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های نظامی جمهوری اسالمی ایران  برای دستیابی به  ظرفیت 

 اهداف سیاسی 
 

 *   1رئوف رحیمی 

 

 چکیده 
از گذشته دور ایران همواره به دنبال هژمونی منطقههه او و بههازیجرو ی ههانی بههوده ا ههر  ههه در دوره  

بههه  حاضر این ا ر  ههه     مقاله   هدف .  یم ورو ا المی ایران نیز این اهداف  یا ی پیجرو می شوند 
روش  یفی و با ا تفاده از منابع  تابخانه او و اینترنتی به این  ؤال پا ههد دهد ههه ظیهها هرییههر هههاو  

مطابقههر    مههذ ور دتی و د ترین ها و نظامی مبتنی بر اهداف  یا ههی  ی ت عق ا نظامی ج.ا. ایران با انتظار 
ن د تههرین ههها و  ج.ا. ایههران وهیفههه تههدوی   ،این یرضیه مطرح می شود، د؟ در پا د به  ؤال اصلی ن دار 

بههه دلیههف هرییههر    نظامی مبتنی بر اهداف  یا ی را  خوب انجام داده؛درس هایی یراگریتههه و دریایتههه 
قادر به رقابر در برابر ارتهه   نظامی درحد متو ط ی انی و  متر از انتظارات عقیدتی در حال حاضر  

انتظههار داشههر،     یا ههی   براو تحقق اهههداف   امریکا در ینگ مستقیم نیسر. ب ترین  ارو  ه می توان 
، بههراو یلههوگیرو از  یههن  رههور و اراده  عههالی یراتههر از اراده ا  مریکهها ا  ات تحمیف هزینه هایی بر اقدام 

  نتایج تحقیههق حهها ی از ظن ا ههر د تیابی واشنجتن به اهداف خود در ینگ احتمالی بهها ایههران ا ههر. 
یایههده  -حا ههبات هزینههه یم ورو ا المی ایران بر نقاط ضعف دشمنان خود متمر ز شده ا ههر تهها م 

نظههامی و مههردم  -دشمنان براو حمله به ایران را نامطلوب و پرهزینه نران دهد. از نظر مقامات  یا ههی 
ایران نیز  رته شدن  ربازان امریکایی پیامدهاو  یا ی داخلِی  نجینی بههراو رسههیه یم ههور امریکهها  

زیرا مههردم ایههران در مکتههر ای ههار و  نسبر به تلفات نظامی ایرانیان براو رهبران  یا ههی ایههران دارنههد؛ 
ش ادت بزرگ شده اند. این نجرش، د ترین چند الیه نظامی ت ران براو یلوگیرو از اقههدامات نظههامی  

 .دشمنان  علیه ایران را شکف داده ا ر 
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 مقدمه

به مدت دو قرن ا ر  ه نجرانی هاو امنیتی ایران بدون تغییر بههاقی مانههده ا ههر. تقریباً  

دولر هاو ایران همواره در برخورد با قدرت هاو ی انی احساس تحقیر و یریر  ههرده 

 قدرت هاو اند تا  رده  تالش  20  و  19  قرن  طول  در  مداوم  به طور  ایران  اند. دولر هاو

روو ظن حساب بههاز  ننههد. بههه یههز   باید   ه  ا ر   رتیقد  ایران   ه   نند  متقاعد  را  ی انی

دوره بسیار  وتاه، ایرانیان به طور لی نتوانسته اند به این هدف  یا ههی بر ههند و ظن ههها 

 چیزو یز تحقیر بیرتر دریایر نکرده اند. زیرا:

 در  بههزرگ  ینههگ  دو  طههول  در  را  خههود  هاو   رزمین  از  او  عمده  بخ   ایران -

 گریههر  تصههمیم نههاپلنون  یرانسه  زیرا  داد،  د ر   از  نوزدهم با رو یه  قرن  اوایف

 رو یه تن ا بجذارد، تزار  تجاوزات برابر در را  ایرانی خود متحدین

تو ط  ههربازان   1320رضا شاه مجبور شد به دلیف اشغال نظامی ایران در  ال   -

 رو یه، انجلستان و امریکا ا تعفا بدهد،

یهه   طریههق از 1953  ال  در  مصدق  محمد  وزیر  نخسر   نا یونالیستی  دولر   -

 شد،  امریکا  رنجون  و تو ط انجلیه    ودتا

محمد رضا شاه هرگز تضمین هاو امنیتههی مرههابه دیجههر متحههدان منطقههه ایههی  -

امریکا مانند تر یه  ه به عضویر ناتو پذیریته شده بود یا رژیم ص یونیستی را 

 از  وو امریکا دریایر نکرد،

 بهها  ایران مورد حمایر بود،  مردم  ا  ریر    ه از  وو  خمینی)ره(  امام  انقالبی  دولر  -

 هرر   طول ینگ  در  شده  پرتیبانی   امالً  و  مسلح   امالً  حسین  صدام  نظامی  تجاوز

،ظ یر زیادو دید.این تجربیههات تلههد چنههان بههر روان  یا ههی (1359-1367)   اله

ایرانیان تأثیر می گذارد  ه در دوره یم ورو ا المی ایران به این نتیجه می ر ههند، 

ان باید امنیر خود را خود ] با ایزای  هرییههر هههاو نظههامین تههأمین  نههد و بههه ایر

حمایر  سی متکی نباشد. برر ی شنا ایی هرییر هاو نظامی بههراو د ههتیابی بههه 

اهداف  یا ی در این مقاله به این دلیف اهمیر و ضرورت دارد  ه حکومههر هههاو 

باره»همه گزینه ههها روو امریکا چه یم ورو خواه و چه دمو رات به طور مرابه در

میز ا ر«در رابطه با ایران صحبر  رده اند  ه این داللر بر احتمال حملههه نظههامی 
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 نیز ت دیدات  دارد. رژیم ص یونیستی  -در صورتی  ه دیپلما ی به بن بسر بر د–

 ند. بنابراین بههراو درد دالیههف   می  ایجاد  منطقه   طح  در  ایران  علیه  دیجرو  امنیتی

المی ایران براو ایزای  هرییر هاو نظههامی بایههد ابتههدا منطههق تالش یم ورو ا 

 را درد  رد. 1357انقالب ایران در  ال 

 بههین  نظههام  همچنین  و  داخلی  دیکتاتورو  علیه  عصیان  ایران  انقالب  خالصه،  طور  به 

 »نههه خمینههی)ره(  معههروف امههام  ظمههوزه  .دانستند  »ناعادالنه«  را  ظن  انقالبیون   ه  بود  المللی

شههد.  تبههدیف ایههران خههاریی  یا ر  اصلی راهنماو به انقالب  از  په  غربی«  نه  ،  شرقی

 و ی ههان مسههلمان میههان ملههف در »وحههدت« حفظ ایران اولویر    لی،  ظموزه  این  برا اس

ا ر.   ی انی  مویود  نظام   تم  و  هلم  برابر  در  مردم مظلوم  ی ان    همه  درمیان   رانجام

 ایههن  بهها.  شههد  مههی   رور« خوانده  از  جخار  انقالب به  »صدور   یا ر،  این   ه  بود  مدتی

 دولههر هههاو  ا  ههر  ا ههتقبال  ایرانی مههورد  پیام  محتواو  همچنین  و  اصطالحات  این  حال،

داشههتند،قرار  قههدرت  دو ابههر  هههر  گرم خود با  روابط  حفظ  در   عی   ه  عرب   ار  محایظه

 در  ایههران  خههاریی   یا ههر    ههرد،  ینههگ  پایههان  و  شههوروو  یروپاشههی  زمان  نجریر. از

 امریکهها در  گرایههی«  »یکجانبههه  برابر  در  مقاومر   اصلی  ا ر. هدف  نکرده  ییرتغ  ا تراتژو

 تو ههعه  حههال  در   رههورهاو  بههین  نرههده  اعالم  اتحاد  ی   ایجاد  طریق  از  ی انی   یا ر 

 ا ر. بر این ا اس اهداف  یا ی ایران را می تواند به شکف زیر خالصه  رد:  

ن برترو منطقههه او حفظ روابط خوب با همسایجان؛ درحالی  ه به د ر ظورد -

 بالمنازع نیز نیاز به م ار رژیم ص یونیستی دارد، 

 التین، ظمریکاو تا  ظ یا از تو عه حال در   رورهاو  بین اتحاد ایجاد -

 و  یا ههر  بر گرایی یکجانبه و غربی تسلط علیه ی انی رهبرو  ردن مخالفر  -

ر نرود؛ اما اهداف تا حد امکان به ینگ مستقیم منج   ه  هایی  راه  طریق  از  ی انی  اقتصاد

 یا ی مذ ور یز با پرتوانه نظامی و ایزای  هرییر هاو نظامی تحقق پیدا نمی  ند. با 

ظیا هرییههر هههاو تویه به واقعیر هاو مذ ور در مقاله حاضر این  ؤال مطرح می شود،

دتی و د ترین ها و نظامی مطابقر دارد؟ در پا ههد بههه یت عقانظامی ج.ا. ایران با انتظار

 ه ج.ا. ایران وهیفه تدوین د ترین ها و نظامی ، این یرضیه مطرح می شود  اصلی ؤال  

بههه   را  خوب انجام داده؛درس هایی یراگریتههه و دریایتههه  مذ ور  مبتنی بر اهداف  یا ی
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دلیف هرییر  نظامی در حد متو ط ی انی و  متر از انتظارات عقیدتی در حههال حاضههر 

 ا در ینگ مستقیم نیسر. ب ترین  ارو  ه مههی تههوانقادر به رقابر در برابر ارت  امریک

و   بر اقدامات امریکا  هایی  انتظار داشر، تحمیف هزینه  براو تحقق اهداف  یا ی مذ ور

 و دشمنان ایران ، براو یلوگیرو از د تیابی واشنجتناین  روراراده  عالی یراتر از اراده  

ن مقاله حاضههر در پههنج بخهه  بههه . بنابرایدر ینگ احتمالی با ایران ا ر   شانبه اهداف  

هرییر هاو نظامی و میزان انطباق ظن ها با انتظههارات عقیههدتی و د تههرین هههاو نظههامی 

یم ورو ا المی ایران  به روش  یفههی و بهها ا ههتفاده از ابههزار  تابخانههه او و اینترنتههی 

 .  پرداخته ا ر 

 

 پیشینه تحقیق

یم ورو ا المی ایههران بههراو   تجزیه و تحلیف هرییر هاو نظامی  "موضوعر رابطه با  د

. با این ویههود، چنههد مههورد ظثههار انده  ، ظثار  مترو تولید شد"د تیابی به اهداف  یا ی

مقاله  عید غالمی در یصلنامه  مرتبط با موضوع به زبان یار ی و انجلیسی ذ ر می گردد:

 دیپلما ی دیاعی یم ههورو ا ههالمی ایههران بهها"( با عنوان1398 یا ر دیاعی در  ال )

عنوان ابزارو مؤثردر   دیپلما ی دیاعی به  نویسنده معتقد ا ر،  "تأ ید بریناورو موشکی

 هاو یم ورو ا المی ایههران، دررا ههتاو اعتماد ههازو، تههن   پیربرد اهداف و  یا ر 

 ه دری ر مقابله با ت دیدهاو نظامی پیرامههون   ازو و تولید قدرت ا ر   زدایی، امنیر 

  ازو و راهبرد بازدارنههدگی برا ههاس ینههاورو  به بومیها،     ازو ظن  او و خن ی  منطقه

 ههید یههواد صههالحی و مقالههه  .هاو موشکی و همچنین ینگ نامتقارن روو ظورده ا ر 

پایجههاه  ههازو   "( بهها عنههوان1395عباس یرح بخ  در یصلنامه  یا ر دیاعی در  ال)

نویسههندگان معتقههد  "نظههامی در غههرب ظ ههیا و بازدارنههدگی یم ههورو ا ههالمی ایههران

هستند،امریکا در منطقه حضور همه یانبه دارد. ایران به عنوان ی  واحد ناراضههی،ت دید 

عمده او براو منایع امریکا در منطقه غرب ظ یا ر. بنابراین ایران در معرض ت دیههدات 

مستقیم امریکا قرار دارد و مقابله بهها ایههن ت دیههدات از ضههروریات ا ا ههی بههراو ایههران 

د رضا دهریرو و مجتبی مقصههودو در یصههلنامه  یا ههر محسوب می شود. مقاله محم

الزامات و راهبردهاو یم ورو ا المی  "( با عنوان1394هاو راهبردو و  الن در  ال )
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نویسههندگان معتقدنههد،امریکا در تههالش  "ایران در قبال  یا ر هاو خاورمیانه او یدید

  از حههد یکههی و ا ر تا به  م  قدرت هاو منطقه به طور موازو از قدرت گریتن بی

یلوگیرو نماید و از این طریق اهداف خههود را در منطقههه دنبههال  نههد. تضعیف دیجرو  

مقاله عباس یعفرو نیاف محمد اخبارو و محسن مرادیان بهها عنههوان» تحلیههف شههاخ  

. در 1398یغراییایی در عرصه نظام بین الملههف«،  –هاو قدرت نظامی واحدهاو  یا ی 

رر ی شاخ  هاو قدرت نظامی ایران و تههیثیر ظن بههر اهههداف این مقاله نویسندگان به ب

 یا ی می پردازند  ه م مترین شاخ   نج  قدرت نظامی  رور را نیروو انسانی و 

بودیه دیاعی ظن برمی شمرند  ه میزان این شاخ  ها بر روو تولید ناخال  داخلههی و 

  په بر اهداف دیجر  یا ی تأثیر گذار خواهد بود.

حدیث ظ مانی  نارو و  ید محمد طباطبههایی بهها عنههوان» دیپلما ههی   همچنین مقاله

. در ایههن 1398نظامی، راهبرد نوین دولر ها براو پیجیرو اهههداف  یا ههر خههاریی«،  

مقاله نیز نویسندگان به برر ی شاخ  هاو دیپلما ی نظامی مانند صههلح و گفتجههو بههه 

یر قدرت نظامی را م مترین عنوان ابزارو براو  سر اهداف  یا ی پرداخته اما در ن ا

ابزار د ر یابی به اهداف  یا ر خاریی ذ ر  رده اند.  مقاله » رابطه دیپلما ی دیاعی 

نیههز بههه بحههث  1396و  یا ر خاریی« از قا م علیدو تی ش ر ی و لیال رحمتی پور، 

رابطه قدرت و توانمندو هاو دیاعی و نظامی و اهداف  یا ی می پردازد. در این مقالههه 

ویسندگان، قدرت دیاعی را در دو بعد  خر و نرم ظن تقسیم نموده و اهههداف  یا ههی ن

را نیز به تبع این تقسیم بندو قابف حصول یا غیر قابف حصول یرض  رده اند. در ن ایر 

نویسندگان  اربرد قدرت نههرم را در دیپلما ههی دیههاعی مظرویههی بههراو هرییههر اقههدام، 

هههادو   ازو در  یا ههتجذارو خههاریی مههی یابنههد. ازگارو و انظباق و  ارایی و  ار هه 

(  بههه زبههان 2019ظییلی و م سا روحی نیز درمجله  یا ر و ا تراتژو ی انی در  ال )

بههه چههاا ر ههانده انههد. نویسههندگان  "ا تراتژو نظامی ایران"انجلیسی مقاله او با عنوان  

نطقههه او ظن نجههران معتقدند، همسایجان خاورمیانه ایران به طور یزاینده از یعالیر هاو م

شده اند. این نجرانی نه تن ا به خاطر برنامه موشکی،بلکه به طور گسههترده تههر بههه خههاطر 

حمایر ایران از حزب اهلل،برار ا د، نظامیههان شههیعه در عههراق و حههوثی ههها در یمههن و 

همچنین تداوم مرایره با رژیم ص یونیستی ا ر. با این حال از منظر ایران، اه  عمههف 
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منطقه ایی ایران، تضمین نخواهد  رد ههه دشههمنان ایههن  رههور تههالش بههراو و موقعیر  

تضعیف یا تغییر نظام را متوقف خواهند  رد؛ در حههالی  ههه حفههظ موقعیههر منطقههه او، 

بازدارندگی یم ورو ا المی ایران را تقویر  رده ا ر. به دلیف محدودیر در رابطه با 

او حهها ی از ظن   ه به منابع  تابخانهههعیمرا  حجم مقاله به این چند مورد بسنده می شود.

او یرصر پرداختن به این موضوع را نیایتههه و پههرداختن بههه ه   تابخان  عا ر  ه هیچ منب

مویههود در ظثههار   علمههیأل خهه مویر خواهد شد تهها اوالًموضوع مذ ور در مقاله حاضر  

اً  هرییر هاو نظامی و نقاط قوت و ضعف ظن ها برطرف شود و ثانی  پژوهری نسبر به  

میزان انطباق د ترین هاو نظامی با هرییههر هههاو نظههامی و چجههونجی مقابلههه ایههران بهها 

 .دشمنان خود براو د تیابی به اهداف  یا ی و یبران نقاط ضعف روشن ترگردد

 

 چهارچوب نظری: واقع گرایی نئوکالسیک. 1

ناشههی  واقع گرایان نو ال ی  برظنند  ه گستره بلند پروازو  ی   رور در وهله نخسر 

از یایجاه ظن در نظام بین المللی و به ویژه توانمندو هاو ظن در زمینه  یا ر  خههاریی 

غیر مستقیم و پیچیده ا ر. زیرا یرار هاو نظام باید از طریههق متغیههر هههاو میههانجی در 

 طح واحههدها تریمههه شههوند . بههه همههین دلیههف ا ههر  ههه ظن ههها را نو ال ههی  مههی 

رسالیسر هاو ننو ال ی  معتقدند  ههه قههدرت دولههر بههه  (.129: 1384نامند)مریرزاده، 

معناو قابلیر نسبی دولر در ا تخراج و بسیج منههابع از یامعههه داخلههی، بههه ا ههتراتژو 

موازنه گراو  ه احتماالً دنبال خواهد  رد، شکف خواهد بخرید. در این رهیایر  ههار رد 

حسههوب مههی ن ههاد هههاو دولههر، نا یونالیسههم و ایههدسولوژو، مؤلفههه هههاو قههدرت م

. به اعتقاد راندال شوسلر،  بر خالف  اختارگرایان رسالیسههتی،  (Lobell, 2009; 98)شوند

به ندرت الزامات  اختارو، رهبران را به  وو ترییح ی   یا ههر بههر  یا ههر دیجههر 

(.  به طورو  ه دولر به معنههاو یهه  د ههتجاه Schweller, 1998: 201 وق می دهد)

ه ارزیابی ت دید و یرصر هاو ناشی از نظههام بههین الملههف مر زو یا ن اد هاو حکومتی ب

 ند )دهقههانی   ظنارشی  پرداخته و  یا ر خاریی خاص را در قبال ظن ت دید اتخاذ می

(. در حقیقر تصمیم گیرندگان  یا ر خاریی همههواره درگیههر 281: 1390ییروزظبادو،  

رههان دهنههد و از ی  بازو دو طحی هستند: از ی   و باید به محیط خاریی وا ههن  ن
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گریفیته،  وو دیجر باید به ا تخراج و بسیج منابع در داخههف  رههور مبههادرت ورزنههد)

1388 :387).   

ریسلر و تامپسون نیز معتقدند  ه واقع گرایان نو ال ههی  در مقایسههه بهها اتکههاو قبلههی واقههع  

تأ یههد  گرایی  ال ی  به  رشر برر، بر طیف گسترده ترو از انجیزه هاو تجدید نظر طلبانه  

  ء دارند.  و نتیجه  ظن در  یا ر ی ان به وضوح  ظن ا ر  ه برخی  از بازیجران، بههه وا ههطه 

 اختار و ن ادهاو داخلی، ایدسولوژو ها و یاه طلبی هاشان  پیجیر راهبردهههاو ظشههوبجرانه و  

. و اگر دولر  (Raseler and Thempson, 2001: 47)غارتجرانه در نظام بین المللی هستند  

اولویههر هههایی ا ههر  ههه در داخههف رقههم   ء صدد د تیابی به چیرگی هستند، این نتیجه  ها در 

 پا خی خردمندانه به یرههارهاو  یسههتمی بیرونههی   ر،  خورده ا ر. در یستجوو قدرت برت 

بههین توزیههع    ء بنابراین از منظر واقع گرایی نو ال ی ،  ی م رابطه   . (Elman,2007: 16)نیسر 

زم برر ی هر دو بایر و بسههتر داخلههی و بههین المللههی  قدرت نسبی و  یا ر خاریی، مستل 

ا ر  ه  یا ر خاریی در چارچوب ظن تدوین و ایرا می شود. بنههابراین در واقههع گرایههی  

نو ال ی ، ویژگی ها و خصوصیات  رورها و تصمیم گیرندگان ظن ا و دیدگاه  رههورها بههه  

ختارو و ریتههار  یا ههر  چجونجی ا تفاده از قدرت، میانجی محدودیر ها و قیدوبندهاو  ا 

خاریی مورد تویه قرار می گیرد. لذا مههوارد مههذ ور،  بایههد در تحلیههف  یا ههر گههذاران در  

ا تخراج منابع براو تعقیر و تأمین اهداف  یا ر خاریی مورد تویه قرار گیرد.از ظنجا  ههه  

اید سولوژو یکی از مولفه هاو قدرت در واقههع گرایههی نو ال ههی  ا ههر و د تههرین نظههامی  

.ا.ایران مبتنی بر ایدسولوژو ا المی ا ههر بههه برر ههی د تههرین نظههامی ایههران درچههارچوب  ج 

ایدسولوژو ا المی و واقع گرایی نو ال ی  پرداخته می شههود. نحههوه وا ههن  بههه ت دیههدات  

خاریی از ی   و و بسیج منابع داخلی از  وو دیجر براو مقابله با ت دیات خههاریی مههورد  

ا ر . د ترین نظامی ج.ا.ایران هههر چنههد مبتنههی بههر ایههدسولوژو    تویه واقع گرایی نو ال ی  

ا المی ا ر و ر دیاع  در مقابف حمله دشمنان تا ید می  ند، اما با واقههع گههراو نو ال ههی   

نیز تعارض چندانی ندارد و د ترین نظههامی ج.ا.ایههران بیههان تا یههدو بههر اصههول واقههع گههراو  

ول وایع گرایی نو ال ههی  ا ههر. و برخههورد  نو ال ی  نیز دارد و تاحدودو متنا ر با اص 

تعارض ظمیز میان اصول د ترین نظامی ج.ا.ایران و اصول مورد تویه واقع گرایی نو ال ههی   

دیده نمی شود. زیرا هدف هر دو حفظ بقههاء و امنیههر در مقابههف ت دیههدات ا ههر.از ایههن رو  
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نیز عملی  اخته ا ههر.     را   -خارج از مرزهاو ملی -گاهی ج.ا.ایران مقابله با ت دیات خاریی  

 .نمونه ظن مقابله با داع  در عراق و  وریه ا ر 

د ترین نظامی ایران در حههالی  ههه شههامف عناصههر رو بههه یلههو دیههاعی ا ههر، در اصههف بههر    

بازدارندگی متمر ز ا ر. به ر میر شناختن محدودیر هاو شدید در هرییر هههاو نظههامی  

ا نون و همچنین از بین ریتن هرییر هاو نظههامی  متعارف به دلیف تحریم ها از اول انقالب تا  

ایران در ینگ تحمیلی مویر شد، ایران به رویکردهاو غیر متعارف از یملههه همکههارو بهها  

بازیجران غیههر دولتههی ماننههد حههزب اهلل)ینههگ نامتقههارن( بههراو ایجههاد بازدارنههدگی متو ههف  

از ابتههداو    نیههز،   نبههه (. ا ههتفاده از راهبههرد دیههاع همههه یا Ajili and Rouhi,2019:1-2شود) 

خطههاب بههه    1367ش ریور    26در    )ره( ویود داشته ا ر. امام خمینی   المی ا    الب پیروزو انق 

وایر ا ر پیرکسههوتان    در هر حال ما باید ظماده و م یا باشیم، بیان  ردند، یرماندهان نظامی 

ر، بههر  در تج یز همه ظحاد و ایراد این  رههو باشند و  ها حاضر  ی اد و ش ادت در همه صحنه 

ا اس اصول خاص دیاع همه یانبه، تا ر یدن به ترههکف واقعههی و حقیقههی بسههیج  وشهه   

بههه    ، دوران دیاع مقههدس   ال ی  د ترین نظامی ج. ا. ایران، از ینگ   ، نظر می ر د  . به 1نمود 

یم ههورو ا ههالمی   بدین معنا  ه ینههگ  . ینگ نامتقارن در  طوح مختلف تغییر یایته ا ر 

عمههق ا ههتراتژی  و ایههزای    بود  ههه براو نجنجیدن در خاد  رور  در عراق و  وریه  ایران 

یابههد و بههه    زمانی  ه عرصه رویارویی به خارج از مرزها انتقال می .  قلمرو امن را در پی داشر 

ر بمانههد و زمههانی  تهه   ایمن   ی شود تا قلمرو  رزمین   تر می   عمیق   عبارتی  طح یغراییایی ت دید 

توانههد بههه معنههاو رویکههرد    گیرد، این می   ه صورت می  ه موای ه با دشمنان در عراق و  وری 

او   در نظر گریته شود. بر همههین ا ههاس، مرههاور ر ههانه نظامیِ ت ایمی در عمق ا تراتژی  

ج. ا.    نظههامی تحول د تههرین  ه ا ههر،  ههرد   او اعالم   در مصاحبه   انقالب ا المی  پاه پا داران  

ت ههایمی تغییههر    و زدارندگی نظههامی  ایران از بازدارندگی نظامی په از دوران دیاع مقدس به با 

هههاو    اخیر، ا ههتفاده از قابلیههر   هاو   ترین رویکرد یدید در رزمای   م م بنابراین  یایته ا ر. 

-عملیات ظبههی    صورت همزمان بوده ا ر. ه  هاو زمینی، هوایی و دریایی ب   ت ایمی در حوزه 

 اد تهه یدیههد و اشههغال  ههرزمین دشههمن بههراو نخسههتین بههار اتفههاق ای   خهها ی بهها تج یههزات 

(www.Tabyincenter.ir) .    در د ترین نظامی یم ورو ا ههالمی ایههران  چ ههار    در مجموع

 
 133-135  ، ص 21، یلد )رحمه اهلل علیه(صحیفه امام خمینی .1

http://www.tabyincenter.ir/
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مؤلفه ا ا ی، یعنی ا الم؛ خودباورو و اتکا به نفههه؛ عملیههات مرههترد نیروهههاو نظههامی و  

نو ال ههی  بههه عنههوان    نوظورو و ابتکار عمف ویههود دارد  ههه بهها مؤلفههه هههاو واقههع گرایههی 

چارچوب نظرو مقاله حاضر  ازگارو دارند.  در اینجا  نق  این مفاهیم در ایزای  هرییههر  

 هاو نظامی ج.ا.ایران براو د تیابی به اهداف  یا ی روشن تر می گردد:  

 

 اسالم)ایدئولوژی(   . 1-1

وژو و تلقههین  تحوالت اخیر به  مر دیاع همه یانبه از می ن و بسیج عمومی، اهمیر ایههدسول 

ارزش ها در ایراد یوان را ایههزای  داده ا ههر.  ههپاه پا ههداران انقههالب ا ههالمی، غیههرت و  

یانفرانی انقالبی و اراده ملی را به عنوان مرا ز ثقههف میههدان ینههگ؛ و طههرح ادعههاو برتههرو  

ا تراتژی  را در شکف ایمان،عقالنیر،شجاعر و ایراد انقالبی می بیند.  رلرکر یحیی رحههیم  

می گوید، هدف امریکا این ا ر  ه مههانع از تبههدیف شههدن ایههران بههه قههدرت اول در   صفوو 

(.بنابراین نق  روحانیون بههه ویههژه بههراو بسههیج  ههردن و  1382خاورمیانه شود)روزنامه  ی ان، 

تلقههین روحیههه بسههیجی بسیاربریسههته ا ههر. ارتهه  پههنج میلیههون نفههرو بههراو ینههگ  

 ههاعر    48می شود واحههدهاو رزمههی  متههر از    پارتیزانی)ینججویان غیر نظامی( ا ر. گفته 

می توانند  ه برابر شوند. یرمانده   ابق  ف  پاه می گوید، یجان هاو رزمی ایران می تواننههد  

  همچنههین در   . 1( 1384 اعر  ه برابر گسههترش پیههدا  ننههد)خبرگزارو یارس،ظبههان    48هرف  

  مههورد   بیرتر   ا المی   ایران   ز ا   دیاع   در   ش ادت   روحانیون،   و   یرماندهان   دولتی،   مقامات   اه ارات 

  در   ارومیههه   یمعههه   امام   ، غالمرضا حسنی ،حجر اال الم    م ال   عنوان   ا ر. به   گریته   قرار   تأ ید 

تحسین مهها    قابف    ربازان    ه   بدانند  باید  ا المی  ایران  گفته بود، دشمنان  ظذربایجان غربی  ا تان 

دیههاع از    ینجیدن ظمههاده   اق عر   و   ایران   ینگ   در    ه    اله   13نویوان  ]   ی میده   حسین   ش ید   مانند 

 (.  1385هستند)خبر شبکه ا تانی،ظبان ماه  ا المی  ایران   قلمرو 

 

 خودباوری و اتکا به نفس .  1-2

  در   ظن   توانههایی   در   ا ههتقالل   و   نفههه   بههه   اعتمههاد   ایههران،   د ترین نظههامی ج.ا.   در   م م   اصف   ی  

ه تأ یههد امههام   رههور ا ههر. بهها تویههه بهه  ملی  منایع  تأمین  و  مسلح  نیروهاو  تج یز  و  ظموزش 

 
  یا ی ش ید محالتی  پاه مرایعه  نید -همچنین به  ایر دانرکده  عقیدتی .1
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وزیههر وقههر دیههاع    2007یوریه  13خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب  بر خود فایی نظامی، در  

ایران، مصطفی محمد نجار نیز تصریح  رده ا ر  ه ایران به دنبههال د ههتیابی بههه خود فههایی  

  هههاو   حههوزه   در   ینگ   براو   توانایی   مدرن و تو عه   صنایع   در   تو عه   و   تحقیقات   نظامی، انجام 

  حههال   در   بنابراین ایران (. BBC Worldwide Monitoring,2007) مدرن ا ر   یوق   و   مدرن 

  خههود را   وابستجی   تا   ا ر   تسلیحاتی   زمینه   هر   در   خود، تقریبًا  نظامی  صنایع  گسترش  و  تو عه 

دهههد. هههدف یم ههورو     اه    و تأثیر تحریم هاو حال و ظینده را   خاریی    نندگان  تأمین  به 

رت نظههامی مههدرن ا ههر تهها بتوانههد د ههتاوردهاو ینههارورو  ا المی ایران تبدیف شدن به قد 

پیرریته را در اختیار داشته باشد. براو م ال محمد رضا نقدو، معههاون تههدار ات و تحقیقههات  

صنعتی  ابق در  تاد  ف نیروهاو مسلح تصریح مههی  نههد، تحههریم ههها یرصههر هسههتند نههه  

تنظیم ی  طرح پویههاو اضههطرارو    ت دید؛ ما قادر هستیم مواد تحریم شده را در داخف ایران با 

تولید  نیم. این به  رور ایازه می دهد تا نمونه ا ت نایی براو همه  رورهاو مسههتقف ی ههان  

 (.  1385 اردیب رر ماه   10اراسه  ند )روزنامه  یا ر روز  

 

 عملیات مشترک نیروهای نظامی  .  1-3

ظموزش و ظمههادگی بههراو    رهبران ایران به طور یزاینده بر ضرورت یکپارچجی نیروو مرترد، 

ب بود هرییر هاو عملیاتی همه ایزاء نیروهاو نظامی تأ ید دارنههد.ایران مانورهههاو مرههترد  

اش، براو موای ه بهها  -زیادو هاهرًا براو ارزیابی یکپارچجی نیروهاو هوایی، زمینی و دریایی  

تهه  ایههران،  دشمن در نقاط مختلف  رور ایرا می  ند. براو م ال یرمانههده نیههروو زمینههی ار 

را براو تحقق ایههن هههدف در   2 ردار  یومرث حیدرو، رزمای  مرترد نظامی پیامبر اعظم 

و هفتههه نامههه دیههاع    1385ظبههان  13اعالم  رده بود )خبرگزارو یم ورو ا ههالمی    1385 ال  

  واحههدها« را   »د تههرین 1384در  ههال     ابق  پاه   . همچنین براو م ال، یرمانده 1یینز انجلیه( 

  ذاتههی   ظمههادگی   هههاو   ینبههه   همه   مداوم   طور   به   و   تن ایی   به   باید   واحد   هر   ظن   در    ه    رد   معریی 

  نظههم و انضههباط     همچنههین   لههی و  طههور  به  واحد  و  تج یزات  ایراد،  ظمادگی  یمله  را از  خود 

  ارتباطههات،   تج یههزات،حفظ   نج ههدارو   و   از نظههر وو، تعمیههر  . بخرههد  ب بود  انقالبی  و  مذهبی 

 
1 Jane’s Defence Weekly, November 8, 2006 
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  ظن ههها   بههه   بایههد   یرمانههدهان    ه   ا ر   هایی   اولویر   از   واحدها   و   ایراد   انضباط   و   و نظم     تحرد 

  . 1( 1384ظذر  26 نند)خبرگزارو یارس  تویه 

 

 نوآوری و ابتکار عمل     . 1-4

 به طور قابف توی ی، ارت  ایران ابتکار و خالقیر تو ط یرماندهان یوان را ترویق می  ند 

.(Wehrey and et al, 2000:45-50)    مویقیههر تهها تیکی در  این یهه  نیههاز ا ا ههی بههراو

بههر ا ههتقالل یعالیههر واحههد هههاو    رویکرد عملیاتی یم ورو ا المی ایران ا ر  ههه مبتنههی 

 وچ  بر روو زمین و در دریا ا ر. د ترین دیاع همه یانبه ایههران نخسههر و بههی  از هههر  

زن  چیز دیجر براو یلوگیرو از تجاوز بر علیه ایران و ثانیًا براو ارتقاء یایجاه منطقههه ایههی و و 

ا تراتژی  ایران به عنوان بازیجر ی انی تدوین شده ا ر. در همان مصاحبه تلویزیونی نجههار  

اشاره می  ند، د ترین نظامی ایران مبتنی بر بازدارندگی ا ر. ما همواره اعالم  ههرده ایههم  ههه  

 یا ر هاو ما دیاعی ا ر. وو ادامه می دهد، در حقیقر معتقههد هسههتیم  ههه تو ههعه ایههن  

ا به صلح و ثبات منطقه ] ه اهداف  یا ی ا رن  م  می  نند و براو  رههورهاو  توانایی ه 

 BBC Worldwide) منطقه نیز خوب ا ر  ه همسههایه قههوو و نههه ضههعیف داشههته باشههند 

Monitoring,2007 .)  
 

 مبانی استراتژی  نظامی ج.ا. ایران .  2

راتژو ظگاهانههه بهها درد  ایران نیز مانند هر  رور دیجر تالش می  ند از طریق ایجاد یهه  ا ههت 

ت دیدات و یرصر هایی  ه بر منایع ایران تأثیر می گذارد، به اهداف امنیر ملی خههود د ههر  

، معاون وزیر دیاع، محمد شفیعی رود رو اعالم  رد  ه ایران  ا ههتراتژو  1382یابد. در  ال 

و قههدرت و  نظامی متنوع براو موای ه با ت دیدات قدرت هاو خاریی ماننههد امریکهها را دارد  

هرییر نظامی ایران  اماًل براو ت دیدات منطقه ایی  ایی ا ر. ایههران یهه  ا ههتراتژو چ ههار  

ضلعی را دنبال می  ند. نخسر، مرخ   ردن نیروهههاو نظههامی، انتظامی،اطالعههاتی و شههبه  

نظامی براو حفظ ثبات داخلی و وحدت، حفظ حکومههر ا ههالمی و یکپههارچجی ایههران  ههه  

 . ( Wehrey,2009:39-45و حا میر نظام ا ر)   شامف حفظ قدرت  یا ی 

 
 1384ظذر 26ح  لی د ترین یدید براو ارتقاء ظمادگی رزمی از  وو یرمانده  پاه، خبرگزارو یارسطر 1
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نیروهاو امنیتی  رور براو خن ی  ردن ت دیههدات ناشههی از مخالفههان  یا ههی و یعالیههر  

هاو ینایی داخلی و یرامرزو ا تفاده می شود. دوم، تا تی  ایههران ایههن ا ههر  ههه از طریههق  

د براو متجاوزان بههالقوه  ا تفاده از اب ام گویی و مب م و تاری  گرداندن توانایی هاو دقیق خو 

به ویژه امریکا و متحدان منطقه ایی امریکا، مانع تجاوز به ایران شود. ایران تالش مههی  نههد از  

طریق  اه ارات ر می ،رژه هههاِو خههوب تبلیغههات شههده، مانورهههاو دوره او و نرههان دادن  

دور بههرد،  نیروها و ظزمای   یستم هاو پیرریته از قبیف موش  هههاو بالسههتی  میههان بههرد و  

براو بازداشتن دشمنان از ظغاز ینگ بر علیه ایران ا تفاده  ند. اتکههاو ایههران بههه بازدارنههدگی،  

انجیزه این  رو را براو ایزای  توان نظامی و توان هسته او صههلح ظمیههز ایههزای  داده ا ههر.  

و بههه   وم، اگر تجاوزو اتفاق بیفتد، نیروهاو نظامی ایران به طور یدو از مههی ن دیههاع  ننههد  

ظنچه یرمانده  ابق  پاه،  رلرکر یحیی رحیم صفوو به عنههوان ا ههتراتژو ت ههایمی بهها ظثههار  

 ,BBC Worldwide Monitoringویرانجههر توصههیف  ههرده ا ر،متو ههف مههی شههوند 

November 17, 2006) ) .   در    ههه   داد   اطمینههان   ملههر   بههه   یا   ی    در    لیمی   محمد    رلرکر  

دارنههد.    قههرار   بههاش   ظماده   حالر   در   نظامی   یروهاو ن   ایران،   او   هسته   تأ یسات   به   حمله   صورت 

  هههاو  تا تیهه   و  هههوایی  ضههد  زمینههی،  نیروهاو  یمله  از  ما  نیروهاو  وو اضایه می  ند، همه 

  بههود   نخواهههد    اده   ظن ها   به   حمله   و   هستند   او   هسته   هاو    ایر   از   محایظر   حال   در   رادارو 
(Iran Daily, January 22, 2005) . 

نظامی خود براو گسترش نفههوذ، از طریههق عملیههات بهها هههدف   رانجام ایران از نیروهاو  

ارعاب، بازدارندگی و ت دید مخالفان خود در منطقه و همچنههین ایههاالت متحده،ا ههتفاده مههی  

 ند. هدف ایران د تیابی به منزلر و پر تیژا ر  ه بسیار م م تر از به د ههر ظوردن قلمههرو  

  ا ههتراتژی ،   مطالعات   المللی   بین   مؤ سه   م اعال   در چرم انداز ژسوپلیتیکی ایران ا ر. برا اس 

 ند. اگر چه این ظمار، دو برابر شههدن    می   هزینه   دیاع  براو  دالر  میلیارد  6/ 6 حدود   االنه  ایران 

درصد تولیههد   3نران می دهد؛ اماهنوز تقریبًا معادل  2001هزینه هاو نظامی  رور را از  ال 

  داده می شههود،  ، نران 1شکف  در   ه  مان طور ناخل  ملی ایران باقی مانده ا ر. از این رو، ه 

مقیههاس    از   تر یههه   و   رژیم ص یونیسههتی   حتی   و    عودو   عربستان   با   مقایسه   در   ایران   هاو   هزینه 

 ند. عالوه براین، ایران در مخارج نظامی به عنوان درصههدو از    نمی   تجاوز   منطقه   حدود    ها و 

 International). )   طقههه ا ههر تولید ناخال  ملی و درظمد  ههرانه پههایین تههر از میههانجین من 

Institute for Strategic Studies,2007:24    4بودیه نظامی ایههران بههه طههور  لههی حههدود  
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درصد تولید ناخال  ملههی بههود.    6باالتر از    2018درصد تولید ناخال  ملی ا ر؛اما در  ال  

میلیههارد    23  میلیارد دالر بوده ا ر  ههه بههاالتر از   25ایران حدود    2019تا    2018بودیه نظامی  

،  مقایسه مخارج  نظامی در میههان  1(. شکف  Radio Farda,2018) بوده ا ر   2017دالر  ال  

بههر حسههر تولیههد     2005و   2004، 2003باالترین مخارج در منطقه خاورمیانه در  ال هههاو 

 :  1ناخال  ملی و درظمد  رانه نران می دهد 

 
 

 سیستم نهادی نیروهای نظامی . 3

 در  ویههژه  بههه  نظههر ن ههادینجی،  از  انقالب  از  په  اطالعاتی  و  نظامی  خاریی،  هاو   یستم

هستند.در حوزه نظامی ایران تن ا  رورِ ی ان ا ر  ه   انقالب غنی  از  قبف  نظم  با  مقایسه

دو نیروو نظامی نسبتاً مستقف از یکدیجر به  ار گریته ا ر. یکی از ظن ها ارتهه  مههنظم 

جرو ایجاد شههد و دیجههر  ههپاه پا ههداران ه1298ایران ا ر  ه شکف مدرن ظن در  ال  

انقالب ا المی ا ر  ه نیروو زمینی،هوایی و دریههایی خههاص خههود را دارد. بههه طههور 

مرابه یامعه اطالعاتی ایران از ن ادهاو  لیدو مختلفی ترکیف شده ا ر  ههه م متههرین 

ی ظن ها وزارت اطالعات و  ازمان هاو اطالعاتی مختلف  پاه پا داران انقالب ا ههالم

 
1  Source: international institute for strategic studies, The Military Balance 2007, 

London: Routedge, Table 36, pp: 407-408 
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ا ر  ه م مترین  ازمان اطالعاتی  پاه نیز نیروو قدس، یعنی  ازمان نیروهههاو ویههژه 

،  ههاختار  ههازمانی ر ههمی 2اعزامی به خارج ِ پاه پا داران انقالب ا المی ا ر. شکف

 ترکیالت امنیتی ایران را نران می دهد:
 

 
 

ه دلیههف ترههکیف ظن نیروهاو نظامی ایران بین  پاه و ارت  به دو شاخه تقسیم شده اند   

ها تجربه تلد تاریخی ا ر. ایران همههواره در طههول تههارید تو ههط ا ههتعمارگران مههورد 

یریر و تحقیر قرار گریته و یم ورو ا ههالمی ایههران بهها درس گههریتن از گذشههته  ههپاه 

پا دارن انقالب ا المی را شکف داد تا پرتیبان ا توارو براو ارت  یم ههورو ا ههالمی 

 (Quinlivan, 1999:131-16). ایرن باشد.

 

 انطباق استراتژی نظامی با دکترین نظامی و جنگ نامتقارن . 4

، با صدام حسین عراق ینجید. این ینگ تههأثیر عمیقههی 1367تا  ال  1359ایران از  ال  

بر تصمیم گیرندگان وطراحان ا تراتژو، د ترین ها و هرییر هاو  نظههامی ایههران بریهها 
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ران ثابر  رد  ه ظن ها نمی توانند به  م  هاو خاریی گذاشر. این ینگ به رهبران ای

تکیه  نند؛ حتی زمانی  ه ایران قربانی تجاوز بود. این امر مویر درس هاو زیاد دیجههر 

شد. در نتیجه شوراو عالی امنیر ملی  به  ار گریتند تا د ترین نظامی ایههران را تههدوین 

 بوده  نبرد  میدان  ظزمایرجاه  نوعی  انعنو   به  رژیم ص یونیستی  علیه   ند. عملیات حزب اهلل

ا ر. براین ا اس نویسنده   داشته  تأثیر  ایران  نامتقارن  ینگ  د ترین  بر  شدت  به   ه  ا ر 

 خالصههه ا ههر، ظموخته حوادث مذ ور  از  ایران   ه  درس هایی  و  م م  ، وقایع  3در شکف

   ند: می
 

 
 

ریر زیههادو شههد برا اس تجربه ایران در ینگ تحمیلی، حمله موشکی صدام باعث تخ

 ه هنوز تأثیر زیادو بر روحیه غیر نظامیان دارد. به نظر می ر د، رهبران ایران قانع شده 

 و  ا ههر   عمیههق  اهههداف  بههه  حمله  براو  ترین و یله  اند  ه موش  هاو بالستی  مطمنن

 شههههان خواهنههههد مخههههرب قههههدرت برحسههههر  روان شههههناختی تههههأثیرات

ازگر ینههگ بههر علیههه هههیچ  رههوو در (. ایران هیچ گاه ظغTaremi,2005:1-6)گذاشر 

منطقه نیسر؛ اما برا اس ا تراتژو نظامی خود در صورت همکارو دولر هاو منطقه با 

دشمنان ایران بر علیه  رورمان، دولر یم ورو ا المی ایران مههی توانههد دولههر ههها و 

 مستقر  ظمریکایی  هواپیماهاو  به  منطقه و زیر اخر هاو انرژو ظن ها را ت دید ند و اگر

 موشهه  هههاو  بهها   ننههد،  شههر ر   ایران  به   نجین  حمالت  در  دهند  ایازه  خود  قلمرو  در



84 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

دوره دوازدهطططط   

شماره اول  شططماره 

پ طططاپه  وططط  و 

  1401 وارم  بوار  
 
 
 

بالستی  به ظن ها حمله می  ند. ایران در صدد به  ار بردن ینگ نامتقههارن در عملیههات 

می شود تا مانع د تر ی به مناطق  احلی و یضاو هوایی ایران شود. همچنین می تواند 

رمز، خلیج یارس و دریاو عمان را ت دید  ند. د تههرین حمف و نقف دریایی را در تنجه ه

دریایی ایران بر تا تی  هاو متالطم از طریق نیروهاو  یار با قدرت حمله ا ا ی تأ ید 

می  ند تهها  قههادر بههه متمر ههز شههدن  ههریع  بههر حملههه بههه دشههمن از ی ههات مختلههف 

چنین تا تی  هایی می تواند بر علیههه هههم  رههتی هههاو .   (Haghshenass,2006)شود

ا تفاده شود و از طریههق پن ههان  ههردن و ههایف ینجههی، نظامی و هم  رتی هاو تجارو  

 یریر م بر و یعال، ا تفاده از تج یزات الکترونیکههی پیرههریته و ایسههتجاه هههاو رادار و

ن بههر روو عههالوه بههر ایههن، ایههرا (.(Bakhshi,2004:21-23 ا تراق  مع حمایر شود

پدایند غیر عامف براو دشوار  ردن هدف گیرو امریکا از طریق  خر  ردن،پن ان  ردن 

و تا تی  هاو یریر و انکار تأ ید می  ند. همه این ها  از طریق  ال ها تجربه و ابتکار 

و تحقیق، مراهده عملیات امریکا و یاد گریتن از رو ههیه،چین  و دیجههر  رههورها بههوده 

ر مؤلفه هاو د ترین ایران، ت ران به دنبال ا تفاده از دارایی هاو نظامی و ا ر. مانند  ای

حمله هوایی خود براو پیچیده تر شدن د تر ی  دشمن به یضاو هوایی ایران و تحمیف 

هزینه باال به مجموعه حمالت دشمن به امید بازداشتن دشمن از اهدای  ا ههر. نیههروو 

وایی  پاه پا داران،  یستم هاو موش  زمههین هوایی یم ورو ا المی ایران و نیروو ه

 به هوا و رهجیرو هاو هوایی در الیه هاو پدایند هوایی  رور بههه  ههار مههی برنههد. ایههن

 بهها بتواننههد  ه باشند شرایطی ایجاد دنبال به هوایی ایران   نیروهاو   ه  دارد  ویود  احتمال

 ینههگ هههاو یهه و تکن رادار پیرههریته هههاو زمینههی، تا تیهه  هههاو پوشهه  از ا ههتفاده

پداینههد هههوایی ایههران   . ننههد  به طریق دیجر غایلجیر  یا   مین  در  را  الکترونیکی، م ایمان

تالش می  ند از ش رها و  ایر هاو حیاتی با تر یبی از  یستم هاو موش  زمههین بههه 

هههواو  وتههاه و دوربههرد و تسههلیحاتی  ههه پیکربنههدو مجههدد مههی شههوند، محایظههر 

زمین نیز تأ ید می  ند  ههه -اتژو ایران بر عملیات هواا تر.  Michael,2006:571)) ند

به مویر ظن حمالت هوایی، عملیات زمینی را علیههه اهههداف نظههامی و غیههر نظههامی در 

منطقه پرتیبانی می  نند و اگر به طور  امف تو عه یابند در  نار موش  هاو بالستی  و 

-Hughes,2007:1). ندنیروهاو  ماندو،  ومین هرییر قدرت نظامی را  یراهم می  ن
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همان طور  ه قبالً اشاره شد، ینههگ تحمیلههی دوره اصههلی تو ههعه ا ههتراتژو نظههامی (3

هههزار نفههر شهه ید شههدند. ایههران  400یم ورو ا المی ایران بود. در این ینههگ حههدود 

تعمیرات ا ا ی تأ یسات نظامی خود را انجام داد و بر تخص  گرایههی، د تر ههی بههه 

 .((rferl.org, 2004 ظامی و بازدارندگی  تأ ید  رد خر ایزارهاو پیرریته ن

به هر حال ا تراتژیسر هاو ایرانی همچنین درس هایی از ینگ در مورد اهمیر دیاع  

توانمند و بسیج عمومی براو مقاومر در مقابف م ایمان گریتند. تأ ید بر این مفاهیم در 

ی حههزب اهلل در لبنههان علیههه  ال هاو اخیر ایزای  یایته ا ر؛ زیرا ایران مویقیههر نسههب

رژیم ص یونیستی و گروه هاو شورشی علیه نیروهاو امریکا در عراق را مرههاهده  ههرده 

ا ر. دیاع همه یانبه از می ن ایران در عمق ا تراتژی  و پیجیرو مقاومههر مردمههی بههر 

علیه اشغال  نران می دهد  ه ایران تالش می  ند هزینه باالیی بر م ایمان احتمههالی بههه 

ایران وارد  ند تا از این طریق بازدارندگی ایجاد  ند و در صورتی  ههه ت ههایم  صههورت 

بجیرد، عملیاتی چنان با گستردگی طراحی  ند  ه م ایمان یرأت پیجیرو اهداف بههراو 

د تیابی به نتیجه مورد نظرشان نداشته باشند. ایران دیههاع مههوزاسیکی و ینههگ پههارتیزانی 

ت چندگانه او در هر مرحله حر ر بههه ت ههران بههه م ههایم پی  بینی می  ند  ه ت دیدا

. ((rferl.org, 2004 نران می دهد و هر گونه اشغال  رور را غیر قابف قبول می گرداند

یعالیر هاو عملی نران می دهد  ه نیروهاو نظامی ایههران بههه ت ههایم بهها بههه  ههارگیرو 

اما از هدف قرار گههریتن تا تی  هاو بزن و دررو، علیه نیروهاو دشمن  پا د می دهد؛  

تو ط نیروو هوایی دشمن ایتناب می  نند. بسیج در ایرن  تون اصلی ا تراتژو دیههاع 

 یمعیر   بسیج  و  ظموزش  در  م می  نق   همه یانبه از می ن و نظام را ترکیف می دهد و

 نههد. از نظههر  رلرههکر یحیههی   مههی  ایفا   رور   طح  در  پارتیزانی  هاو  ینگ  براو  ایران

 ف  ابق  پاه، بسیج مج ز شده ا ر  ه از  طح  رور دیاع  نههد و نههه   صفوو یرمانده

مانند  دیاع موزاسیکی؛ و اگر نیرویی به تجاوز علیه  رورمان یکر  ند در هیچ یاو ایههن 

دیههاع همههه  ند تری (Guard Commander in Chief, 2004).  رور امن نخواهد بود

هاو ایرانی مویقیر ینههگ پههارتیزانی   یانبه از می ن از طریق مراهده ظنچه ا تراتژیسر 

 در نفی قدرت متعارف برتر به لحاظ تکنولوژیکی می دانند، معریی شههده ا ههر.  نقهه 

 علیههه  اهلل  حههزب  پیروزو    ،2000   ال  در  لبنان  از  رژیم ص یونیستی  خروج  در  اهلل  حزب
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 چنههین اخیههر هههاو نمونههه عههراق در  شورش  و  ،2006   ال  تابستان  در  رژیم ص یونیستی

ا ر. ا تفاده زیر انه از ر انه ها و دیجر ابزارهههاو تبلیغههاتی، بههراو   شده  درد   قیتیموی

تأثیر بر احسا ات مردم ا ر  ه  گاهی در مورد نقاط ضههعف دشههمن  نیههز مبالغههه مههی 

 شود، و در مقابف پیروزو هههاو خههود را بزرگتههر از ظنچههه  ههه هسههر نرههان مههی دهنههد

(FBIS,2001:24-26.) 

 تههر  پیچیده  و  تر  پرهزینه  تر،  خطرناد   بسیار  ایران  اشغال  و  حمله  ایم،م   نظر  بنابراین از 

ایران  رورو بسیار بزرگ تر ا ر و یمعتی تقریبههاً  .بود  خواهد  عراق  ظزادو  عملیات  از

 یلومتر ا ههر،اما   425 ه برابر عراق دارد. براو م ال یاصله مرز عراق و  ویر تا بغداد  

یلومتر یراتر می رود. عالوه بر ایههن  زمههین دیههاع در یاصله بندرعباس تا ت ران از هزار   

پیاده نظههام امریکهها   3ایران بسیار ب تر از عراق ا ر. در پی  روو امریکا به بغداد،لرکر  

عمدتاً از زمین هاو باز با موانع بسیار معدود گذشههر تهها اینکههه بههه رودخانههه یههرات در 

ران، بههه یههز ظن هههایی  ههه ینوب ش ر ر ید. در مقابف هر محور پی  روو به  وو ت 

خارج از ایغانستان ا ر به  زمین  وهستانی ختم می شود. با شروع پی  روو از خلههیج 

یارس ی  م ایم باید از  وه هاو زاگرس و از دره هاو طوالنی بین قله  وه ها بجذرد. 

عالوه بر این ش رها به طور نامنظم در محورهاو پی  روو پخ  شده اند و به مدایعان 

 پیچیههدگی  و  مقیههاس  حقیقههر،  انی یرصر هاو  مضاعف براو دیاع  خواهند داد. درایر

 نظههامی  هههاو  قابلیر   ا ر   ممکن   ه  ا ر   ظور  دل ره  ظنقدر  ایران  یمعیر   و  قلمرو   امف

 .باشد داشته  اهمیر    متر ایران شکف دهنده  یغراییاو از ایران

 

 ظرفیت نظامی نیروهای مسلح ایران. 5

 ردن نیروو بزرگ روبرو ا ر. در حالی  ه ایران هرییههر هههاو   ایران با چال  مدرنیزه

نظامی مختلفی  را دنبال می  ند تا  نیروو نظامی با قدرت منطقه ایی به ویود ظورد؛ امهها 

با این هدف تا حدودو یاصله ویود دارد. بخری از تج یزات نیروها هنههوز نا ههایی مههی 

 و تج یههزات روبههرو باشههد و نیروهههاو زمینههی تهها حههدودو بهها  مبههود پر ههنف

از این رو، توانههایی ظن ههها بههراو انجههام عملیههات مرههترد   (.Jacody,2005:14هستند)

با ویود  ا تی هاو (. Cordesman Cordesman, 2007:45-50) محدود شده ا ر 
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مادو، ارت  ایران از نقاط قوت م می برخوردار ا ر. ایران تالش زیادو براو نو ازو 

ود انجام داده ا ر. اما باویود این تالش ههها، هرییههر هههاو ناوگان هوایی خط مقدم خ

هوایی ایران نسبر به ناوگان هاو هوایی همسایجان ایران پیرریر زیادو نکرده ا ر و 

نسبر به نیروو هوایی امریکا وضعیر نامنا ر تر ا ر؛ امهها نکتههه قابههف تویههه تمایههف 

ظر می ر د، نیروو هههوایی ظشکار ایران به هرییر حمله هوایی طوالنی مدت ا ر. به ن

یم ورو ا المی ایران تالش دارد هرییر  وخر گیرو هوایی خود را به ویههژه بههراو 

، ایزای  دهد. عالوه بر این، ایران در حال پیجیرو ب بود هرییههر 24هواپیماهاو  وخو  

- ا  29، ایران یکی از  2007هاو پدایند هوایی مستقر بر طح  هسر. در اوایف  ال   

 ههه از رو ههیه تحویههف گریتههه بههود را ظزمههای    1 وتاه برد  یستم هاو  ام  گانتلر   15

دوربرد  یسههتم هههاو  ههام را بههه   10 ا    2 رد.گزارش هایی ویود دارد ه ایران حداقف  

 .2(1385ب من ماه    8د ر ظورده ا ر.)روزنامه  ی ان،

 و دیجههر  یسههتم هههاو قههدیمی  ههام و  5این نسخه هاو یدید،  یستم قدیمی  هها  

انسههان از   حمههف  قابف  هوایی  دیاع  هاو   یستم  و  هوایی  دیاعِ  هاو  توپخانه  انواع  نهمچنی

را تکمیف می  ند. ارتهه  یم ههورو ا ههالمی ایههران ایههن   18و  ا    14یمله ا تینجر  ا  

براو حفاهر از ش رهاو بههزرگ و   3 یستم ها را به طور گسترده به عنوان دیاع نقطه او

او به  ههار مههی   هسته  برنامه  با  نقاط  رور مرتبط   ایر  و  بوش ر   ایر هاو  لیدو مانند

برد. تالش براو نو ازو نیههروو هههوایی ادامههه دارد. بههراو م ههال  رلرههکر عبههدالرحیم 

یرونههد یههر ینجنههده  ههوثر بههه   3مو وو،یرمانده  ف ارت  در حاشیه مرا م تحویههف  

بههه روز نیروو هوایی ارت  گفته ا ر، توانایی دیاعی ایران در عرصه هاو مختلف روز  

 یلومترو  طح به   300در حال ارتقاء ا ر. او اضایه می  ند چند روز پی  نیز موش   

 طح نیز  ه تو ههط وزارت دیههاع  ههاخته شههده بههه نیههروو دریههایی تحویههف داده شههده 

(. ایران براو حمایر از د ترین دریههایی بههر ت ههایم 1399تیرماه    5ا ر)خبرگزارو م ر،

ایران بر هنر حمله  ریع، موش  هاو  روز ضد  رههتی تأ ید دارد. هرییر هاو دریایی  

 
1. SA-15 (Tor-M1) SAM systems 

2. Iran: Commander Says New Russian-Delivered Defense System Quick, Responsive,” 

Keyhan (Tehran), Web page, in Persian, OSC IAP20070221397002, February 8, 2007 

3. point defense 



88 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

دوره دوازدهطططط   

شماره اول  شططماره 

پ طططاپه  وططط  و 

  1401 وارم  بوار  
 
 
 

و مین گذارو تمر ز داشته ا ر تا ت ران قادر باشد خطوط  ههاحلی خههود را محایظههر 

دریه او در صورت اقدامی از  ههوو امریکهها بهها وا ههن   ههریع،   360نماید و با ت دید  

 پاه و هههم نیههروو دارایی هاو دریایی امریکا را ت دید یا نابود  ازد. هم نیروو دریایی  

دریایی ارت ، برگرر زنی  ریع و وتاه، قایق هاو حمله با موشهه  هههاو  ههروز ضههد 

 رتی،اژدرها،پرتاب  نندگان موش  و نارنج  هاو هدایر  ننده را ر، تأ یههد دارنههد. 

ایران همچنین موش  هاو  روز ضد  رههتی مسههتقر بههر  ههطح از یملههه  یسههتم هههاو 

 C801/802 طول  احف قابف تویه خود و همچنههین تعههدادو از در  1و  یر ا ر چینی

موش  هاو  روز  وتاه برد و میان برد را به  ار می گیرد. تصور می شود، ایران بالغ بههر 

موش  دارد  ه می توانند از طریق  رتی هههاو  ههطح دریا،هلیکوپترههها و شههاید   2،000

 Cordesman and). صدها م ارت نظامی و غیر نظامی مختلف بههه  ههار گریتههه شههوند

Kaleiber, 2007: 58) بر این، ایران اخیراً زیر دریایی هاو دیزلی به د ر ظورده  هعالو

 ه نیروو دریایی ارت  را قادر  اخته ا ر به طور پن انی مین گذارو  نههد و اژدرهههاو 

زیردریایی براو ت دید دشمنان از یمله ناو امریکایی و  رتی هاو ینجههی یههراهم  ههرده 

 ا ر.

اهههداف حملههه بههه   و  رهجیههرو  را در  خود  توانایی  تا  ا ر   تالش  در  ایران  ، رانجام 

 ویژه  رتی هاو  طحی با پ بادهاو بومی م ایر و ابابیف، از خانواده پ بادهههاو ایرانههی،

ارتقاء دهد. نیروو زمینی یم ورو ا المی ایران نیز با ا تانداردهاو منطقه او مطابقههر 

و از  یستم هاو تسلیحاتی قدیمی ظرای  یایته ا ر. دارد،اما م ف نیروو هوایی با شمار

ایران در حال تالش براو ب بود و مدرنیزه  ردن هرییر هاو ضدتان  و زرهی خههود از 

طریق تولید بومی و نیز از طریق واردات ا ر. ایران تحر  نترل  ههپاه، یهه  زرادخانههه 

و شهه اب   1شهه اب م م موش  هاو بالستی   وتاه برد و میان برد مترکف از چند صد 

میههان بههرد   3، موش  هاو بالستی   وتههاه بههرد و چنههدین موشهه  شهه اب  69و تندر  2

موش  هاو بالستی   وتاه برد مههی توانههد بههه بیرههتر   (.Samore2007:3بالستی  دارد)

 رورهاو خلیج یارس و بخ  هاو شرقی عراق و عربستان و غرب ایغانسههتان بر ههند. 

توانند تا محدوده رژیم ص یونیستی،شرق تر یههه و می    3در حالی  ه موش  هاو ش اب

 
1 . Chinese Seersucker and C-801/802 systems  
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 قابف  3  ش اب  همراه  به    2و1هاو ش اب    بیرتر نقاط عربستان بر ند. در مجموع موش 

یمعیتی دشههمن ظ ههیر   مرا ز  و  اقتصادو  هاو  زیر اخر   به  هستند و می توانند  ا تفاده

ی ایران محسوب می در د ترین نظام  م م  بازدارنده  عامف  ی   عنوان  به  نتیجه  در  بر انند؛

به نظر می ر د،ایران در حال گسترش بیرتر دامنههه نیروهههاو   (.hasdl.org,2006)شوند

اعالم  رد  ه در حال تولیههد انبههوه موشهه   2004موشکی خود ا ر. از این رو در  ال 

گههزارش هههایی نیههز (.Katzman,2004:20)  یلومتر می باشد 2000با برد  4هاو ش اب

 م   ره شمالی  موش  هاو با برد میان قاره او را دنبال مههی  نههد؛ ادعا  رده ایران به  

اما ت ران بیان  رده ا ر  ه در حال تو عه چنین موش  هایی براو پرتاب به یضا مههی 

(.ایران صنایع دیاع ملی خود را با تولید طیف و ههیعی از  یسههتم dtra.mil,2006)باشد

فایی تو عه داده ا ههر. از ایههن رو هاو تسلیحاتی به عنوان بخری از محرد هاو خود  

ایران نه تن ا موش  هههاو  وتههاه بههرد و میههان بههرد، بلکههه موشهه  هههاو دوربههرد ماننههد 

نیز تولید  رده ا ههر)ویکی پههدیا(. ایههران  از طریههق ایههن موشهه  هههاو   6و    5،4ش اب

بالستی  و  ایر تسههلیحات از حههزب اهلل لبنههان،گروه هههاو یلسههطینی و ی ههاد ا ههالمی 

 دالر  میلیون  100  از  بی   نظامی به ارزش    تج یزات  شود ایران  می  ند. ادعاحمایر می   

بههه طههور خالصههه   (.Karimi,2006:2-3) نههد  مههی  ی ههان صههادر   رههور  50  حههدود  به

یم ورو ا المی نیروهاو مسلح نسبتاً بزرگ با ا تانداردهاو منطقه ایی و تج یههزات در 

د متو ط ی انی توصیف مههی  طح مدرن دارد. از این رو، در بخ  هاو مرخ  در ح

شوند. این تج یزات شامف موش  هاو بالستی ،موش  هاو  روز،زیردریایی ها،پ بادها 

 ارزیههابی مهها و  یستم هاو هوایی  ام هستند؛ اما محدود به این ها نیز نمی شوند. ا نون

 مههی پرههتیبانی شههده اراسههه د ترین هههاو از ایران نظامی هرییر هاو  چجونه   ه   نیم  می

 ؟ ند

 

 ظرفیت های نظامی کمتر از تمایالت عقیدتی و دکترین ها. 5-1

رهبران و نظامیههان ایههران تههالش خههود را متمر ههز  ههرده انههد  ههه در اه ارات،الجوههها و 

مانورهاو شان، موقعیر بازدارندگی ایران را تقویر  نند؛ به شیوه او  ه دشمنان ایران و 

 یم ورو ا المی ایران را  نههار بجذارنههد. بهههحامیان بالقوه ظن ها  یکر موای ه نظامی با  
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 بیان  رده ا ر  ه یم ورو    2004  اوت  وقر، در  دیاع  وزیر  شمخانی  علی  م ال،  عنوان

 ههه ابعههادو از ظن هنههوز ناشههناخته  ظورده ا ر  د ر  به را نظامی عظیمی قدرت  ا المی

رگ باقی مانده ا ر و ظماده حملههه بههه هههر متجههاوزو بهها طویههانی م یههر از ظتهه  و مهه 

(.بنابراین، ایران مانورهاو نسبتاً بزرگ و مکرر برگزار می  ند  ه طی Ndtv,2003)ا ر 

ظن ظخرین پیرریر ها، تج یزات و تا تی  هاو نظامی خود را نمای  مههی دهههد ماننههد 

 ههه در اواخههر  هاو  روز دریایی در شمال اقیانوس هنههدمویق نسف یدید موش  شلی 

نیههز،   1384(. براو م ال در  ههال   1399خرداد  29انجام شد)خبرگزارو م ر  1399خرداد  

، ایران موش  هههاو شهه اب 2تلویزیون ج.ا. ایران گزارش داد، در طول مانور پیامبر اعظم

نزدی  قم شلی   رد  ه این موش  ها هرییر حامف  اله  هاو خوشه او در بیابانی  

پرتاب نامحدود موش  به ایههران داده انههد. هههر چنههد انههدازه گیههرو تههأثیر تههالش هههاو  

مورد حملههه   1980بازدارندگی ایران یز با مراهده مستقیم دشوار ا ر؛ اما ایران از دهه  

نههد؛ خههوب واقع نرده ا ر و این تالش ها به نظر می ر د با هههم پیونههد هماهنههگ دار

اندیریده  شده اند و حداقف به صورت ا می به و یله نیروها و د ترین هاو ایران مورد 

حمایر واقع شده اند. بنابراین به طور مرخ ، هرییر هاو موش  بالستی  ایههران بههه 

عنوان بخ  قدرتمند بازدارندگی عمف می  نند و در صورت بروز بحران یا ینگ، ایههن 

 متحدان امریکا در خلیج یارس مفید خواهنههد بههود. بنههابراین در تسلیحات براو بازداشتن

 متحده ایاالت همکارو متحدین  از  یلوگیرو  در  ظن ها  بالقوه  توان  رغم  علی  مدت،   وتاه

 براو  الزم  قدرت  و  دقر   از  ایران  هاو  موش   درگیرو، اما هنوز  یا  بحران  در  واشنجتن  با

 برخههوردار  متحههده  ایاالت  هوایی احتمالیعملیات    بر علیه  عملیاتی  متعارف  ت دید  ایجاد

نیستند. ایران همچنان بر موش  هاو بالستی  خود به عنوان یکی از معههدود ابزارهههای  

براو حفظ تحقیقات ا تراتژی  و یلههوگیرو از د تر ههی امریکهها بههه منطقههه، قلمههرو و 

ین،دریهها یضاو هوایی ایران تکیه خواهد  رد. در میان ایزاو نیروهاو مسلح ایران در زم

و هوا، به نظر می ر د، نیروهههاو دریایی) ههپاه و ارتهه ( بیرههترین پیرههروو در اتخههاذ 

تا تی  نامتقارن براو محایظر از  احف و ایراو عملیات بازدارندگی دریایی بههه ویههژه 

ی  یروند پ باد یا و ی   1398خردادماه    30در تنجه هرمز داشته اند.براو م ال در روز  

https://www.mehrnews.com/news/4952132/%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%AF
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 ه وارد یضاو ایههران شههده بههود بههه اخطارهههاو رادیههویی 1وبال هاود امریکایی به نام گل

مجموعه پدایندو و رادارو بی توی ی  رد. از این رو با  امانه پدایند ضد هوایی  ههوم 

خرداد متعلق به نیروو هوا یضاو  پاه هدف قرار گریر. ایههن حادثههه اوج تههن  ههها در 

دو  رور شد. رسیه یم ههور ترامهه  خلیج یارس بود و تقریباً باعث تقابف مسلحانه بین 

به قول خودش در ظخرین لحظه، حمله تالیی یویانه را خاتمه داد. این حادثه اراده عالی 

 Ajili). و اعتماد به نفه ایران علی رغم عدم تقارن ظشکار قدرت را منعکه مههی  نههد

and Rouhi,2019:1-3)  ه با ویود اراده عالی نیروهاو ایران، صههنایع دیههاعی  رههور بهه

 زودو قههادر بههه تولیههد همههه تج یههزات با میههر و  یفیههر مههورد نیههاز ارتهه  نیسههر 

Cordesman, 2005: 9).)  زیرا ایران هنوز بودیه   ایی براو  تحقیق، تولید و تو ههعه

 ایی، طرح ریزو بومی، تو عه و تولیههد طیههف  صنایع دیاعی تأمین نکرده ا ر . بودیه

 برنامههه  واقههع،  را یههراهم خواهههد  ههرد. در  گسترده او از  یستم هاو تسههلیحاتی مههدرن

 باشد.  شده ُ ند ا ر به دالیلی ممکن ا لحه  بومی تولید بر تأ ید  با ایران  نو ازو

به عنوان بخری از ابتکار خوداتکههایی، ایههران بههر تو ههعه  یسههتم هههاو تسههلیحاتی  

ام م ند ی معکوس  ه با ا تانداردهاو مختلف  اخته شده، متمر ز  شده ا ر. این اقد

 نیز تأثیر  مبود  رمایه گذارو هاو ایران در بخ  صنایع نظههامی را  ههاه  مههی دهههد

.(ph-ludwigsburg,2003)ههال  در  شههمخانی،  پیرههین،  دیههاع  در تأیید این ادعا وزیههر  

بیان  رده بود، ما مدرنیزا یون را بههه عنههوان عنصههر  لیههدو طههرح یههامع  بههراو     1380

یر در نظر می گیریم. با این حال، گرای  اصلی در  اختار نظامی ایران در  را ر دهه اخ

ا تراتژو تج یز نظامی ایران  تکیه بر تولید داخلی تا حدا  ر ممکن ا ر و این منجر به 

 در  مویههود  هههاو  محههدودیر   دلیههف  تأخیر در روند نو ازو نظامی مهها شههده ا ههر. بههه

عر تج یزات مههان پیرریته ما در وضعیتی نیستیم  ه به  ر هاو ظورو ین به  ما  د تر ی

را ب بود بخریم. بنابراین ما تالش می  نیم از راه حف هههاو یههایجزین ا ههتفاده  نههیم. از 

قبیف تقویر مقاومر مردمی و مدنی؛ به خاطر اینکه به  اختار نظامی متعادل د ر پیههدا 

رسههیه  ههتاد  ههف نیروهههاو این را ههتا  در (Interview with Reporter, 2002).  نیم

مبههاح ی دربههاره بودیههه   ر باقرو نیز در یلسه غیر علنی مجلههه یههازدهم،  رلرکمسلح

 
1. Global Hawk 



92 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

دوره دوازدهطططط   

شماره اول  شططماره 

پ طططاپه  وططط  و 

  1401 وارم  بوار  
 
 
 

با تویه به نیازهاو نیروهاو مسلح این بودیههه   ه و گفته ا ر،نیروهاو مسلح مطرح  رد

مسههلح را بودیههه نیروهههاو یازدهم درخوا ر  رده ا ر،   باید ایزای  یابد و از مجله

 (.1399خردادماه   27خبرگزارو م ر،)دهند ایزای   

 

 گیری نتیجه

نیههز  ا ر، اما برخی عناصر ت ایمی  دیاعیایران به طور گسترده    د ترین هاو نظامی ج.ا

حفاهههر از نظههام و تمامیههر ارضههی ایههران در برابههر   ،ایههران  دارد. د ترین هههاو نظههامی

ت دیدات داخلی، یلوگیرو از تجاوزات خاریی ، حفههظ  ههردن مههی ن در صههورتی  ههه 

برخههی   بهههاما همچنههین    ؛ا ر    در  طح منطقه و ی ان  وذو گسترش نف  تجاوز رخ دهد

د ترین ینههگ نامتقههارن و دیههاع د.  نتمایالت ت ایمی در مقابف دشمنان نیز  م  می  ن

ماننههد هژمههونی منطقههه او،    ههی خههود یااهههداف  بخری از پا د ایههران بههه    همه یانبه

 11تروریسههتی    تزمههان حمههالو موقعیر امریکا در منطقه بههه ویههژه از    بازیجروِ ی انی

در امریکا و  خنرانی هههایی  ههه   نظام ایران. با تویه به بحث تغییر  ،هستند2001 پتامبر  

ایران را محور شرارت  توصیف می  نند و تالش هاو نیروهاو امریکا یی براو د تیابی 

سههیار ایههران را بحملههه بههه    به پایجاه امن در  رورهاو اطراف ایران، رهبران ایران ت دیدِ

حداقف در زمان  نونی تا حدودو در ذهههن   ،حمله امریکا  گیرند. اما این ت دیدِ  یدو می

هرییر هههایی بههه   ،برنامه ریزان ایرانی  اه  یایته ا ر. ایران  م و بی  تالش می  ند

بخرههد. هههدف   ارتقههاءد ر بیاورد و ظن ها را براو پایههان دادن بههه طیفههی از منازعههات  

ملههر هههاو روه هههاو رهههایی بخهه ، همکههارو بهها گ حمایر از   حداقلی ایران تمر ز بر

خاریی و تا تی  هاو نامتقارن علیه ت ایم خههاریی ا ههر. هههدف حههدا  رو   مسلمان

 .ایران پیجیرو موش  هاو  روز و بالستی  و ایزای  توان هسته او صههلح ظمیههز ا ههر 

امریکهها در   و تر ههاندن متحههدان  رژیم ص یونیستیامریکا و    منصرف  ردنایران به دنبال  

مورد هزینه عظمیم تجاوز به ایران برا اس بسیارو از هرییر هاو ایران  ا ر.  د ترین 

ایران براو پرتیبانی از   نظامیایران با ا تراتژو نظامی ایران مطابقر دارد. د ترین    نظامی

ا تراتژو نظامی شکف گریته ا ر. ایران برخی از این هرییر ها  ه بههراو ایههراو ایههن 

ایران دارایههی هههاو موش  بالستی   د را عملی  اخته ا ر.توانایی  منا ر هستن  مفاهیم
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امریکا و متحدان منطقه ایی امریکا را در معرض خطر قرار می دهد و مههی توانههد عامههف 

روانی در هر منازعه او را یراهم  ند. هر چقدر توان موشکی ایران بیرههتر شههود، ت دیههد 

او منطقه او دشههمنان ایههران ایجههاد مههی و پایجاه ه هاو یزاینده او براو نیروهاو نظامی

د تهها ند ایران را قادر  ههازن ند. این موش  ها به همراه هرییر هاو ضد دریایی می توان

مانع د تر ی ظ ان امریکا به منطقه شود و ا ههتخراج،پاالی  و صههادرات منههابع انههرژو 

هرییر هههاو  و ایرانی ازخلیج یارس به نفع دشمنان ایران را مختف  ند.  رانجام نیروها

قابف تویه او براو پیچیده  ردن هر نوع ت ایم و اشغال  رور برخوردار هستند. با ایههن 

 .روبرو ا ر  نیز نظامی   هرییر هاوحال، ایران با نق  هاو یدو در 

 ههه در    ر ، ت ران در حال تقویر برخی از قابلیر هامذ وررغم نقاط ضعف    علی 

در منطقههه بههه  امریکارا براو عملیات نظامی  دوو زیاال  ها ال هاو ظینده می تواند چ

 ههه در انت ههاو دو   نظههامی  هرییر هاوو    نظامی  هاو  ایران تأ ید بر د ترین  .ویود ظورد

 ر طیف قرار دارند را ادامه خواهد داد و همچنین طیف گسترده او از ابزارهاو متعارف 

عملیات پههروژه قههدرت   براو ت دید  ایران یستجوو راه هایی  .را نیز پیجیرو خواهد  رد

 در منطقهههی  پایجاه ها از ازیمله ا تقرار و به  ارگیرو نیروو هوایی با ا تفاده   ،امریکا

را تا زمانی  ههه اشههکال   و نظامی خود  ادامه خواهد داد. به احتمال زیاد ایران  هرییر ها

 خواهههد داد.ءارتقادشمنی پایه و ا ههاس روابههط طههوالنی مههدت ایههران و امریکهها باشههد،  

پیرریر هاو ظینده در زرادخانه هاو موش  هاو بالستی  ایران و در عملیههات دریههایی 

نامتقارن می تواند در میان نوید بخ  ترین حوزه هاو مورد تویه برنامه ریههزان ایرانههی 

بنابراین تالش هاو ایران براو د تیابی به خود فایی در تج یزات نظامی به و یله باشد.  

 .ر  حد متو ط ی انی تحقق یایته ا ر عیِ بومی، دصنایع دیا
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