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ایران (با رویکردی بر دیدگاه رهبر انقالب اسالمی آیتاهلل خامنهای)
بهاءالدین قهرمانینژاد شایق ،1شهرام اسفندیار 2،میثم بلباسی*

3

 .1استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران ،تهران
 .2کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران ،بابلسر
 .3دانشجوی دکتری مطالعات انقالب اسالمی دانشگاه تهران ،تهران
(تاریخ دریافت -1394/4/22 :تاریخ تصویب)1394/5/31 :

چکیده
اگر فرهنگ را چارچوبی از «بایدها» و «نبایدها» در نظر بگیریم ،فرهنگ دفاعی ترسیمی از موضوعاتی است
که با توجه به مبانی موجود ،در بطن جامعه وجود دارند .موضوعاتی که در هر جامعه با جامعه دیگتر تاتاو
داشته و تح تأثیر فرهنگ راهبردی کشورها قرار دارند .با این تااسیر ،نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به ایتن
سؤال اس که مهمترین مؤلاههای فرهنگ دفاعی در چارچوب فرهنگ عمق راهبردی ج .ا .ایترا ،،از منظتر
مقام معظم رهبری چیس ؟ یافتههای پژوهش نشا ،از این دارد که مهمترین مؤلاههتای فرهنتگ دفتاعی از
دیدگاه ایشا ،که متأثر از فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمی ایرا ،است شتامف فرهنتگ شتهاد طلبتی و
عاشورایی ،تعمیق بصیر و دشمنشناسی ،هوی اسالمی -ایرانی و یکپارچگی ملی ،اعتمادبهنات و ایمتا،
به نصر الهی ،نای ظلم و دفاع از مظلوم ،دیپلماسی دفاعی ،دفاع مردمی و دفاع همهجانبه اس که میتواند
در اتخاذ استراتژی دفاعی مناسب و افزایش توا ،دفاعی جمهوری اسالمی ایرا ،در برابر دشمنا ،مؤثر باشد.
برای پاسخ به سؤال مقاله از روش توصیای -تحلیلی بهره گرفته میشود.

کلید واژگان :اسالم ،جمهوری اسالمی ایرا ،،دفاع ،فرهنگ ،فرهنگ راهبردی ،فرهنگ دفاعی.

* رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

belbasi.meisam@ut.ac.ir
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مقدمه و طرح مسئله
سرزمینهای اسالمی هیچگاه از خطر هجوم دشمنا ،در اما ،نبودهاند و از زمانی که اقتدار استالم و
مسلمین در عرصۀ جهانی نمودار گش  ،مسلمانا ،همواره در معرض تهاجم بودهاند .عصر حاضر نیتز
یکی از مقاطع حساس تاریخ اسالم به شمار میرود زیرا دشتمنا ،استالم از بتیم گستترش ناتوذ و
اقتدار مسلمین در عرصۀ بینالمللی بهصور علنیتر مسلمانا ،را از هر مرام و مکتبی تهدید کرده و
به دنبال سیطره بر بالد اسالمی و چپاول منابع و ثرو های آنتا ،برآمتدهانتد .کشتورهایی هموتو،
فلسطین ،افغانستا ،و عراق نمونههای بارزی از این هجوم در دورا ،ما هستند .مستکبرا ،جهتا ،از
بیداری اسالمی و تسلط مل های مسلما ،بر سرنوش خود بیمناک و از اتحتاد و یکپتارچگی آنتا،
بهشد در هراساند و مصمماند تا به هر قیمتی مانع ظهور دوبتارۀ تمتد ،استالمی شتوند .شترایط
جدید جهانی ایجاب میکند که مسلمانا ،بهویژه نسف جوا ،،بیشازپیش با ظرفی های فراوانی کته
مکتب و فرهنگ دینی دارد و پیشینۀ پرافتخار خود آشنا شوند و از عز و شراف و استتقالل ختود
دفاع کنند .در میا ،مباحث متنوعی که در این عرصه درخور توجه اس  ،بحتث «فرهنتگ دفتاعی»
جایگاه ویژهای دارد (ورعی.)42-43 :1382 ،
در این راستا نکتۀ مهمی که باید بدا ،توجه کرد ،این اس که سیستم دفاعی کشورها به انحایِ
مختلف تح تأثیر فرهنگ راهبردی آ،ها قرار دارد چراکه این فرهنگ که با گذش زما ،و مواجهه
با تهدیدا و چالشهای مختلف شکف گرفته و تغییر پذیرفته اس و به همین دلیف ،تعیین میکند
که دفاع ملی باید چه سبک و سیاقی داشته باشد (قنبرلو .)38 :1391 ،بر این اساس بترای کشتور ایترا،
نیز همزما ،با تغییر رویۀ غرب در مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایرا ،از جنگ ستخ بته جنتگ
نرم مبتنی بر القای تاکرا ضدایدئولوژی اسالمی در بین مردم ،انتخاب دفاعی مناستب و متناستب
ضروری مینماید دفاعی که با بهرهگیری از ظرفی های ملی ،تأکید بر تقوی ظرفی های فرهنگتی
و توجه به نگاه ایجابی رهبر انقالب اسالمی آی اهلل خامنهای به مقولۀ فرهنگ امکا،پذیر خواهد بود
(بیگدلو .)79 :1392 ،در جامعۀ ایرا ،با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و تغییر شاخصههتای بنیتادین
در عرصههای مختلف ،مؤلاههایی هموو ،نای سازش ،دفاع از مظلوم ،استکبارستتیزی و مبتارزه بتا
دشمن ،جهاد و شهاد و ...شکف گرف که در بطن فرهنگ سیاسی ایرا ،وجود داشته و رفتهرفتته
در فرهنگ دفاعی کشور نیز نهادینه شده اس  .اهمی مقولههای فرهنگ ،فرهنگ دفاعی و فرهنگ
راهبردی به این موضوع بر میگردد که فرهنگ و مااهیم دفاعی جزئی از فرهنگ راهبردی محسوب
میشود و ماا هیمی هموو ،امنی  ،رقیب ،متحتد یتا دشتمن نیتز در همتین چتارچوب معنتا پیتدا
میکنند .با توجه به مطالب گاتهشده ،در این نوشتار سعی بر آ ،اس تا به مهمترین شاخصتههتای
فرهنگ دفاعی در چارچوب فرهنگ راهبردی ج .ا .ایرا ،از دیدگاه آی اهلل خامنهای اشاره شود.
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سؤال اصلی پژوهش
مؤلاه های مهم فرهنگ دفاعی در چارچوب فرهنتگ عمتق راهبتردی ج .ا .ایترا ،،از منظتر آیت اهلل
خامنهای چیس ؟

فرضیۀ اصلی پژوهش
به نظر می رسد در چارچوب فرهنگ عمق راهبردی ،از منظر آی اهلل خامنتهای ،مؤلاتههتایی ماننتد
فرهنگ شهاد طلبی و عاشتورایی ،تعمیتق بصتیر و دشتمنشناستی ،هویت استالمی -ایرانتی و
یکپارچگی ملی ،اعتمادبهنا و ایما ،به نصر الهی ،نای ظلم و دفاع از مظلوم ،دیپلماسی دفتاعی،
دفاع مردمی و دفاع همهجانبه ،مؤلاههای مهم فرهنگ دفاعی جمهتوری استالمی ایترا ،را تشتکیف
میدهند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف ،نظری و توسعه ای و بر اساس ماهی و روش توصیای -تحلیلی اس .
به عبارتی ،محقق عالوه بر تصویرسازی آنوه هس  ،به تشریح و تبیین دالیف چگونه بود ،و چرایتی
وضعی مسئله می پردازد .فنو ،جمع آوری اطالعا در این پتژوهش ،بتا استتااده از روش ترکیبتی
اس یعنی از منابع کتابخانته ای ،استناد و متدارک ،نشتریا  ،مجتال و مقتاال معتبتر تخصصتی
استااده شده اس .

الف) چارچوب مفهومی پژوهش
 .1فرهنگ
فرهنگ از مااهیمی اس که امروزه بیشترین تعاریف دربارۀ آ ،وجود دارد .سیدنی وربا ،فرهنتگ را
مجموعهای از آداب و رسوم ،اخالقیا  ،اعتقادها ،ارزشها و نمادهایی میدانتد کته از طریتق فراینتد
جامعهپذیری از نسلی به نسف دیگر منتقف متیشتوند ) .(Verba, 1965: 513رونالتد اینگلهتار نیتز در
کتاب «تحول فرهنگی در جامعۀ پیشرفتۀ صنعتی» فرهنگ را اینگونه تعریتف متیکنتد« :فرهنتگ
نظامی اس از نگرشها و ارزشها و دانشی که به طرز گسترده در میا ،متردم مشتترک است و از
نسلی به نسف دیگر منتقف میشود (اینگلهار  .)19 :1382 ،امروزه نیز از فرهنتگ بتهعنتوا ،مجموعتهای
کیای شامف ارزشها ،فراوردههای هنری ،مذهبی ،فلسای ،ذوقی و عاطای یاد مینمایند کته ضتامن
حیا جوامع انسانی و تمد ،بشری اس (اخوا،کتاظمی .)11 :1386 ،بر این اساس ،فرهنگ بهعنوا ،یکی
از اجزای زیس جمعی بشر ،چنا ،ظرفیتی دارد که میتوا ،از آ ،تح عنوا« ،جعبۀ ابزاری» نتام
برد که قادر اس به اقدامها و رفتارها شکف و سازما ،دهد (عسگری و آقاجانی.)7 :1390 ،
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 .2دفاع
دفاع ،نظام یا الگویی مرتبط با ساخ و کارکرد روانی اس که از طریق آ ،،فترد یتا گتروه واکتنش
الزم را برای مقاوم یا دفع خطر خیالی یا واقعی بتهمنظتور حاتت تعتادل و تمامیت ختود نشتا،
میدهد (کوهپتایی .)179 ،1377 ،دفاع نوعی حق ذاتی ،مشروع و طبیعی است کته از جانتب خداونتد در
موجودا به ودیعه قرار داده شده تا بتوانند در مقابف تجاوز از خود محافظ کنند و به حیا ختود
ادامه دهند .در مبانی دینی نیز دفاع به عنوا ،نیازی حیتاتی تعریتف شتده است کته ستبب رشتد و
بالندگی و امنی و هدای جامعه می شود و در صور ترک یا سستتی در آ ،،پیامتدهایی هموتو،
خواری ،زبونی ،افزایش توطئهها ،گرفتاریهتا و انتواع بالهتا و فتنتههتا ،ستلبشتد ،قتدر تاکتر و
تصمیمگیری جامعه و ...را در پی خواهد داش (درویش شانی.)151 :1393 ،

 .3فرهنگ دفاعی
با توجه به تعاریف فرهنگ ،فرهنگ دفاعی یعنی هنر خوب عمفکرد ،در امر دفاع و استاادۀ بهینته
از مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی برای حااظ از چیزی که قصد دفاع از آ ،را داریم .بتدین
معنا که در تاریخ هر قوم و نژاد بشری ،مجموعهای از «بایدها» و «نبایدها» تجلی مییابند« .بایدها»
بر مبنای تجارب مثب مادی و معنوی و در کالمی صریح «تجارب خوب» استوار است و بترعک ،
«نبایدها» بازتابی از تجارب منای متادی و معنتوی یتا «تجتارب بتد» هستتند .بتا تکیته بتر چنتین
برداشتی« ،فرهنگ دفاعی» یعنی هنر دفع خطر بر اساس موازین و معیارهتای مکتبتی و در معنتای
وسیع آ ،،یعنی هنر خوب دفاعکرد ،،اجرای سیاس های مشتخ و استتراتژی معتین و استتاادۀ
بهینه از ابزار مادی و معنوی که سبب دفاع شایسته و مبتنی بر ارزشهای حتاکم بتر جامعته باشتد
(مطهرنیا.)66 :1378 ،

ب) چارچوب نظری؛ فرهنگ راهبردی
از منظر تاریخی ،اولین بار جک اسنایدر در ستال  1977ماهتوم «فرهنتگ راهبتردی» را بتهعنتوا،
چارچوبی برای تاسیر گسترش دکترینهای هستهای آمریکا و شوروی به کار گرفت  .تعریتف وی از
فرهنگ راهبردی عبار بود از« :تمامی مااهیم ،انگارهها و جوابهای احساسی مشروط و مدلهتای
رفتاری مستمر که اعضای جامعۀ استراتژیک ملی از راه تعلیم و آموزش یا تقلیتد احصتا کتردهانتد»
) .(Snyder, 1977: 8در مورد ماهوم فرهنگ راهبردی تعریف جامع و کاملی وجود ندارد امتا بتهعنتوا،
یکی از متغیرهای کلیدی و محرک های مهم اثرگذار در تعیین سرنوش سیاست هتا و برنامتههتای
دفاعی دول ها می تواند مطرح باشد .کالین گری فرهنگ راهبردی را ناظر بتر مجموعتهای وستیع از
ایدههایی میداند که در بطن مناسبا اجتماعی بازتولید شدهانتد بته نحتوی کته بتا سیاست هتای
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دفاعی و موضعگیریهای نظامی همخوا ،اند .به اعتقاد وی ،اجزای هر فرهنگ راهبردی از سه محور
تشکیف میشوند:
 تجربۀ تاریخی کشور مورد بررسی فرهنگی که در بطن مناسبا اجتماعی بازتولید شده (منظور از این فرهنگ ایدههتایی است کتهدر اذها ،شهروندا ،وجود دارد ایدههایی که بر اساس آ،ها افراد خود را شهروند تلقی میکنند)
 ابزارهای نهادی این ایدهها (مدارس ،اماکن مذهبی ،الگوهای سازما،های نظامی و دیتوا،ستاالر ومواردی از این دس )
کالین گری ،طی مقاله ای فرهنگ راهبردی را چنین تعریف میکند« :شیوههای اندیشه و عمتف
با توجه به نیرویی که از تصور تجربۀ تاریخی ملی ،اشتیاقها برای رفتار پاسخگویانه در شرایط ملتی
و حتی فرهنگ کشوری و شیوۀ زندگی سرچشمه میگیرد .بنابراین ،فرهنتگ راهبتردی محیطتی را
فراهم می کند که در آ ،دربارۀ استراتژی بحث و مناظره متیشتود و بتهصتور متغیتر مستتقف در
الگوهای سیاس گذاری استراتژیک عمف میکند» (قنبرلو.)34 :1391 ،
از منظر دیگر ،فرهنگ راهبردی ناشی از تعامف بین هوی ها ،ارزشهتا ،نترمهتا و چشتمانتدازی
اس که مردم هر کشور از طریق آموزش و سایر راهکارهای جامعهپذیری آ ،را کسب میکنند .این
ارزشها ،نرمها و هوی های ویژه نقش مهمی در چگونگی نگاه به ماهوم امنی  ،دشمن ،متحتدا ،و
چگونگی آمادگی نظامی و امنیتتی دارنتد (ترابتی و رضتایی .)138 :1390،همونتین در چتارچوب فرهنتگ
راهبردی اس که مااهیمی هموو ،امنی  ،رقیب ،متحد یا دشمن در همین چتارچوب معنتا پیتدا
میکنند .فرهنگ راهبردی هر کشوری تح تأثیر متغیرها و شاخصههتای داخلتی و گتاهی ختارجی
قرار دارد .به تعبیری ،هتر کشتوری دارای فرهنتگ راهبتردی خاصتی است کته شناستایی عوامتف
تشکیفدهندۀ آ ،به مطالعۀ شرایط داخلی و بینالمللی نیاز دارد .در همین زمینه ،کَن بتو معتقتد
اس که فرهنگ راهبردی برآمده از تاریخ ،جغرافیا و فرهنگ سیاسی و نشا،دهندۀ ترکیب ایستارها
و الگوهای رفتاری مهمترین نظرهای تأثیرگذار اس  .این نظرها متیتوانتد مربتوط بته کتف جامعته،
نخبگا ،سیاسی ،نهادهای نظامی یا افکار عمومی باشد (عسگری.)95 :1393 ،
(فرشوی و دیگرا.)230-231 :1388 ،،
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شکل  .1عوامل عمومی سازندۀ فرهنگ راهبردی

در قالب همین مؤلاهها ،می توا ،از اشکال مختلف فرهنگ راهبردی هموو ،فرهنگ راهبتردی
تهاجمی یا تدافعی ،خشن یا آرام نام برد .بر این اساس ،فرهنگ راهبردی کشورها معموالً تح تأثیر
ده شاخ اصلی دیتن و متذهب ،ماتاهیم دفتاعی ،موقعیت جغرافیتایی ،منتابع و آبوهتوا ،منتابع
اقتصادی ،روای ها و سرگذش های قدیمی ،سن های سیاسی ،باورها و ارزشها ،تاریخ و تجربیا و
پایه های تکنولوژیکی قرار دارد .حال اگر مدل زیر را در چارچوب فرهنگ راهبردی ایرا ،پیاده کنیم،
میبینیم که مؤلاههای اسالم شیعی ،تجربیا تاریخی و نا  ،بهعنوا ،مهمترین شاخ اقتصادی و
موقعی جغرافیایی ،بیشترین نقش را داشتهاند .بهعالوه ،تجربتۀ جنتگ تحمیلتی و تقابتف بتا نظتام
از فروپاشی شوروی و پایا ،جنگ سرد نیز در این زمینه تأثیرگذار بوده و هس (ترابی
بین الملف پ
و رضایی.)143 :1390 ،

پ) جایگاه فرهنگ دفاعی و فرهنگِ عمق راهبردی در اندیشۀ آیتاهلل خامنهای
 .1فرهنگ دفاعی در اندیشۀ آیتاهلل خامنهای
بیا ،اندیشههای دفاعی آی اهلل خامنهای با توجه به ابعاد مختلف حوزههای تاکر ایشا ،امتر آستانی
نیس  ،اما نکتۀ مهمی که میتواند به عنوا ،چراغ راه مؤثری در این عرصه باشد ،لزوم پیگیری ختط
سیر تاکرا ایشا ،در آیینۀ مبانی اسالمی و فرهنگ دینی اس  .بهطور کلی ،سیمای اندیشتههتای
دفاعی آی اهلل خامنهای را میتوا ،در موارد مبنایی ذیف جس وجو کرد :الف .قرآ ،کریم ،روایتا و
احادیث و فرهنگ دینی ب .سیرۀ رسول اکرم(ص) و اهفبی (ع) ج .آمتوزههتای امتامخمینتی(ره)،
بهویژه راهبرد دفاع مردمی و ارتش بیس میلیونی د .تجارب علمی و عملی شخصی.
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شکل  .2سیمای اندیشههای دفاعی آیتاهلل خامنهای
تلخی

از شم

دول آبادی و دیگرا356 :1393 ،،

هما ،طور که از شکف باال پیداست  ،در فراینتد شتکفگیتری و ظهتور اندیشتۀ دفتاعی آیت اهلل
خامنه ای ،هرچه از نقطۀ کانونی به پیرامو ،متیرویتم ،شتاهد انباشتتگی بستیار و در نتیجته پیونتد
اندیشه های ایشا ،با دین مبین اسالم و مبانی مذهبی هستیم .برخی از مهمترین اصول و ارزشهای
اندیشۀ دفاعی ایشا ،بر اساس مبانی تاکر اسالمی عبار اند از :تأکیتد بتر حاتت روحیتۀ انقالبتی و
شهاد طلبی و نهادینه شد ،تاکر بسیجی ،باور به نصر الهی ،والی متداری و داشتتن اعتمتاد بته
نا  ،عدال خواهی و حق طلبی ،اصتف دفتاع از مظلتوم ،ناتی ظتالم و مخالات بتا ستلطهطلبتی و
سلطهگری ،اصف عدمتجاوز و همزیستی مسالم آمیز ،اصف دفاع همهجانبه و آمتادگی همتهجانبته،
اصف مقاوم و پایداری و عدم سازش اصف مردمیبود ،دفاع و تأکید بر تداوم نقشآفرینی مردم در
دفاع ،تقوی بنیه دفاعی و خوداتکتایی و خودکاتایی ،دشتمنشناستی و دشتمنستتیزی ،وحتد و
انسجام اسالمی و. ...
با توجه به اصول اشاره شده در اندیشۀ آی اهلل خامنه ای و با عنای بته موضتوع نوشتتار حاضتر،
آنوه برجسته مینماید ،نظر ایشا ،دربارۀ لزوم فرهنگ و تاکر دفاعی در جامعه اس  .ایشا ،در ایتن
زمینه میفرمایند« :آنوه امروز می خواهم مطرح بکنم ،در مرتبۀ اول ایتن حقیقت است کته دفتاع
جزئی از هوی ملتی زنده اس  .هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند ،زنده نیس  .هر ملتی هم کته
به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند ،درواقع زنده نیس  .هر ملتی هم کته دفتاع را درک
نکند ،به یک معنا زنده نیس  .ما نمی توانیم چشم و قتدر تحلیتف داشتته باشتیم ،توطئتۀ عمیتق
عنادآمیز استکبار علیه اسالم و انقالب و نظام اسالمی را ببینیم ،در عین حال به فکر دفتاع نباشتیم.
خدا آ ،روز را نیاورد که این مل و برگزیدگانش از تهاجم عنودانه خباث آمیز استکبار جهتانی و در
رأس آ،ها آمریکا دچار غال بشود» (خامنتهای .)1368/8/29 ،ایشا ،در جایی دیگر نیز متیفرماینتد« :از
رفتار یک جامعه میشود فهمید که آیا این جامعه قادر به دفاع از هوی و حیثی خود هس یا نته.
جامعه ای که مردم آ ،به مسائف شخصی بیشتر اهمی بدهند تتا مستائف کشتور و مستائف جمعتی،
جامعه ای که در آ ،جوانا ،رو به فساد روند ،جامعهای که افراد مؤثر آ ،نسب بته مصتالح انقتالب و
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کشور بیتااو و بیاعتنا شوند جامعه ای که در آ ،اختالفا سیاسی و مذهبی و گروهی و صتنای
و قومی اوج بگیرد و رشد کند ،جامعهای که ز ،و مرد آ ،به عشر و زندگی مرفه و تتوأم بتا فستاد
گرایش پیدا کنند ،بدانید که این جامعه قادر به دفاع از خود نیست  .چنتین جامعتهای از مصتالح و
شرف و حیثی خود نمیتواند دفاع کند» (خامنهای.)1368/7/5 ،
اما نکتۀ مهم در بررسی اندیشۀ آی اهلل خامنه ای توجه بته ایتن امتر است کته اندیشته ایشتا،
خصوصاً در مقوله دفاعی ،تجلی اندیشه هتای امتام خمینتی بتوده و در میتا ،عناصتر و مؤلاتههتای
مشتتترک گاتمتتا ،امتتام و ایش تا ،،متتواردی هموتتو ،ختتداباوری ،توستتعۀ علتتم و فنتتاوری ،ارتقتتای
توانمندیهای حرفهای ،دشمنشناسی ،دشمن ستیزی ،مقاوم و پایداری ،شهاد و ایثتار ،توکتف و
اخالص و مانند آ ،مورد تأکید قرار دارد .آی اهلل خامنهای نیک میداننتد کته بهترهبترداری تجدیتد
حیا کاربردی از اندیشههای امام خمینی رهیافتی اس که در افق آ ،متیتتوا ،آینتدۀ انقتالب را
تضمین کرد به ویژه در حوزۀ اندیشۀ دفاعی امام خمینی ،شناسایی خطرها و ابعاد توطئۀ دشمنا ،و
توصیه های عملی به مل برای دفاع از ختود بستیار حتائز اهمیت است (منصتوریالریجتانی.)36 :1379 ،
بنابراین آی اهلل خامنهای ،دیدگاههای نظری امام خمینی را به نوعی قوام بخشیده و تثبی نمودهاند
و با توجه به جایگاه مهم ایشا ،در مقوله والی فقیه ،در ساختار دفتاعی جمهتوری استالمی ایترا،
نقش تعیینکننده و منحصربهفردی را ایاا میکنند ،ضمن آنکه در ایتن عرصته متیتتوا ،از نظریتۀ
مردم ساالری دینی ،نهض آزاداندیشی و برپایی کرسیهای نظریهپردازی ،تبیین دکتترین سیاست
خارجی بر پایۀ مؤلاههای عز  ،حکم و مصلح  ،اتحاد ملتی و انستجام استالمی ،اقتتدار نظتامی،
راهبرد دفاع کاربردی ،سیاس های سند چشمانداز ،بهعنوا ،ارکا ،و نظریههای فرمانتدهی کتف قتوا
نام برد (حاجینژاد.)118 :1391 ،

 .2فرهنگِ عمق راهبردی در اندیشۀ آیتاهلل خامنهای
رهبر انقالب آی اهلل خامنهای ،در مقاطع مختلف و در بیا ،موقعی بینالمللتی جمهتوری استالمی
ایرا ،و مؤلاههای قدر و اقتدار کشورما ،،به نکا مهمی اشاره داشتهانتد .یکتی از ایتن مؤلاتههتا
اشاره به «فرهنگ عمق راهبردی جمهوری اسالمی ایرا »،است  .از آ ،زمتا ،دیتدگاههتا و مطالتب
بسیاری مطرح و هر کسی از زاویهای به این مقوله پرداخته اس  .بنابراین در این قستم از نوشتتار
سعی خواهد شد به جایگاه فرهنگ عمق راهبردی در اندیشههای آی اهلل خامنتهای پرداختته شتود.
آی اهلل خامنهای دربارۀ اهمی عمق راهبردی میفرمایند« :تکیهگاه یک ملت بته عمتق راهبتردی
اوس  .دشمنا ،نمیخواهند مل ایرا ،و نظام جمهوری اسالمی از این حمای و طترفداری کته از
او در کشورهای مختلف میشود (که البته بینظیر هم هس ) برخوردار باشد .جمهوری اسالمی باید
حات این عمق راهبردی را از وظایف خودش بداند و این جزو آ ،شاخصههای اصلی اس » (خامنهای،
.)1387/9/24
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بنا به تعبیر ایشتا ،،کشتورها و منتاطقی کته حتواد آ،هتا مثتف ریشته و مایتۀ استتحکام یتا
ریسما،های نگهدارندۀ خیمه برای داخف کشور به حساب میآیند ،عمتق راهبتردی نظتام استالمی
اس (خامنهای« .)1392/5/6 ،توجه کنیم که ظرفی ها و تواناییهای ما فقط آ ،چیزهایی نیس کته در
داخف داریم .ما در بیرو ،کشور هم ظرفی های مهمی داریم ،طرفدارانتی داریتم ،عمتق راهبتردی
داریم ،در منطقه ،در کشور ،بعضی به خاطر اسالم ،بعضی به خاطر زبتا ،،بعضتی بته ختاطر متذهب
شیعه ،اینها عمق راهبردی کشور هستند اینها جزو تواناییهای ما هستند و از همۀ این تواناییهتا
باید استااده کنیم .فقط هم در منطقه نیست  ،متا در آمریکتای التتین عمتق راهبتردی داریتم ،در
قسم های مهمی از آسیا عمق راهبردی داریم ،امکانا استااده داریم از اینهتا بایستتی استتااده
کنیم ،اینها کشور را قوی خواهد کرد» (خامنهای.)1393/6/13 ،
عوامف زیادی سبب ایجاد محبوبی و روابط حسنه و درنتیجه تأثیر هر بتازیگر در رفتتار ستایر
کشورها می شود .برای مثال ،داشتن دین و ایدئولوژی مشترک ،زمینۀ ایجاد و تقوی فرهنگ عمتق
راهبردی را فراهم میکند .داشتن مبانی فکری و ارزشی مشتترک مهتم تترین عامتف تقویت عمتق
راهبردی اس  .برای مثال ،کشورهای غربی و آمریکا با ارائتۀ ارزش هتای لیبرالتی و گستترش آ ،در
سراسر دنیا در بازهای توانستند تسلط گسترده را به دس بیاورند .البته این تسلط دچار تزلزلهتای
جدی شده اس (بینام .)1393 ،بنا به تعبیر آی اهلل خامنهای« ،هم ارزشها و مباحث نظری لیبرالیسم
و برتری مطلق آ ،بر سایر ادیتا ،و مکاتتب فکتری متورد تردیتد واقتع شتده است و هتم عملکترد
کشورهای غربی مسبب بدبینی مردم دنیا نسب به دول های استکباری شده و عمق راهبتردی ایتن
کشورها در دنیا بهشد تضعیف شده اس » (خامنهای.)1393/6/13 ،
عامف دیگری که سبب گسترش ناوذ هر کشور میشود ،زبا ،آ ،کشتور است  .زبتا ،مشتترک
زمینۀ همکاری را فراهم میکند .از این رو ،جمهموری اسالمی ایرا ،فرصت مناستبی بترای ایجتاد
همکاری با کشورهای فارسیزبا ،منطقه را دارد .حتی در قدم بعدی زبا ،فارسی متیتوانتد بستتری
مناسب برای گسترش فرهنگ ایرانی -اسالمی و بسط ناوذ جمهوری اسالمی را فتراهم کنتد (بتینتام،
 .)1393از این رو ،آی اهلل خامنهای ،یکی از وظایف اصلی سایرا ،فرهنگی را تتروی زبتا ،فارستی از
طریق پیگیری کرسیهای زبا ،فارسی در مراکز علمی و دانشگاهی بیا ،کردند تا عالوه بتر تمتد ،و
تاریخ ایرا ،،ایرا ،فعلی و ارزشها و موفقی هایش نیز به دنیا معرفی شود (خامنهای.)1388/12/11 ،
عامف دیگری که در بسط ناوذ هر کشور نقش اساسی دارد ،هوی بخشی و الگوبتود ،در رابطته
با سایر کشورها اس  .آی اهلل خامنهای این عامف را اینگونه تشریح فرمودهاند« :گسترش انقتالب از
نظر امام از راه ایجاد فتنه و لشکرکشی در کشورها نیس  .گسترش انقالب در میتا ،ملت هتا از راه
الگوسازی نظام جمهوری اسالمی اس یعنی مل ایترا ،،نظتام جمهتوری استالمی را بته حتدی و
مرتبهای برسانند که وقتی مل های دیگر به این الگو نگاه متیکننتد ،شتوق پیتدا کننتد و آ ،راه را
دنبال کنند از راه تروی معارف اسالمی و از راه صراح در دفاع از طبقا مظلتوم دنیتای استالم و
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مل های مظلومی که در دنیای اسالم پامال ظلم استکبار شدهاند .این گسترش نظام اسالمی اس کته
اتااق افتاد .امروز مل های جها ،به مل ایرا ،نگاه میکنند و از ملت ایترا ،نیترو متیگیرنتد .امتروز
شعارهای ضداستکباری مل ایرا ،در همۀ دنیای اسالم گسترش پیتدا کترده است  .امتروز ملت هتای
مسلما ،به شعارهای شما ،به انگیزهها و آرما،هایی که شما ترسیم کردید ،با چشم عز و احترام نگتاه
میکنند شعار ضدی با ظلم ،ضدی با سلطه ،دفاع از مظلوما ،،دفاع از ملت فلستطین ،دشتمنی بتا
شبکۀ اختاپوسی صهیونیسم .این دل مل های مسلما ،اس  ،ایتن گستترش انقتالب استالمی است »
(خامنهای« .)1387/3/14 ،درواقع این حرک  ،این فکر ،این انقالب ،این نظام عظیم ،این عز استالمی ،ایتن
ایستادگی مل در مقابف تمایال استکبار و در رأس آ ،شیطا ،بزرگ آمریکا ،برای جوانا ،و دلهتای
بانشاط در دنیای اسالم جاذبه دارد .از این میترسند .این ،یک امر جدی است  .استتکبار متیدانتد کته
امروز در بسیاری از کشورهای اسالمی ،دلهای مردم با جمهوری استالمی است  .متیدانتد کته عمتق
سیاسی و عمق راهبردی نظام جمهوری اسالمی ،در داخف کشورهای اسالمی اس از شمال آفریقا تتا
شرق آسیا» (خامنهای.)1376/11/14 ،
هما،طور که مشاهده میشود ،حواد منطقه گواهی بر گستترش و بستط شتعاع و ستطح عمتق
راهبردی جمهوری اسالمی ایرا ،اس  .این مسئله نگرانیهتایی را بترای دشتمنا ،جمهتوری استالمی
ایجاد کرده اس  .به همین دلیف ،تالشهایی برای ازبینبرد ،یا کتاهش ناتوذ ایترا ،در منطقته انجتام
دادهاند .آی اهلل خامنهای نیز بارها نسب به تالش کشورهای غربی بترای ازبتینبترد ،عمتق راهبتردی
ایرا ،هشدار دادهاند (بینتام .)1393 ،ایشا ،در همین زمینه میفرمایند« :مل های مسلما ،عمق راهبردی
نظام جمهوری اسالمی اند .چرا تبلیغا عجیب و غریتب آمریکتایی و انگلیستی ستعی متی کننتد بتین
مل های مسلما ،با مل ایرا ،جدایی بیندازند؟ چرا؟ با مسئلۀ قومی  ،با مسئلۀ سنی -شتیعه؟ چتو،
میدانند آ،ها عمق راهبردی و عمق استراتژیک جمهوری اسالمی محسوب میشوند .تکیهگاه هر مل
به عمق راهبردی اوس  .نمیخواهند مل ایرا ،و نظام جمهوری اسالمی از این حمایت و طترفداری
که از او در کشورهای مختلف میشتود (کته البتته بتینظیتر هتم هست ) برختوردار باشتد» (خامنتهای،
.)1387/9/24

نمودار  .1تبیین عددی -تاریخی کلیدواژۀ «عمق استراتژیک نظام» در بیانات آیتاهلل خامنهای
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با تحلیف بیانا آی اهلل خامنهای میتوا ،فهمید که یکی از ماتاهیم مهتم در بیانتا ایشتا ،در
سالهای اخیر ،به ویژه در سال  ،1393کلیدواژۀ «عمق استتراتژیک نظتام» است کته  557بتار در
بیانا ایشا ،تکرار شده اس  ،که در نمودار باال بهخوبی نمایا ،اس .

ت) فرهنگ دفاعی و فرهنگ عمق راهبردی ج .ا .ایران
 .1الیههای عمق راهبردی جمهوری اسالمی ایران
به نظر می رسد نخستین تکانهها برای فعالشد ،ظرفی های عمق راهبردی ایرا ،،پ از پیتروزی
انقالب اسالمی ایرا ،پدید آمد .البته کشور ایرا ،پیش از آ ،نیز دارای منابع طبیعی غنی ،موقعیت
جغرافیایی استراتژیک و دیگر عوامف مؤثر بر مؤلاۀ عمق راهبردی بود اما این ظرفی ها تنها پ از
استقرار نظام اسالمی در کشور و همزما ،با شکفگیری نظام متردمستاالری دینتی ،یتکبتاره فعتال
شدند .با این حال به نظر می رسد که طنین این آتشاشا ،،با شد و ضعف ،بتهصتور فراینتدی و
چندالیه بوده اس :
 به طور بدیهی ،نخستین حلقه های ناوذ جمهوری اسالمی ایرا ،در جها ،اسالم شتکف گرفت  .دراین میا ،،نزدیک ترین الیه به هستۀ مرکزی امالقرای جها ،اسالم ،کشورهای بتا بیشتترین ترکیتب
جمعیتی شیعه بودند که بیشترین قراب فرهنگی ت سیاسی را دس کم در محیط اجتماعی با ایترا،
داشتند .به همین دلیف ،امروزه روشنترین حوزههای ناوذ سیاستی ایترا ،در منطقته را کشتورهایی
مانند عراق ،لبنا ،،یمن ،بحرین و سوریه شکف دادهاند.
 از سوی دیگر ،دومین الیۀ ناوذ ایرا ،در جها ،اسالم را کشورهای سنیمذهب شتکف متیدهنتد.به طور طبیعی ،بسط دامنۀ ناوذ در این کشورها با مشکال و موانع بیشتتری روبتهرو است  .ضتمن
آنکه واکنش دشمنا ،و رقیبا ،ایرا ،در جها ،اسالم ،در پوشتش ایترا،هراستی و شتیعههراستی را
برانگیخته اس  .با این حتال ،ناتوذ جمهتوری استالمی ایترا ،در میتا ،بدنتۀ اجتمتاعی و نخبگتا،
کشورهای سنیمذهب جها ،اسالم ،بسیار بیشتر از تأثیر آ ،بر الیههای نخبگا ،حاکمیتی اس .
 این پیشروی از مرزهای پیوستۀ سرزمینی ،در سومین الیتۀ ناتوذ جمهتوری استالمی ایترا ،،بتهکشورهای جها ،سوم یتا غیرمتعهتد ماننتد بستیاری از کشتورهای آفریقتایی و آمریکتای جنتوبی و
به خصوص در چند کشور آمریکای التین نیز میرسد درس جایی که روزگاری حیاطخلو دشمن
شمارۀ یک جمهوری اسالمی ایرا ،،یعنی ایاال متحده آمریکا به شمار میرف  .ایترا ،امتروزه ناتوذ
مؤثری د ر کشورهایی هموو ،کوبا ،ونزوئال ،بولیوی و نیکاراگوئه دارد (غااری.)1393 ،
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 .2ویژگیهای عمق راهبردی مردممحور در ج .ا .ایران
 این مؤلاه عمق راهبردی مردممحور ،نمونۀ جدیدی از شاخصههتای اقتتدار و قتدر نترم است .
بنابراین ،ضمن برخورداری از توا ،مناسب ،قدر گسترش بسیاری دارد .از این رو ،میتوا ،این
مؤلاه را سبب افزایش قدر نرم و حوزۀ ناوذ ایرا ،در جها ،دانس .
 عمق راهبردی مل محور ،ابزارمحور نیس بلکته تاکرمحتور و متتأثر از درک و باورهتای متردم
اس بنابراین هزینهبر نیس .
 مل ها ،محدودی جغرافیایی ندارند و نمیتوا ،آ،ها را به یتک نقطته یتا منطقته خالصته کترد.
بنابراین ،کنترل آ،ها بسیار دشوار و غیرممکن اس .
 این حوزه ناوذ متقابف اس  ،هما،گونه که سایر مل ها عمق راهبردی جمهوری استالمی ایترا،
هستند ،مل ایرا ،نیز عمق راهبردی آ،ها به شمار میآیتد .بنتابراین ،در هنگتام مشتکال بته
کمک یکدیگر میشتابند .نکتهای که آی اهلل خامنهای در دیدار بشار اسد ،رئی جمهور ستوریه،
با ایشا ،در سار به تهرا ،بر آ ،تأکید داش .
 حوزۀ ناوذ در میا ،مل ها برگرفته از اعتقادها و باورهای آ،هاست و بتر ایتن استاس پایتهدار و
اصال دار اس  .نیز از قابلی ماندگاری مناسبی نسب به سایر مؤلاهها برخوردار اس  .بنتابراین
تحمیلی نیس و معطوف به انتخاب مل ها اس .
 این حوزۀ ناوذ فارغ از تعارفا و توافقهای دیپلماتیک اس و بر اساس معاهدا بینالمللتی یتا
دوجانبه نیس تا بتوا ،آ ،را نادیده گرف یا نقض کرد (واعظی.)12 :1387 ،

 .3فرهنگِ عمق راهبردی در بُعد دفاعی -امنیتی
جمهوری اسالمی ایرا ،با طرح ستیاس های کتلی برنامۀ پنجم توسعه و ابالغ آ ،از ستوی آیت اهلل
خامنهای به ریاس جمهوری ،سعی بتر ایتجاد کتشوری توانمند در منطقته بتا اولویت همکتاری و
مشارک

با کشورهای جها ،دارد 1.در سند چشمانداز بیس سالۀ جمهوری اسالمی ایرا ،نیز هتدف

 .1اهم مواردی که در امور سیاسی ،دفاعی و امتنیتی در ارتتباط با مسائف منطقهای و بینالمللی ،در برنامۀ پنجم بته آ،
اشاره شد ،در اینجا ذکتر میگردد :اعتتالی شتأ ،،موقعی  ،اقتدار و نقش ج .ا .ایرا ،در منطقه و نظام بینالملف بته
منظور تحکیم امنی ملی و پیشبرد منافع ملی بتا تتأکید بر:
تتقوی همکاریهای دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی با اولوی کشورهای همسایه
تقوی روابط سازنده بتا کتشورهای غیرمتخاصم
بهرهگیری از روابط برای افزایش توا ،ملی
مقابله با افزو،خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی
تالش برای رهایی متنطقه از حتضور بیگانگا،
تالش برای همگرایی بیشتر میا ،کشورهای اسالمی
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اصلی و آرمانی ،تبدیف ایرا ،به قدر برتر منطقه برشماری شده است  .هتدف متورد نظتر از ستند
مذکور ،به شرح زیر مبنا قرار گرفته اس « :تشکیف ایرانی ...با ویژگیهای امن ،مستتقف و مقتتدر بتا
ساما ،دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه .» ...

1

با توجه به مطلب یادشده و دیدگاه صاحبنظرا ،،میتوا ،گا فرهنگ عمق راهبردی -دفاعی
عبار اس از« :آ ،راهبردی که از توسعه و گسترش سخ افزاری و نرمافتزاری براستاس متتدها و
دکترین های نوین دفاعی در جه بازدارندگی دشمن و تأمین امنیت کشتور برختوردار باشتد» .بتر
اساس این تعریف ،اصول فرهنگ عمق راهبردی -دفاعی را میتوا ،به شرح زیر بیا ،کرد:
 تقوی امنی و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فنتاوری ،مشتارک و ثبتا سیاستی ،ایجتاد
تعادل میا ،مناطق مختلف کشور ،وحد و هوی ملی و قدر دفاعی و ارتقای جایگتاه نظتامی
ایرا ،در جها،
 ارتقای توا ،دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی ،ابتکار عمف و مقابلۀ مؤثر در برابر تهدیتدا
و حااظ از منافع ملی و انقالب اسالمی و منابع و منافع حیاتی کشور
 توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استتقرار امنیت و دفتاع از کشتور و انقتالب ،بتا
افزایش توا ،کمی و کیای بسی
 تقوی  ،توسعه ،نوسازی و بومی سازی صنایع دفتاعی کشتور بتا تأکیتد بتر گستترش تحقیقتا و
سرع داد ،به اشتغال و فناوریهای پیشرفته در جه تبیتین و پیتادهستازی دکتترین دفتاعی
کشور
 اتخاذ تدابیر الزم درخصوص ضربهزد ،به اهداف ،تأسیسا و امکانا نظامی و اقتصتادی کشتور
متخاصم در صور تعدی به کشور و شناخ نقاط آسیبپذیر کشور متخاصم.
با توجه به اصول فوق میتوا ،راهبردهای زیر را بیا ،کرد.

سازما،دهی تالش مشترک برای ایجاد متناسبا و نتظامهای جدید اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی منطقهای و جهانی بتا
هتدف تتأمین عتدال  ،صلح و امنی جهانی
حضور فعال و هدفمند در سازما،های بینالمتللی و متنطقهای و تالش برای ایجاد تحول در رویههای موجود بتر استاس
ارزشهای اسالمی
ارتقای نقش مدیریتی ایترا ،در تتوزیع و ترانزی انرژی ،افزایش فرص های صادراتی ،جتذب ستترمایه و فتتناوریهتای
پیشرفته و کتمک بته استتقرار نظام پولی ،بانکی و بیمههای مستقف با کتتمک کتتشورهای منطقتهای و استالمی و
دوس با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه
تقویتت تتتتعامف فتتترهنگی ،حقتتوقی ،سیاستتی و اقتصتتادی بتتا جهتتا ،بتتهویتتتژه حتتوزۀ تمتتد ،استتالمی -ایرانتتی:
www.khamenei.ir.
1 .www.Dolat.ir
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اول :توسعۀ همکاریها و پیمانهای دفاعی -امنیتی با کشوورهای اسوالمی دوسوت و سواممانهوای
بینالمللی (مثل شانگهای) :موقعی

ژئوپلتیک ایرا ،و نقش آ ،در منطقۀ خاورمیانه ایجاب میکنتد

که این کشور از زمینه ها و بسترهای موجود در سطح منطقه در جه تبدیفشد ،بته قتدر برتتر
منطقه ،بیشترین بهره را ببرد .یکی از این زمینهها ،انعقاد پیما،های دفاعی -امنیتتی بتا کشتورهای
دوس و توسعۀ همکاری با سازما،های دفاعی منطقهای اس .
الزاما این راهبرد عبار اس از:
 تشکیف سازما ،دفاعی متشکف از کشورهای همسو
 پیشگیری از تسری آثار منای ناشی از بحرا،های منطقه به داخف کشور
 گرهزد ،امنی ایرا ،به امنی کشورهای منطقه (محمدی.)1387 ،
دوم :تقویت بنیۀ دفاعی -امنیتی و پایانناپذیر مردمی کشور :بر استاس دیتدگاه رئالیستم ،کستب
قدر در صحنۀ بینالمللی برای بقای هر نظام از مهمترین راهبردهای هتر کشتور است  .بنتابراین،
کشور ایرا ،در کنار تعامال منطقهای و ضمن برخورداری از پیما،های دفاعی -امنیتی در منطقته،
باید از بنیۀ دفاعی -امنیتی مناستبی در منطقته برختوردار باشتد و تتوا ،دفتاعی ختود را بتا منبتع
پایا،ناپذیر مردمی پایدار سازد .راههایی که میتواند ایرا ،را به این قابلی برساند ،در قالب الزامتا
زیر اس :
 تمرکز حداکثر برای تالش برای کسب آمادگی بازدارندگی و دفاع همهجانبه
 ایجاد سامانۀ مناسب برای توسعۀ عملیا روانی بهصور فراگیر و اقداما الزم بترای مقابلته بتا
عملیا روانی دشمن
 توسعه و گسترش پدافند غیرعامف بر همتۀ شتئو ،،بختشهتا و برنامتههتای نیروهتای مستلح و
زیرساخ های اساسی کشور
 توسعۀ کمی و کیای ارتش بیس میلیونی
 توسعۀ کمی و کیای و افزایش قدر دفاعی در ابعاد سخ افزاری و نرمافزاری.
سوم :تقویت امنیت داخلی :یکی از حربههایی که دشمنا ،در جه ضربهزد ،به جمهوری اسالمی
ایرا ،اتخاذ کردهاند و در طی سالهای اخیر ،آ ،را گسترش دادهاند ،ضتربهزد ،بته امنیت داخلتی
به وسیلۀ اقداما زیر بوده اس  :تشکیف گروههای متخاصم مثف پژاک در مناطق کردنشین یا گتروه
تروریستی در بلوچستا ،،ایجاد و هدای آشوبهای داخلی و تهیی قومگرایی و جدایی قومیت هتا،
هدای گروههای اپوزیسیو ،داخلی در جه ایجاد شکاف بین دولتمردا ،با هتم یتا دولتمتردا ،بتا
مردم ،تقوی فشارهای مختلف در جه ضربهزد ،به آستانۀ تحمف مردمی و ....همته ایتن اقتداما
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در جه ضربهزد ،به امنی داخلی کشور اس که در راهبرد استااده از قدر نرم دشمنا ،تبیین
و به مرحله اجرا گذاشته شده اس  .الزاما این راهبرد عبار اس از:
 برخورد جدی با گروههای تجزیهطلب و جداکرد ،آ،ها از متن مردم
 افزایش آگاهی مردم در جه شناساند ،توطئههای دشمنا،
 اتخاذ تدابیری در جه همیاری و همکاری بیشتر مردمی با دول
 افزایش آستانۀ تحمف مردم در شرایط سخ احتمالی
 مقابله با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی دشمن با اتخاذ سیاس های معقول
 شناساند ،راهبردهای دشمن و اعمال داخلی و خارجی آ،ها بته متردم در جهت خنثتیستازی
سیاس های تارقهافکنانۀ آ،ها در داخف
 تقوی و توسعۀ کمی و کیای بسی در جه جذب آحاد مردم و هدای آ،هتا در جهت حاتت
پایهها و اصول نظام (محمدی.)1387 ،

 .4فرهنگ عمق راهبردی و فرصتهای ج.ا.ایران
فرهنگ عمق راهبردی ،فرص ها و ظرفی هایی ایجاد میکند و در اختیار جمهوری استالمی ایترا،
قرار میدهد که عبار اند از:
 به دلیف پایداری ،شرایط را برای برنامهریزی بلندمد ایرا ،فراهم میکند.
 قدر چانهزنی ایرا ،را افزایش میدهد زیرا در چارچوب تقابتف افکتار عمتومی بتا نظتام نتابرابر
بین المللی که هر روز دامنۀ وسیعتری به ختود متیگیترد ،استتااده از فشتار افکتار عمتومی در
پیگیری اهداف و منافع بسیار تعیینکننده اس .
 سبب تقوی جایگاه جمهوری اسالمی در عرصۀ بینالمللی بهویژه منطقه میشود.
 از قدر رقبا و دشمنا ،و تهدیدها میکاهد.
 زمینه را برای تثبی قدر بینالمللی و منطقهای ایرا ،فراهم میکند.
در چنین شرایطی ،تحقق چشمانداز بیس ساله و برنامههای توسعۀ کشتور عملیتاتیتتر خواهتد
بود .با وجود این نباید از نظر دور داش  ،هما،طور که آی اهلل خامنهای فرمودند ،تبلیغا بتیوقاتۀ
آمریکا و محافف غربی و صهیونیستی برای ایجاد اختالف بین مل های مستلما ،بتا ملت ایترا ،بتا
شد تمام ادامه دارد .تبلیغا و اقداماتی که دقیقاً همین حوزۀ ناوذ جمهوری اسالمی را هدف قرار
داده اس تا از اقتدار و قدر ایرا ،و در مرحلۀ بعد ،قدر جهتا ،استالم بکاهتد .از ایتن رو ،اتختاذ
شیوههای هوشمندانه و استااده از معادلۀ رفتاری جدید از سوی نهادهای مستئول ،بترای صتیان از
این موقعی و تقوی آ ،ضروری اس (واعظی.)12 :1387 ،
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ث) مؤلفههای فرهنگ دفاعی جمهوری اسالمی ایران
فرهنگ دفاعی جمهوری اسالمی ایرا ،از مؤلاه ها و شاخصه های مختلای تشکیف شده اس  .در این
نوشتار سعی میشود به مهمترین آ،ها اشاره گردد.

 .1روحیۀ شهادتطلبی ،جهاد فی سبیلاهلل و اعتقاد به عاشورا
یکی از مؤلاههای کلیدی در فرهنگ دفاعی جمهوری اسالمی ایرا ،،روحیۀ شتهاد طلبتی و جهتاد
فی سبیف اهلل اس  .بر اساس خطبۀ  27نه البالغه ،نیروی نظامی معتقد به قیام اس  ،دل به زرق
و برق دنیا نبسته اس  ،شهاد را حیا واقعی و زندگانی ابدی متیدانتد و جهتاد فتی ستبیفاهلل را
دری از درهای بهش که خداوند آ ،را برای بندگا ،خاصتش متیگشتاید (گرامتی .)59 :1391 ،دیتن و
مذهب یا بهعبتارتی دقیتقتتر ،فرهنتگ سیاستی شتیعه ،نقتش مثبت و متؤثری در ایجتاد روحیتۀ
شهاد طلبی بهعنوا ،یکی از شاخصه های فرهنگ دفاعی جمهوری اسالمی ایرا ،داشته اس  .یکی
از نمادهای مهم در گسترۀ دین و مذهب شیعه بتهعنتوا ،مقولته ای تأثیرگتذار بتر روحیتۀ جهتاد و
شهاد طلبی ،حادثۀ عاشورا و قیام امام حسین(ع) بوده اس  .عالوه بتر آ ،،قیتام عاشتورا و تقویت
روحیۀ شهاد طلبی و جهاد فی سبیف اهلل سبب شد هوی جدیدی در میا ،مردم نیز شکف بگیترد
هوی جدیدی که مبنای آ ،ایما ،به خدا و ارزشهای اسالمی بود و در این راستتا ،مادیتا کمتتر
ظهور و بروز پیدا میکرد (درویش شانی.)166 :1393 ،

 .2تعمیق بصیرت و دشمنشناسی
از دیدگاه قرآ ،کریم ،بصیر دریاف درونی و بینایی وجدانی اس کته فترد را بته درکتی فراتتر و
عمیقتر از محسوسا و چهرۀ ظاهری وقایع و تحوال زندگی نائف میسازد .هما،گونته کته علتم و
عقف از منظر قرآ ،کریم و در فرهنگ دینی ما با عمف و تقید بدا ،متالزم است  ،بصتیر نیتز کته
مرتبۀ عالی تر و نافذتری از علم تلقی شده ،با عمف مالزم اس و صتاحبا ،بصتیر مستلماً در زمترۀ
بندگا ،صالح و پرواپیشگا،اند (لطایمرزناکی و دیگرا .)241 :1393 ،،بتر ایتن استاس ،بصتیر و هوشتیاری
بهعنوا ،یکی از مؤلاهها و شاخصههای اساسی در فرهنگ دفاعی جمهتوری استالمی ایترا ،مطترح
می شود .بصیر را میتوا ،شناخ دقیق و قلبی انسا ،از موقعی ها ،زما،ها و مکا،هتا بتهمنظتور
جلوگیری از افتاد ،در دامهایی دانس که سبب انحراف و زیا ،وی متیشتود (قربتانیمقتدم.)22 :1389 ،
آی اهلل خامنهای دربارۀ اهمی و جایگتاه ایتن شاخصته از فرهنتگ دفتاعی متیفرماینتد« :بصتیر
نورافکن اس  .بصیر قبلهنما و قطبنماس  .در یک بیابا ،،انسا ،اگر بدو ،قطبنما حرکت کنتد،
ممکن اس تصادفاً به یک جایی هم برسد لیکن احتمالش ضعیف است  .احتمتال بیشتتری وجتود
دارد که از سرگردانی و حیتر دچتار مشتکال و تعتبهتای زیتادی شتود قطتبنمتا الزم است .
به خصوص وقتی دشمن جلوی انسا ،اس  .اگر قطبنما نبود ،یک وق شما میبینید بتیستازوبرگ
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در محاصرۀ دشمن قرار گرفته اید .آ ،وق دیگر کاری از دست شتما بتر نمتیآیتد .پت بصتیر ،
قطب نما و نورافکن اس  .در یک فضای تاریک ،بصیر روشنگر است  .بصتیر راه را بته متا نشتا،
میدهد» (خامنهای.)1389/8/5 ،
جایگاه بصیر و هوشیاری در فرهنگ دفاعی در مقولۀ دشمنشناسی نیتز نمتود یافتته است و
بهعنوا ،یکی از ضرور های مهم مطرح میشود .از آنجا کته مرکتز ثقتف هجتوم دشتمن در عرصتۀ
تخاصم و درگیری ،افکار عمومی و نخبگا ،هستتند و در ایتن راستتا متیکوشتند بتا ایجتاد فضتایی
خاکستری و ابهام آمیز ،به افکار عمومی و نخبگا ،کشور القا کنند که راهی را که میپیمایند و بر آ،
ایستادگی میکنند ،نادرس و برخالف منافع واقعی آ،هاس  ،بنابراین ضتروری است کته متردم و
نخبگا ،با بصیر و هوشیاری کامف در چارچوب فرهنگ دفاعی ،تحوال را رصد نماینتد تتا در دام
فریبکاری دشمن نیاتند (لطایمرزناکی و دیگرا.)62 :1393 ،،

 .3هویت اسالمی -ایرانی و یکپارچگی ملی
در دو قر ،گذشته یا بیش از آ ،،خو ،زیادی ریخته شده اس تا نشا ،بدهد کته هویت ملتی متا،
اولین شکف هوی ماس و پایه و اساس همۀ هوی های دیگر ما را تشتکیف متیدهتد و زمتانی کته
منازعهای اتااق میافتد ،نستب بته بقیتۀ هویت هتا ،اولویت دارد ) .(Poole, 1999: 61یکتی از عناصتر
تأثیرگذار بر ماهوم دفاع ،عنصر هوی و یکپارچگی ملی اس زیرا هر مل زمانی میتواند از خود و
ارزشها و استقالل و تمامی ارضی خود دفاع کند که دارای هوی ملی متمایز و مشخ باشد کته
معرف مردمش در نظام بین الملف اس و حد فاصف بین خودی و غیرخودی را مشخ میکند .این
عنصر موجبا هم بستگی و یکپارچگی ملی در کشور خواهد شد .جمهتوری استالمی ایترا ،نیتز بتا
هوی اسالمی -ایرانی خود شناخته میشود که عناصر و مؤلاههای آ ،در قانو ،اساسی ،بته عنتوا،
سندی فرادستی انعکاس یافته اس  .الگوی هویتی مطلتوب در قتانو ،اساستی ،ترکیبتی از دو بعتد
هوی اسالمی با مؤلاه هایی هموو ،ضوابط و اصول اسالمی ،یعنی قرآ ،و سن  ،توستعه و تحکتیم
برادری اسالمی و تعاو ،عمومی بین مردم توسط دول  ،دین اسالم و مذهب شیعه ،توجته بته امت
اسالمی ،اعتقاد به والی فقیه (اصول  )110 ،109 ،94 ،12 ،11 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و هویت ایرانتی بتا
مؤلاههایی هموو ،آمیختگی اسالم و ایرا ،،زبا ،مشتترک ،ختط مشتترک ،پتذیرش فرهنتگهتا و
زبا ،های محلی ،پرچم کشور ،معتبرشناختن تاریخ هجتری شمستی ،توجته بته میترا فرهنگتی و
ناای ملی ایرا ،بهعنوا ،داراییهای معنوی مل  ،سرزمین مشتترک (اصتول ،78 ،18 ،17 ،15 ،9
 )176 ،152 ،100 ،83اس که می تواند موجبا یکپارچگی ملی و همبستگی فرهنگی و معنوی را
در میا ،مل ایرا ،فراهم کند (بلباسی و اساندیار.)95 :1392 ،
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 .4اعتمادبهنفس و ایمان به نصرت الهی
اعتمادبهنا مقوله ای اس که برای هر جامعه و تکتک انسا،ها از ارزش و اهمی بستیار زیتادی
برخوردار اس  .اعتمادبهنا دیدگاهی اس که به افراد و جامعه اجازه متیدهتد از ختود تصتویری
مثب و واقعی بسازند .ایما ،نیز از ضروریترین نیازهای زندگی بشتری است کته بتدو ،آ ،ادامتۀ
حیا ممکن نخواهد شد چراکه انسا ،را به توکف و اعتماد به خدا هدای میکند .زمانی که توکتف
در فضای روح و روا ،انسا ،حاکم گردید و او با آگاهی و ایما ،کامف ،امور زندگی خود را به خداوند
سپرد ،اعتمادبهنا قدرتمندی را در خود احساس خواهد کترد و بته ایتن واستطه ،راه موفقیت را
خواهد پیمود (عسگری و آقاجانی .)60-61 :1390 ،بنابراین ،یکی از ریشههای اصلی اعتمادبهنا توکتف بتر
خداس « :و من یتوکف علی اهلل فهو حسبه» .این موضوع که منبعث از فرهنگ دینتی متا است  ،در
فرهنگ دفاعی جمهوری اسالمی ایرا ،نیز اهمی دارد و در مواردی بهعنوا ،رمتز پیتروزی معرفتی
شده اس تا جایی که رهبر انقالب اسالمی در این باره میفرمایند« :ما عقیده داریم که «ولینصتر،
اهلل من ینصره» چه کسی بیشتر از این مل  ،نصر دین خدا کرده و در میدا،های خطر وارد شتده
نصر الهی امری طبیعی و بدیهی اس » (خامنهای.)1376/5/12 ،
اس ؟ پ

 .5نفی ظلم و دفاع ام مظلوم
از دیگر شاخصههای اساسی فرهنگ دفاعی که در نگرش جمهوری اسالمی در مقولۀ جنتگ و صتلح
نیز تأثیرگذار بوده ،موضوع نای ظلم و ستمگری و دفاع از مظلوم اس  .استکبارستتیزی ،مبتارزه بتا
ظلم و دفاع از مظلوم از آرما،های اصلی انقالب اسالمی و آموزههای دین مبین اسالم اس  .خداوند
متعال در قرآ ،کریم در آیۀ  279سورۀ بقره ،ضمن اشاره به این موضتوع ،عتدال را تنهتا در ستایۀ
نای هرگونه ظلم و ستمگری در آدمتی متی دانتد و هرگونته گترایش ،ولتو انتدک بته ظلتم را قبتیح
میشمارد و از آ ،نهی میکند .این بدا ،معناس که شخ نهتنها ختود نبایتد اهتف ظلتم و ستتم
باشد ،بلکه حتی نباید گرایش به ستمگرا ،و ظالما ،داشته باشد .بر اساس آموزههای الهی ،انسا،ها
هما،گونه که باید عدال خواه و ظلمستیز باشند ،باید در شترایطی کته بته وی ستتم روا متیشتود،
دس بر روی دس نگذارند ،بلکه به مقابله با ستم و ستمگرا ،برخیزنتد (پورحستن .)148 :1390 ،رهبتر
انقالب اسالمی دربارۀ این موضوع بهمثابه یکی از مااهیم دینی مهم وتأثیرگذار در فرهنگ دفتاعی و
البته تصمیم گیری راهبردی جمهوری اسالمی با اشاره به توصیۀ حضر امام خمینی به نای ظلم و
دفاع از مظلوم میفرمایند« :یکی از برجستهترین نقاط خط امام که در وصی نامه و در همۀ بیانتا
امام منعک اس  ،لزوم ایستادگی قاطع در مقابف طمعورزا ،و مستکبرا ،اس  .این موضع را ملت
ایرا ،و همۀ مجموعههای گوناگو ،و نخبگا ،کشور که پایبند به امتام و وفتادار بته آرا و افکتار امتام
هستند ،باید با قو تمام حات کنند .خود امام اینجتور بتود .امتام هتیچوقت بته ختاطر مالحظتۀ
زورگویا ،عالم از دفاع از مظلومین عالم دس نکشید» (خامنهای.)1387/3/14 ،
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 .6دیپلماسی دفاعی
دیپلماسی دفاعی بخشی از قدر ملی اس که در کنار سیاس ختارجی ،بته عنتوا ،منبتع اعمتال
قدر برای باال برد ،ظرفیت اقتدام یتک کشتور در روابتط ختارجی (دو و چندجانبته) را تشتکیف
می دهد .از این رو ،این نهاد هم ناظر به کاربس سیاس دفاعی در عرصه دیپلماسی و هم متضتمن
سهیم شد ،دیپلماسی در حوزه سیاس دفاعی اس (ساعد .)85 :1390 ،امتا دیپلماستی متورد نظتر در
فرهنگ دفاعی جهموری اسالمی ایرا ،نوعی خاصی از دیپلماسی دفاعی است کته بتا دو کلیتدواژه
«ایرانی » و «اسالمی » نیز عجین شده و با اصولی متااو و جهت گیتریهتای ختاص نستب بته
دیپلماسی دفاعی دیگر کشورها اشاعه پیدا کرده اس  .در دیپلماسی دفاعی اسالمی -ایرانی ،زعامت
ولی فقیه و نقش محوری آ ،در مدیری عالیه امور سیاس خارجی از سویی و امور دفاعی از ستوی
دیگر ،به این الگو معنای خاصی بخشیده اس  .بنابراین ویژگتیهتای ایتن الگتو را متیتتوا ،چنتین
برشمرد:
اوالً ،دیپلماسی دفاعی کشورما ،مبنای اعتقادی و ایتدئولوژیک دارد و برگرفتته از نتوع نگتاه متا بته
انسا ،و جها ،یعنی نظام معرفتی برخاسته از جها،بینی اسالمی است  .بنتابراین ترستیم تهدیتد و
فرص در محیط بینالمللی نیز خواه در کال ،آ ،و خواه با ختوانش ویتژه دفتاعی ،خروجتی همتین
جها،بینی خواهد بود.
ثانیاً ،اصول عملی کارگزاری دفاعی بینالمللی را آی اهلل خامنهای به مناسب های مختلتف مطترح و
ارائه نموده اند و بر این اساس بازیگرا ،در محیط بتین المللتی را بایتد بتر استاس نگتاه رهبتری ،بته
کشورهای دوس  ،بیطرف و محارب تقسیمبندی نمود و دیپلماستی دفتاعی نتاظر بتر روابتط بتا دو
دسته نخس  ،علیه تهدیدهای دسته سوم خواهد بود.
ثالثاً ،دیپلماسی دفاعی کارکرد کمکی و تمهیدی داشته و جایگزین قتدر ستخ افتزاری در مقتام
جهاد دفاعی نیس  .از این روس که رهبر انقالب اسالمی به صور مکترر بتر لتزوم ایجتاد ،حاتت،
تقوی و به روز رسانی قدر عمف ،چابکی و واکنش قتاطع بختش دفتاعی در برابتر هرگونته تهدیتد
خارجی تاکید فرمودهاند (کالنتری.)272-271 :1393 ،

 .7دفاع مردمی و حضور یکپارچۀ مردم در شرایط دفاعی
یکی از ویژگی های بارز انقالب اسالمی کته در کمتتر انقالبتی نظیتر آ ،وجتود دارد ،حضتور اقشتار
مختلف و نقش آنا ،در پیروزی انقالب اس  .بر این اساس ،نتوعی تعلتق ختاطر و رابطتهای معنتوی
نسب به حات و حراس از نظام اسالمی در میا ،آحاد مردم وجود دارد .این مهم در فرهنگ دفاعی
جمهوری اسالمی نیز انعکاس یافته اس  .آی اهلل خامنتهای در ایتن خصتوص متیفرماینتد« :متردم
صاحبا ،این نظام هستند ،به چنتد دلیتف :اوالً چتو ،استالم بیشتترین حتق را در اداره نظتامهتای
اجتماعی به مردم میدهد و هر دستگاه حاکم را یک دستگاه خدم گزار برای مردم متیدانتد .ثانیتاً
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چو ،مردم تشکیفدهندگا ،و به وجود آورندگا ،این نظام بودند زیرا این نظام مبتنی بر یک انقالب
بود و آ ،انقالب را مردم به وجود آوردند .ثالثاً چو ،دخالت و نظتار متردم ،بیشتترین تضتمین را
برای حات این نظام از انحراف میکند» (قنبری .)232-233 :1388 ،تجربۀ تاریخی بهخوبی نشا ،میدهد
که مل ایرا ،از دیرباز در مقابله با دشمن متجاوز ،با روحیۀ ازخودگذشتگی ایستاده اس .
بهعبارتی ،دفاع از میهن بهمثابه فریضهای دینی و ملی ،همواره در ذهنیت و باورهتای متردم ایترا،
نقش بسته اس  .درواقع ،بهواسطۀ چنین خصیصهای اس که مقولۀ «مردمیشد ،دفاع» معنا پیتدا
می کند .این موضوع با توجه به حضور گسترده و بیمانند مردم در جبهههای جنگ تحمیلتی عتراق
علیه ایرا ،مطرح گردید (عسگری .)47-48 :1387 ،آی اهلل خامنهای این مقولته را یکتی از شاخصتههتای
مهم فرهنگ دفاعی ارزیابی کردند و در این خصوص میفرمایند« :دفاع ما دفاع مردمتی بتود .امتروز
هم هرگاه برای نظام اسالمی ،خدای ناخواسته ،مشکلی پیش آید ،باز حف آ ،مشتکف ،حتف مردمتی
اس  .نظام مردمی ،انقالب مردمی ،دول مردمی و دفاع مردمی اس » (خامنهای.)1372/5/8 ،

 .8دفاع همهجانبه
تعاریف متااوتی دربارۀ دفاع همتهجانبته مطترح شتده است کته کامتفتترین آ ،عبتار است از:
«آمادهسازی و بهکارگیری کلیۀ سرمایههای انسانی امکانا مادی و معنوی ،بتهمنظتور پیشتگیری و
مقابله با هر نوع تهدید و تهاجم دشمنا ،داخلی و خارجی (خودسیانی و دیگرا .)217 :1393 ،،مرجع اصتلی
اصطالح دفاع همهجانبه ،یکی از سخنرانیهای امام خمینی(ره) اس  .ایشا ،در  26شتهریور ،1367
خطاب به فرماندها ،نظامی فرمودند« :در هر حال ما باید آماده و مهیتا باشتیم .روزهتای حستاس و
تعیینکنندهای در پیش داریم و انقالب اسالمی هنوز سالها و ماههای تعیینکنندۀ دیگتر در پتیش
خواهد داش که واجب اس پیشکسوتا ،جهاد و شهاد  ،در همۀ صحنهها حاضر و آماده باشند و
از کید و مکر جها ،خوارا ،و آمریکا و شتوروی غافتف نماننتد .حتتی در شترایط بازستازی نیروهتای
مسلح ،باید بزرگترین توجه ما به بازسازی نیروها ،استعدادها و انتقال تجتارب نظتامی و دفتاعی بته
همۀ آحاد مل و مدافعا ،انقالب باشد چراکه هنگامۀ نبرد ،مجال پرداختن به همۀ جها قو هتا،
ضعفها ،طرحها و برنامهها و در حقیق ترسیم راهبرد دفاع همهجانبه نبوده اس  .با ایتن حتال ،در
شرایط عادی باید با سعۀصدر و به دور از حب و بغضها به این مسائف پرداخ و از همۀ اندوختهها،
تجربهها ،استعدادها و طرح ها استااده کرد و در جذب هرچه بیشتر نیروهای مؤمن به انقالب همت
گماش و تجارب را به دیگرا ،منتقف ساخ و در تجهیز همۀ آحاد و افتراد ایتن کشتور بتر استاس
اصول خاص دفاع همه جانبه و تا رسید ،به تشکف واقعی و حقیقی بستی و ارتتش بیست میلیتونی
کوشش کرد» (پورحسن.)149 :1390 ،
آی اهلل خامنه ای نیز به این موضوع اشاره کرده و فرمودهاند« :ما عناصتر قتدر فراوانتی داریتم.
اینها را باید حات کنیم و روزبهروز افزایش دهیم .ما ضعیف نیستیم ،باید در مقابف تهدیتد آمتادگی
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داشته باشیم .اگر نداریم ،باید آمادگی ایجاد کنیم و اگر داریم ،باید حات کنیم و افتزایش دهتیم .در
مقابف اعال ،جنگ ،اعال ،دفاع همهجانبه ،روی «همهجانبه» تأکید متیکتنم و در مقابتف اقتدام بته
جنگ ،اقدام به دفاع و ضربۀ متقابف» (خامنهای.)1380/12/27 ،

نتیجهگیری
 .1فرهنگ و هوی برای همۀ مل ها مهم اس و برای جمهوری اسالمی ایرا ،مهمتتر زیترا استاس
شکف گیری جمهوری اسالمی ،با جه گیری هوی فرهنگی اس  .بنابراین ،تکیه بر هوی فرهنگی،
به دالیف کامالً سیاسی برای جمهوری اسالمی ایرا ،،ضروری و راهبتردی است  .در همتین راستتا،
یکی از مسائف فرهنگی و هویتی مهم ،فرهنگ و هوی دفاعی جمهوری اسالمی ایرا ،است کته بتا
وقوع انقالب اسالمی در سال  1357دچار تغییرا گاتمانی اساستی شتد و مبتنتی بتر آمتوزههتا و
فرهنگ اسالمی -ایرانی گش .
 .2اصوالً فرهنگ دفاعی به میزا ،مشارک و نقش مردم در امور اجتماعی و سیاسی بر میگتردد .در
تاریخ هش سالۀ دفاع مقدس با توجه به اینکه حکوم جمهوری استالمی ایترا ،بتا خواست ختود
مردم تشکیف شده بود و مردم در برابر سرنوش خود و کشتور احستاس مستئولی متیکردنتد ،بتا
اشتیاق فراوا ،در جنگ حضور داشتند .فرهنگ دفاعی مسئلهای نیس که یتکروزه شتکف بگیترد
بلکه در طول زما ،نهادینه میشود.
 .3فرهنگ راهبردی دارای جایگاه و اهمی بسزایی اس که می شود آ ،را مبنای بازدارندگی در هر
کشوری دانس  .درواقع ،فرهنگ راهبردی در انتخاب استراتژیها و راهبردها نقش تأثیرگذاری دارد
و بر اینکه فرهنگ دفاعی چته ستبک و ستیاقی داشتته باشتد ،متؤثر است  .بته ابزارهتای سیاستی،
جغرافیایی ،نیروی انسانی ،اعتقادی ،نیروهای بالقوه و بالاعف دفاعی هر مل و کشتور بترای دفتاع از
خود ،فرهنگ عمق راهبردی میگویند .عمق راهبردی بیشتر به تواناییهتا و ظرفیت هتای کشتور و
دول برای پیشبرد اهداف و برنامهها معطوف اس  .از این منظر میتوا ،این مقوله را همتا ،عمتق،
دایره و حوزۀ ناوذ کشور و مل دانس که شامف هر ابزار و توانایی مادی (سخ افتزار) و غیرمتادی
(نرمافزار) مثف ایده ،تاکر و باورها و اعتقادا اس .
 .4در اندیشۀ سیاسی آی اهلل خامنه ای ،انقالب اسالمی در نا پیدایش و قدر گیری خود اثرهایی
بر جها ،اسالم و مسلمانا ،داشته اس  .این تأثیرا موجبا محبوبی و الگوبخشتی ایتن نظتام را
فراهم آورده اس  .از نظر ایشا ،،این رویه سبب رشد چشمگیر ضتریب اثرگتذاری و موفقیت نظتام
اسالمی در عرصۀ بینالمللی ،بهخصوص تحوال منطقۀ خاورمیانه (غرب آسیا) شده و فرصت هتای
مناسبی برای جمهوری اسالمی ایرا ،ایجاد کرده اس  .از نظر آی اهلل خامنهای« ،اثرگذاری انقتالب
اسالمی بر جها ،اسالم و مسلمانا »،و «عالقهمندی و طرفداری مسلمانا ،از ایتن انقتالب» ستبب
رابطهای دوسویه و متقابف شده اس  .نتیجۀ این رابطه نیز «عمق راهبردی» و تکیتهگتاه پیتداکرد،

 268پژوهشهای معاصر انقالب اسالمی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،2تابستان 1394

جمهوری اسالمی بین مسلمانا ،و زندهشد ،روحیۀ عز طلبتی ،ستلطهستتیزی و دفتاع از ایترا ،و
جها ،اسالم اس .
 .5در پایا ،و بهزعم نویسندگا ،،مهمترین مؤلاههای فرهنگ دفاعی جمهوری اسالمی ایترا ،شتامف
فرهنگ شهاد طلبی و عاشورایی ،بصیر و دشمن شناسی ،هویت استالمی -ایرانتی و یکپتارچگی
ملی ،اعتمادبه نا و ایما ،به نصر الهی ،نای ظلتم و دفتاع از مظلتوم ،دیپلماستی دفتاعی ،دفتاع
مردمی ،و دفاع همه جانبه است کته در اتختاذ استتراتژی دفتاعی مناستب و افتزایش تتوا ،دفتاعی
جمهوری اسالمی ایرا ،در برابر دشمنا ،مؤثر اس .
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