودكفاي
  .كرد يم ابزاري براي فشار بر دشمنان خارجي استفاده عنوان بهاسالمي كه ايران از آنها 
 ،گرفتبايست صورت مي ارچوبي را كه در قالب آن استفاده از زور مياسالم همچنين چ
از آنجا كه فقه شيعه تنها كاربرد قدرت نظامي براي دفاع را مجاز . مشخص و معين كرد

اين . ، حكومت برخاسته از انقالب يك استراتژي نظامي دفاعي در پيش گرفتشمارد يم
در عين حال اين . دگي با تكيه بر نيروهاي نظامي متعارف بوداستراتژي مبتني بر بازدارن
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كه تشخيص دهد ايران در  صورتي در كهشوداستراتژي نظامي براي ايران اين حق را قائل مي
  . دست به عمليات نظامي پيشگيرانه بزند، قرار داردالوقوع بيقر ةمعرض حمل

رفته شده است كه ممكن است  ولي اين واقعيت پذي،در اسالم اصل بر بازدارندگي است
بنابراين اسالم مجموعه . دشوور  خورد و در نتيجه آتش جنگ شعلهببازدارندگي شكست 

 سبب پيروزي ارتش اسالم در هر جنگي ، بسته شوندكار به كه اگر كند مياصولي را مطرح 
اق دريافت براي اينكه ارتش اسالم استحق. شناسد  الهي مييا هيهداسالم پيروزي را . گردند يم

 لهي بجنگد و نه براي كسب امتيازهايآن را پيدا كند، نخست اين ارتش بايد براي اهداف ا
 نبرد ةسربازان و فرماندهان اين ارتش بايد متقي باشند، بر خدا توكل كنند، و در عرص. مادي

 شايستگي دريافت ،هر سپاهي كه افراد آن واجد اين شرايط باشند. صبور و بردبار باشند
 تينها در.هنگام تقابل با دشمن است  پيروزي بهةكنند نيتضمكند كه مدادهاي غيبي را پيدا ميا

 دوم ةابزار مادي جنگ در درج. كنداين بدان معناست كه سرنوشت جنگ را ايمان تعيين مي
  .داهميت قرار دار

 ؛دشوميتبديل  سپاه اسالم به ارتشي الهي ؛دمداين رويكرد روح معنويت را در جنگ مي
 تبديلن خير و شر و حق و باطل بي جنگ به نزاعي ؛شوند يمدشمنانش جيوش شيطان 

دهد، پيروزي هميشه از آن قواي اسالم  نبرد رخ ميةصرف نظر از آنچه در صحن. دشو يم
 و جايگاهش شود مي شهيد شمرده ،اگر سربازي در جنگ جان خود را از دست دهد. است

د و جهادش سبب شوگناهش بخشوده مي سالمت به در ببرد،اگر از نبرد جان . بهشت است
  . گرددقرب الي اهللا مي

 اين معنويت آن بود كه كشوري كه بر اثر انقالب دچار آشوب ناپذيريكي از نتايج انكار
 كه دمبرآرد و يكه و تنها از پس ارتشي آودست  سرعت انسجام خود را به  به،داخلي شده بود

. مند بود  بلكه از حمايت هر دو ابرقدرت نيز بهره،افزار برتر بود و جنگ از حيث نفرات تنها نه
بنابراين، معنويت قدرت نيروهاي مسلح ايران را مضاعف كرد و براي اولين بار در طي نزديك 

آميزي در مقابل متجاوز از آب و خاك   موفقيتطور بهبه نيم قرن به ارتش ايران اجازه داد كه 
  .خود دفاع كند

 قهريه بيشتر در سطح اهداف امنيت ة استفاده از قوة اسالم بر نحوتأثيرات، گفتيمكه  نهمچنا
 تأثيراتولي . دشو ميتا حد كمتري در سطح استراتژي عملياتي مشاهده   نظامي، وراهبردملي، 

 اسالم بيشتر در سطح تأثيراتعبارت ديگر،  به. ي نظامي ناچيز بوده استها آن در سطح تاكتيك
الن مربوط به استفاده از زور قابل احساس است تا موضوعات خرد مربوط به مسائل ك
 عوامل تأثير كامل تحت طور به  كه مسائل تاكتيكي تقريباًرسد مينظر  به. ي جنگيها راهكار
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 عميقي بر فرهنگ تأثيراتدهد كه چرا اسالم اين الگو نشان مي. گيرندايدئولوژيك شكل ميغير
  .اي گذارده استجاستراتژيك ايران بر

ي كه متوجه امنيت بندي تهديدهاي ردهة بر نحوتوانطور مي  عميق اسالم را همينتأثيرات
خالف تصور ناظران خارجي، از ديدگاه رهبران كشور بر.  مشاهده كرد،ملي كشور است

 نظامي، سياسي، و  تهديدهاي،ت كشور با آنها مواجه استي كه امني تهديدهاينيتر مهم
ن نظام بيش از سه دهه پس از انقالب مسئوال. ندا  فرهنگيلكه تهديدهاي ب،يستنداقتصادي ن

 نظامي با آمريكا و متحدانش آماده كنند، هة كه خود را براي مواجاند داشتهاسالمي فرصت 
 خود مشغول كرده ن را بيش از همه به مسئوال فرهنگي است كه خاطررو اين تهديدهاي ازاين
ي اسالم قرار ها ي غربي در تعارض با ارزشها ي از آن است كه ارزش ناشاين تهديدها. است
 فرهنگي آن است كه انقالب اسالمي ايران هدفش يدهايدليل اولويت دادن به تهد. دارند

. ي الهي بودها دن آنها با ارزشكراسالمي و جايگزين ي غيرها  ايران از ارزشةپاكسازي جامع
 اصلي خود با شكست تيمأمورجان بگيرند، انقالب در  در ايران دومرتبه ها اگر اين ارزش

  .مواجه شده است
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