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دریافت-7934/77/42:پذیرش 7931/4/2:

چکیده

سیاستامنیتیایراندرعراقوسوریهباتکیهبرسازماندهیوآموزشنیروهایشبه
نظامی،اعزاممشاورانبلندپایهونقشآفرینیمستقیم،متمایزومنحصربهفردشدهاست.این
سیاستموردتوجهمحافلسیاسیوعلمیقرارگرفتهوپرسشهایمهمیدرموردچرایی
آنمطرحشدهاست؛چراایراندرکشورهاییهمانندسوریهوعراقسیاستامنیتیمتفاوتی
دارد؟ در پاسخ به این پرسش ،تبیینهای فراوانی در چارچوب نظریات مادینگر مطرح
شدند.هدفاینمقالهارائهتبیینیتفسیریوبدیلباروشتحلیلاسنادیاست.اینروش
عالوه بر طرح دقیق پرسش ،هدف و فرضیه تحقیق ،شامل ارائه یک چارچوب فکری
تعاملی-دیالتیکباهدفهدایتپژوهش،انتخابمنابعدارایویژگیهایاصالت،اعتبار،
نمایندگی و معنا ،گردآوری دادهها بر اساس روش «تحلیل محتوا» و پردازش دادهها و
نتیجهگیریازآنهامیشود.اینتبیینمبتنیبراینفرضیهاستکهمهمترینعاملشکلدهنده

بهسیاستامنیتیایران،هویتاسالمیاستوبیثباتیفزایندهدرمنطقهوخالءقدرتبه
عنوانمتغییرمیانجیتنهافرصتیبرایتأثیرگذاریملموسترهویتاسالمیبرسیاستامنیتی
فراهمکردهاست .

واژگان کلیدی:سیاستامنیتی،ایران،هویتاسالمی،روشتحلیلاسنادی،سازهانگاری 
.7استادیارعلومسیاسیدانشگاهلرستان(نویسندهمسئول) bayat.m@lu.ac.ir
.4استادیارعلومسیاسیدانشگاهیزدetaheri@yazd.ac.ir
.9استادیارعلومسیاسیدانشگاهلرستانzolfaghari118@gmail.com
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مقدمه
ازماهمارسسال 4177کهاعتراضاتعلیهحکومتسوریهآغازشد،ایرانبهعنوانحامی
اصلیآنواردعملشد.تااواخرسال،4174حمایتایرانبیشتردرقالبکمکهایفنیومالی
هاتوسطنیروهایسپاهقدسانجاممیگرفت.نقشسپاهقدسدرتشکیل

بودامابیشتراینکمک
«نیروهایدفاعملی»،سازمانیشبهنظامیکهدرکنارارتشسوریهمیجنگد،بیبدیلبودهاست
(.)Shahidsaless, 2015دراوایلسال،4179ایرانبااعزاممشاوراننظامیبهسوریهباهدفحمایت
لجستیکوآموزشیازنظامیاندولتاسد،نقشنظامیپررنگتریپیداکرد( & Bassiri Tabrizi
2016:4

 .)Pantucci,این نقش از طریق اعزام مستقیم فرماندهان نظامی بلندپایه (

& Bulos

،)McDonnell, 2015: 3بسیجوسازماندهیشیعیانافغانستانیوپاکستانی،همکاریباحزباهلللبنان،
سازماندهیگروههایشبهنظامیمانندفاطمیونوزینبیون()Moslih, 2016افزایشیافتهاست .
درماهآوریلسال4172تخمینزدهمیشدشبهنظامیانیکهدرسوریهبهصورتمستقیمتحت
فرماندهیایرانهستند،بیشتراز 3هزارتنباشند(.)Bassiri Tabrizi & Pantucci, 2016: 5اکنون
سپاهپاسدارانوشورایامنیتملیایراندونهادیهستندکهسیاستایرانرادرقبالسوریهتعیین
میکنند(.)Naylor, 2016سیاستامنیتیایراندرقبالعراقهممنحصربهفرداست.باگسترش
قلمرووحوزهنفوذتروریستهادرعراق،قدرتگرفتنگروههایمخالفایراندرصحنهسیاسیو
افزایشاحتمالتقسیمعراق،سیاستامنیتیایراننسبتبهاینکشورتغییرکردهاست( Esfandiary
Tabatabai, 2015

&) .این سیاست از «رهبری از پشت جبهه» 7با تکیه بر حمایت تسلیحاتی و

اطالعاتیبه«حضورنظامیمستقیم»باتکیهبراعزامنیروینظامیوسازماندهیوآموزشنیروهای
هایشبهنظامی

شبهنظامیتغییرکردهاست(.)Esfandiary & Tabatabai, 2015: 8افزایشنقشگروه
شیعهتحتفرماندهیایرانمانند«سپاهبدر»«،ارتشمهدی»« ،حرکتالنجباء»و«کتائبحزباهلل»
(2015; 3

 ،)Taleblu,حضور علنی فرماندهانی مانند سردار «قاسم سلیمانی» و گسترش نیروهای

«مدافع حرم» نشان از همین تغییر دارد .تخمین میزنند که تعداد شبهنظامیان شیعه عراقی تحت
حمایتایراندرسال 4171به 771تا 741هزارتنرسیدهاست( .)Katzman, 2017: 32تهدید
حرمهایائمهشیعیانتوسطتروریستهامنجربهافزایشحضورنظامیایرانوعلنیترشدنآن
شدهاست.اینتغییراتدرسخنانمقاماتایرانیوعراقیمشهوداست(پرستیوی43آذر،7934
ایرنا43،مهر .)Reuters, 27 Aug 2014, BBC 21 Oct 2014, 7939
1.Leading from Behind
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حالاینپرسشمطرحمیشودکهچراایراندراینکشورهاسیاستامنیتیمتفاوتیدرپیش
گرفتهاست؟ 
بسیاریازمحققان،نقشایرانرابرمبنایمکتبواقعگراییوبامفاهیمیهمانندبازدارندگی،
دفاعپیشدستانه،راهبردپیشگیرانه(مومنزاده7934،؛مرادیوشهرامنیا7932،؛ Ospina & Gray,

)Al-Khoei, 2016; Fulton, 2013; 2016ونظریاتیمانند مکتبکپنهاگ و نظریه امنیت منطقهای
«باریبوزان»(7سیمبروقاسمیان7939،؛نیاکوییوستوده)7932،تحلیلمیکنند.دراینتحلیلها،
نقشهویت 4درشکلدهیبهسیاستامنیتیایراندرحاشیهاست،بنابراینضرورتتحقیقیبا
رویکردیمتفاوتاحساسمیشود.دراینمقاله،برایتحلیلسیاستامنیتیایرانرویکردبدیلی
مطرح میشود؛ هویت مبنای سیاست امنیتی ایران است .سیاست امنیتی همانند هر نوع سیاست
دیگریریشهدرهویتدارد؛سیاستامنیتیایرانهمبهعنوانیککشوراسالمی،ریشهدرهویت
اسالمیآندارد.دررابطهبینهویتوسیاستامنیتیبرچهاربعدتأکیدمیشود:تأثیرهویتبر
تعریفمنافعامنیتی،تأثیرهویتبرتعریفتهدیدات،تأثیرهویتبرمبانیواصولسیاستامنیتیو
تأثیرهویتبرنگرشامنیتیدیگران.بابررسیاینچهاربعد،بهدنبالپاسخبهپرسشمطرحشده
هستیم.

روش پژوهش
9

دراینمقالهازروش«تحلیلاسنادی» استفادهمیشودکهبرمطالعههدفمندونظامندمنابع
مبتنیاستومحورآنجستجویتوصیفیوتفسیریاست.امامیتوانباآنبهتحلیلتبیینینیز
دستزدوپرسشهای«چرایی»راپاسخدادونوعیتبیینتفسیری،ونهاثباتگرایانه،ارائهکرد
(فسایی.)7932،بااینروشمیتوانازتوصیفصرففراتررفتودستبهتحلیلوتفسیرزد.
درمرحلهنخستاینروش،طرحپرسشوهدفتحقیقبهصورتشفافضروریاستکهدر
مقدمهبیانشدند.درمرحلهدوم،چارچوبینظریانتخابمیشودزیراراهنمایمحققدربین
منابع است و مسیر پژوهش را مشخص کند (2008

 .)Austin,در این مقاله ،چارچوب نظری

سازهانگاری»انتخابشدهاست .
« 
گامسومدراجرایروشتحلیلاسنادی،تعیینوارزیابیمنابعاستکهبرپایهچهارمحور
1.Barry Buzan
2.Identity
3.Documentary Research
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صورتمیگیرد:اصالت،7اعتبار،4نمایندگی 9ومعنی.)Scott, 2006( 2دراینمقالهتالششده
کهمنابعدستاولیمانندقرآنونهجالبالغهمحورباشدزیرادراصالتواعتبار آنهاتردیدی

نیست.همچنینمنابعدستدومازکتابهایفقیهانمشهورکهاصالت،اعتبار،نمایندگیومعنای
آنها کمتر مورد تردید بوده ،انتخاب شدند .گام چهارم ،گردآوری دادهها است که با روش
«تحلیل محتوا» صورت میگیرد زیرا این روش ،برای توصیف منظم ،عینی و کمی محتوای
ارتباطاتمفیداست(باردن .)94:7919،نمونهگیریازمنابعهدفمنداستوبرمبنایواژگان
کلیدیوچارچوبنظریانجاممیگیرد.گامپنجم،پردازشدادههاونتیجهگیریاستکهبر
مبنایچارچوبنظریانجاممیشود .


چارچوب نظری؛ ابعاد تأثیر هویت بر سیاست امنیتی
امنیتدرلغتبهمعنایایمنبودنونداشتنبیموهراس(معین،)944:7929،داشتناطمینان
و آرامش خاطر و همچنین آسودگی (فرهنگ عمید )499 :7913 ،است .امنیت مصونیت از
تعرضونبودهراسنسبتبهحقوقوآزادیها است 4.امنیت ملیبهطورکلی عبارت است از
«توانایی جامعه برای صیانت از موجودیت فیزیکی ،زیستی و معیشتی ،فرهنگی و ارزشی مردم،
سرزمین و نظام سیاسی و ارتقا و بهینهسازی آن در قبال تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و
خارجی»(کریمیمله.)32:7933،یکیازبخشهایمهمامنیتملی،احساسامنیتدرمورد
«هویت» است که خود شامل ارزشهای فرهنگی و مذهبی ،سیاسی ،وابستگیهای سرزمینی و
تاریخیمیشود.امنیتملیامریاجتماعیومتکثراستکهتمامیشهروندانبامجموعهباورها،
1.Authenticity
2.Credibility
3.Representativeness
4.Meaning
.4مفهومامنیتملیهمچنانمبهم(تاجیک)91:7937،وارائهیکتعریفمشخصدشواراست(.)Wolfers, 1952: 481
لیپمنگفتهاست«:ملتیدارایامنیتاستکهدرصورتاجتنابازجنگبتواندارزشهایاساسیخودراحفظکندودر
صورتاقدامبهجنگبتواندآنراادامهدهد»(قاسمی.)43-43:7914،ماندلنوشتهاست«:امنیتشاملتعقیبروانیومادی
ایمنی است» ( .)Mandel, 1994: 83کوپر «امنیت ملی را توان جامعه در حفظ و بهرهگیری از فرهنگ و ارزشهایش
تعریفمیکند(تاجیک.)21:7937،بالنینوشتهاست«:امنیتیعنیرهایینسبیازجنگ»(بوزان.)42:7913،مارتینگفته
است«:امنیتتضمینرفاهآتیاست».مورز معتقداستکهامنیت«رهایینسبیازتهدیداتزیانبخش»است.ولفرزامنیترا
فقدانتهدیدنسبتبهارزشهایکسبشده»ودرمعنایذهنی«نبودهراسازاینکهارزشهایمزبورمورد

درمعنایعینی«
حمله قرارگیرد»،تعریفکردهاست(.)Wolfers, 1962: 150داویدنوشته که «امنیتخلقوضعیتیکهدرآن فردیا
جمعیاحساسآسیبپذیریوتهدیدنکنندوابزاررفعتهدیددراختیارداشتهباشند(دومینیک.)7:7932،داریوشآشوری
نوشتهاست«:امنیتفراغتازهرگونهتهدیدیاحملهویاآمادگیبرایرویاروییباهرتهدیدوحملهاست»(آشوری:7933،
.)93
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ارزشها،جهتگیریهاوانتخابهایشانمیتوانندآنراتقویتویاتضعیفکنند( Katzenstein,

.)1996: 145بنابراینسیاستامنیتیرابطهتنگاتنگیباهویتملیوارزشهاییکملتدارد .
باتوجهبهاینمطالب،مناسبترینچارچوبنظریبرایتحلیلتعاملبینهویتاسالمیو
سازهانگاری»7است«.هستیشناسی»4مکتبسازهانگاریمبتنیبراینمفروضه
سیاستامنیتیایران« 
استکه«نظامهای ارزشیوفکری»به اندازه«ساختارهاوامکاناتومحذوراتمادی»درتعریف
سیاستهااهمیتدارند.بهطورمنطقیسیاستامنیتیهمازاینقاعدهمستثنینیست؛نهتنهاامکانات
ومحذوراتمادیداخلیوخارجیبلکهارزشها،باورها،اعتقاداتونگرشهایکنشگران به
منافعوکنشهایآنها شکلمیدهند(.)Checkel, 2008: 73اینمفروضهخودمبتنیبراینباور
استکهانسانموجودیارزشیوارزشپذیراستودولتهادارایاینویژگیانسانیهستند .
معرفتشناسی9سازهانگاریراهیمیانهبین«اثباتگرایی»2و«پسا اثباتگرایی»4استودرپی

تأییدرابطهتأثیرگذارینظامذهنی،باورها،الگوهاوهنجارهابررفتارسیاسیاست( Wendt, 1999:

.)274بهجایتأکیدبرقدرتدولتهایاتوزیعقدرتبرهویتآنهاتأکیدمیشود.درپژوهشهای
دارایاینرویکردهویتمتشکلازهنجارهاوارزشها،متغییرمستقلوسیاست(خارجی،امنیتی،
فرهنگی ،اقتصادی)،متغیروابسته است.پس برمبنایاین دیدگاه ،عامل اصلیدر تغییرسیاست
امنیتیایراندردودورهقبلوپسازانقالباسالمیسال،7941تغییراتهویتیاست .
هویتوسیاستامنیتیازچندجنبهباهممرتبطمیشوند.نخستینتأثیرهویتبرسیاست
امنیتی در زمینه تعریف منافع امنیتی است .منافع امنیتی پدیدهای بیناذهنی ،برساخته و اجتماعی
فرضهای شکل
است که تعیین اولویتها و مصادیق آن هم با بررسی الگوها ،ارزشها ،پیش 
دهنده به هویتامکانپذیراست (کتزنشتاین.)79 :7931 ،بنابراین هویتهاپایهو اساسمنافع
هستندوکشورهابراساسهویتی کهدارند،منافعخود را تعریفمیکنند (.)Smith, 2001: 226
مسلماً با تغییر هویت ،منافع امنیتی نیز تغییر میکند .یک کشور در دورانهای متفاوت با
هویتهایمختلفمسلماًمنافعامنیتیمتفاوتیدارد.هویتهاهممنافعراایجاد میکنند وهمبه

آنها شکل و قوام میدهند .برخی منافع مانند بقا ،کم و بیش عاماند و خارج از هویتهای
اجتماعی خاصوجوددارند .اما بسیاری ازمنافعامنیتی بهیک برسازی خاصازهویت شخصی
1.Constructivism
2.Ontology
3.Epistemology
4.Positivism
5.Post-positivism
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درارتباطبا هویت تصورشدهبستگی دارند (کتزنشتاین .(34- 32:7931،برایمثال،ایراندردو
دورهقبلوبعدازانقالباسالمیسال،41کهدارایدوهویتمتفاوتبود،تعاریفمتفاوتیاز
منافعملیداشتهاست.هویتهمچنیناصولومبانیسیاستامنیتییککشورراتعیینمیکند.
«بازتابمبانی هویتی هر کشوری رامیتواندر اصول مربوط به قانون اساسی آن کشور یافت»
(.)katzenstein,1996: 97برهمیناساسمهمترینمبانیجمهوریاسالمیایرانازهنجارهایهویتی
نشاتگرفتند(رسولیثانیآبادی)732:7937،کهبرخیازآنهابرسیاستامنیتیتأثیرگذاشتهاند.
مبانیسیاستامنیتییککشورباهویتاسالمی-انقالبیبایککشوردارایهویتغیراسالمیو
حتیاسالمی-غیرانقالبیمتفاوتاست .



شکل  :1تأثیرات هویت بر سیاست امنیتی


تأثیردیگرهویتبرسیاستامنیتیازطریقتعیینوتعریفتهدیداتامنیتیصورتمیگیرد.
هویت از طریق تعریف تهدیدات ،مرزهایی بین «ما» و «دیگران» و یا «متحدان» و «دشمنان»
میکشد.تصوروادراکتهدیددربینکنشگرانناشیازارزشها،الگوها،نقشهاوانگارههایی

است که هر هویتی بر دارندگان خود تحمیل میکند (2007: 745

 )Rousseau,است .هویت

دربردارندهنظامارزشیو قضاوتیاستکهمعیارهاییراهمدر عرصهملّی و هم فراملّی برای
تفکیک «خودیها» از «دیگران» و «تهدیدات» از فرصتها» فراهم میکند .بر اساس همین
مالکهارفتارهایدیگرانبهعنوانتهدیدیافرصتتلقیمیشود(.)Moshirzadeh, 2007: 156
بههمینعلتباانقالبهایبنیادینویاتغییرهویت،تعریفکشورهاازتهدیداتامنیتینیزتغییر
میکند.اینخودمثأترازبازتعریفیمنافعامنیتیواصولسیاستامنیتیتحتتأثیرتغییراتهویتی
است.بههمینخاطر،معموالًباتغییرهویتیککشور،متحدانقدیمیممکناستبهمنشاء
تهدیدوتهدیداتگذشتهبهفرصتتبدیلشوند .
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چهارمینمسیرتأثیرهویتبرسیاستامنیتی،ازطریقتأثیرآنبرنگرشامنیتیکنشگراندیگر
است.هویتونگرشدیگرانرابطهتعاملیدارند؛هویتبویژهدردورانتکوین،ازنگرشورفتار
دیگرانتأثیرمیپذیردوپسازتکوین،برنگرشدیگراننسبتبه«خود»تأثیردارد( Wendt, 1994:

 .)384تغییرهویتیککشورمیتواندآنراازفهرستتهدیداتامنیتیکشورهایدیگرخارجو
یابهاینفهرستاضافهکند.نویسندگان سازهانگاربرهویت مشترک میاندولتها بهعنوانعامل
مهمقواماتحادهاتأکیدمیکنند(رسولیثانیآبادی.)712:7339،اندیشمندانیمانندونتوکانت
کهباتأکیدبرهویتمشترکوادراکمشترکازتهدیدبهتبییناتحادهاپرداختند،برپایههمین
تأثیرهویتبرنگرشدیگراننظریهپردازیکردند(.)Wendt, 1994; Kant, 2001برایمثال،نگرش
امنیتیکشورهایغربیبهایرانقبلوبعدازانقالباسالمیبسیارباهممتفاوتبودهاند.برعکس
کشورهاییکهقبلازتغییرهویتایرانازطریقانقالب،اینکشورراتهدیدامنیتیتلقیمیکردند
بعدازاینتغییر،ایرانراازفهرستکشورهایتهدیدکنندهخارجوحتیمتحدخودعلیهغرب
تلقیکردند .
بررسی تأثیر هویت اسالمی بر سیاست امنیتی ایران در ابعاد بیان شده ،ابتدا مستلزم بررسی
هویتاسالمیباهدفشناسایی ارزشها،اصولومبانیآندرزمینهسیاستامنیتیاست.از
اینرو،بخشبعدیبهبررسیهمینموضوعاختصاصدادهشدهاست .

هویت اسالمی؛ مبانی ،اصول و ارزشهای سیاست امنیتی
مفهوم اسالمی امنیت
اندیشمندانوفقهایاسالمیتعریفیارزشمحورازامنیتدارندوامنیترابهطورخالصه
تواناییبرایحفاظتازارزشهادربرابرتهدیدات»تلقیمیکنند(عیسینیا.)733:7913،این

«
تعریفنهتنهاارزشیبودنامنیتدراسالمبلکهرابطهنزدیکآنبهتواناییدفعتهدیداتیا
هماندفاعرانشانمیدهد.امنیت دراسالمابعادمختلفیچونفردی،اجتماعی،ذهنیوغیره
دارد.بعدمهمامنیتاسالمیکهباموضوعاینمقالهمرتبطاستامنیتدربرابرسلطهگریاست
کهشاملسلطهداخلی(طاغوت) وسلطهخارجیاست.دراینجابعدخارجیسلطهگریمورد
تأکیداست.ایننوعامنیتدراندیشهسیاسیاسالمنیزبهصورتسلبی،باایجادمصونیتنسبت
بهتهدیدات وتجاوزاتدشمنانجامعهاسالمی وبهصورتایجابی ،با زمینهسازیهمزیستی و
صلحمیان جامعهاسالمیوجوامعغیراسالمی،فراهممیآید.جهادبهمثابه سازوکارتأمین امنیت
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بهصورتسلبی،دراسالمجایگاهمحوریدارد(تقیلووآدمی.)41:7933،اینبعد امنیتدر
اسالم،بهصورتجهاددفاعیتبلوریافتهاست(آیتاهللجزایری .)79:7913،
واژهدفاعبهمعنی«دورکردن»و«دفعکردن»است(بندرریگی)214 :7912،و در اصطالح
فقهی«مقابلهباکسیاستکهمیخواهدنسبتبهجانوناموسومالمسلمانیتعدیکند»(شهید
ثانی،7442،جلد.)913:4درفقهاسالمیدفاعبخشیازموضوعجهاداست.جهادازواژه«جهد»
گرفتهشدهوازنظرمعنابهمعنیکوششباهزینهکردنجانومالاست؛بهعبارتدیگر،به
معنایگذشتنازمالوجانوتالشبرایرسیدنبهاهدافاست(قرشیبنایی.)11:7917،در
اصطالح فقهیعبارتاست«:نهایتکوششبا جانومالدر مسیرمقابلهبا دشمنانحقو با
هدفاعتالءکلمهاهللوازبینبردنآیینشیطانی»(اصفهانی.)717:7929،بنابرایندفاعوجهاد
دراسالمدوموضوعبسیارنزدیکبههمهستندکههمدیگرراپوششمیدهندوجهادبهنوعی
دفاعمحسوبمیشود(سبحانی .)9:7921،


اصول سیاست امنیتی در قرآن
قرآنامنیترایکیازاهدافمهمحاکمیتاهلل،امامتوجهادمیداند.وعده«ایمنیکامل»
برایمسلماناندرزمانخالفتحضرتمهدی(عج)درآیه 44سورهنور 7وتأکیدبراعطای
امنیتبهمسلمانانبهعنواننتیجهجهاددرآیه39سورهبقره،4نشانازاهمیتامنیتدرقرآندارد
(ولیپورزرومی7913،؛.)924سیاستامنیتیدراسالمبهجهادودفاعتکیهدارد.بهگفتهفقها،
آیات 731و 737بقره 9وجوب جهاد دفاعىرانشانمیدهدو مجوزیبرای جنگ با دشمنان
اسالماست.اینآیهزمانینازلشد کهمشرکانمکه بر اساس صلح «حدیبیه»،متعهد شدهبودند
.7وَعَدَاللَّهُالَّذِینَءَامَنُواْمِنکمُوَعَمِلُواْالصَّلِحَتِلَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْفىِالْأَرْضِکَمَااسْتَخْلَفَالَّذِینَمِنقَبْلِهِمْوَلَیُمَکِّنَنَّلهَُمْدِینهَُمُالَّذِى
ارْتَضىَ لهَُمْوَلَیُبَدِّلَنهَُّممِّنبَعْدِخَوْفِهِمْأَمْنًایَعْبُدُونَنىِلَایُشْرِکُونَبىِشَیًْاوَمَنکَفَرَبَعْدَذَالِکَفَأُوْلَئکَهُمُالْفَاسِقُون»« .خدابه
اندوکارهاىشایستهکردهاندوعدهدادکهدرروىزمینجانشیندیگرانشانکند،همچنانکه


ماکهایمانآورده
کسانىازش
استوارسازد.ووحشتشان

مردمىراکهپیشازآنهابودندجانشیندیگرانکرد.ودینشانرا-کهخودبرایشانپسندیدهاست-
یچچیزىرابامنشریکنمىکنند.وآنهاکهازاینپسناسپاسىکنند،نافرمانند».

رابهایمنىبدلکند.مرامىپرستندوه

.4وَقاتِلُوهُمْحَتَّیالتَکُونَفِتْنَةٌوَیَکُونَالدِّینُلِلَّهِفَإِنِانْتَهَوْافَالعُدْوانَإِالَّعَلَیالظَّالِمینَ.باآنهابجنگیدتافتنهاینباشد(تاریشه
شرککندهشود)وآیینواطاعتتنهاازآنخداباشد.پساگر(ازشرکشان)بازایستادند،تعدّیجزبرستمکارانروانیست.
«.9قاتلوافىسبیلاهللالذینیقاتلونکموالتعتدوااناهللالیحبالمعتدینواقتلوهمحیثثقفتموهمواخرجوهممنحیث
اخرجوکم و الفتنة اشدّ من القتل والتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فاقتلوهم کذلک
درراهخداباکسانیکهباشمامیجنگند،بجنگیدوتجاوزنکنیدکهخدامتجاوزانرادوستندارد.وآنانرا

جزاءالکافرین».
هرکجایافتیدبکُشیدوازجاییکهشمارابیرونکردندبیرونشانکنیدوفتنهازکشتاربدتراستوکنارمسجدالحرامباآنان
نجنگیدمگرآنکهدرآنجاباشمابجنگند،پساگرباشماواردجنگشدندآنانرابکشیدکهکیفرکافرانهمیناست.
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که از سال آینده اجازدهندمسلمانان براىزیارت کعبهباداشتنامنیتجانیبهمکه سفر کنند.
پیامبربهمشرکاناطمیناننداشتواحتمال عهدشکنیرامیداد.ازطرفدیگر،ایشان مایلبه
مهمتر از
جنگ در ماه حرام  نبودند .به اعتقاد فقها ،خداوند در آیه دوم دفع فتنه مشرکان را  
ماههاى حراماعالمکردهونگرانى پیامبر مرتفعشدهاست(اردبیلی:7924،
ممنوعیتجنگ در  
.)939محقق اردبیلى حتى احتمال شمول اینآیه نسبت به «دفاعشخصى از جان و مال در برابر
محارب»رانیزمطرحکردهاست.ازنظروىحتىحرامبودنمحلجنگیازمانوقوعجنگدر
جهاددفاعىبالمانعاست(اردبیلی .)932:7924،
عالمه طباطبایىهمدرتفسیراینآیاتگفتهاستکهخداوندجهاد دفاعىراضروریکرده
است.ایشانمعتقدندکهطبقاینآیات،مسلمانانبایدباافرادىکهحالتتخاصمىعلیهآنهادارند
نکردهاند،بجنگند.ویاینآیهراازنظرسیاقمانندآیه93سوره
وتهدیدند،هرچنداقدامبهجنگ 
حج 7میداند (طباطبایی ،7922،جلد دوم.)21:نکتهمهم آیه 737ایناستکه بازپسگیرى
سرزمینهاىاسالمىازدستمشرکانضرورتدارد(رفسنجانی .)221:7932،
4

آیهدیگریکهفقهادرمورداحکامجهادبهآنرجوعمیکنند،آیه 749سورهتوبه است.
طبرسى درمورداینآیهگفتندکه مسلمانانهرسرزمینى وظیفه دارند دربرابردشمناناسالمدر
مجاورتخودشان بجنگند .حتى اگر امام عادلى در بین آنان نباشد(طبرسی.)32:7914،عالمه
طباطبایىهمگفتهاندکهاینآیهامربهجهادعاماستکهیکیازنتایجآنگسترشاسالماست.
طائفهاى ازمؤمنانوظیفهداردبا کافرانىکهدرمجاورتآنهاهستند،بجنگند تا
طبقاینآیههر 
اسالم گسترش یابد و سراسرگیتی را در بر بگیرد(طباطبایی7922،جلدنهم.)212:ازاینآیه
برداشتمیشودکهدرنبردبادشمناناسالم،دشمنانیکهبهمسلماناننزدیکترندوخطرشانبیشتر
اولویتقراردارند .

است،در
9

همچنین آیه  21سوره انفال هم در مورد سیاست امنیتی مهم است .به گفته فقها این آیه
آمادگىوتجهیزنظامىرابهمسلمانانامرمیکندتادشمنانخداازقدرتآناندرهراسباشند.
«.7اذنللذینیقاتلونبانهمظلموا»...بهکسانیکهموردهجوموجنگقرارمیگیرنداجازۀ[جنگبرایدفاعازخود]داده
شده؛بهایندلیلکهموردستمقرارگرفتهاندوالبتهخداوندبریاریدادنبهآنانتواناست.
«.4یاایها الذینامنواقاتلواالذینیلونکممنالکفارولیجدوا فیکمغلظة.»...ایمؤمنان باکافرانیکه همجوارشما هستند
بجنگید.آنانبایددرشماسرسختیوصالبتاحساسکنند.بدانیدکهخداوندباتقواپیشگاناست.
«.9واعدوالهممااستطعتممنقوۀومنرباطالخیلترهبونبهعدواهللوعدوکم«.»...برایکافران،هرچهازنیروواسبان
کارآمدداریدآمادهکنید!تابهوسیلةآنهادشمنخداودشمنخودتانودشمنانیغیرایشانراکهنمیشناسیدولیخداآنانرا
میشناسد،بترسانید،وهرچهدرراهخدا[برایبنیةدفاعی]هزینهکنیدپاداششبهطورکاملبهشمادادهمیشودوموردستمقرار

نمیگیرید».
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وقتى آمادگى نظامى به هر وسیله بر مسلمانان واجب باشد ،بهطورقطعدفاع در برابر تجاوز که
هدفمهمآمادگىنظامىاست،واجباست.درآیه21انفالوجوبدفاعدربرابرتجاوزمسلم
فرضشدهوبههمینمنظوردستورآمادگىنظامىدادهشدهاست .
آیه727سورهنساء7یکیدیگرازآیاتمرتبطباسیاستامنیتیاست.بهعقیدهمفسران،این
سلطه کافران بر مسلمانانرا نفى کردهاست .شیخ طوسیومراغىاینآیه را در مقام
آیه هرنوع  
انشاء تلقیکردند؛ بهاین معنا که خداوند هیچ قانونى را جعل نکرده که در پرتو آن کافر بر
سلطهپذیرى در
مسلمان سلطه یابد.بههمینخاطرمسلمانان باید با عمل به قوانین الهى از هرگونه  
سبیل»رااستخراجکرده
برابردشمنبپرهیزند.فقهابااستفادهازاینآیهودالئلدیگرقاعده«نفى 
و هر نوع والیت کافر بر مسلمان را نفى کردهاند.از آن جمله ازدواج زن مسلمان با مرد کافر،
مالکیتکافر بر عبد مسلمان ،انعقاد هر پیمانى که موجب سلطه کافران بر مسلمانان باشدو مانع
سلطهاى را که کافر بر مسلمان پیدا کند ،به رسمیت
هیچگونه  
بودن کفر براى وراثت .اسالم  
نشناخته ،بلکه والیت وعزت مسلمین را بر همه مورد تأکید قرار داده«:وهلل العزۀ و لرسوله و
للمؤمنین».4مسلمانان مجاز نیستند سلطه کافران را بر خود و سرزمینهاى اسالمى بپذیرند.گرچه

هر انسانى بصورتتکوینی آزاد است ،اما مسلمان تشریعاً حق پذیرش سلطه کافر را ندارد.سیره
اولیاىدینوفقهانیزچنینبوده،دربرابرهرقانون،سیاستوحرکتىکهازآنبوىسلطهکفارو
دادهاند .
عکسالعملنشان 

مىرسیده،
زیرپارفتناستقاللوعزتمسلمانانبهمشام 
باتأملدرآیاتیکهبررسیشدوآیاتیدیگرازقرآنکریم،محققاناصولوارزشهاییرا
استنتاجکردندکهبخشیازهویتاسالمیوراهنمای سیاستامنیتیاسالمیهستند؛)7اصل
مبارزهباجنگافروزان(آیات 739،737و 471سورهبقره،آیه 93سورهانفالوآیه 14سوره
)اصلعدالتطلبی(ایه44

نساء)؛)4اصلظلمستیزی(آیه34سورهانعاموآیه721سورهنساء)؛9
سورهحدیدوآیه742سورهبقره)؛)2اصلهوشیاریوپیشگیری(آیات731و737سورهبقره،
آیه93سورهحجوآیه21سورهانفال)(لکزایی .)7934،


سیاست امنیتی پیامبر (ص)
پیامبر (ص) به تأمین امنیت مسلمانان اهمیت زیادی میدادند .پیامبر (ص) بعد از بعثت دو
حوزهجغرافیایی امنیتی داشت:مکه و مدینه.راهبردهایایشاندرایندوحوزهمتفاوت بود.این
«.7لنیجعلاهللللکافرینعلىالمؤمنینسبیال»«.خداوندهرگزهیچسلطهایرابهسودکافرانبرضدمؤمنانقرارندادهاست».
«.4عزتمخصوصخداورسولاوومؤمناناست».
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تفاوتمبتنیبروضعیتمتفاوتایندوشهربود :

سیاست امنیتی پیامبر (ص) در مکه
مخالفتها

زمانیکهحضرتمحمد(ص)بهرسالتبرگزیدهشد.دعوتبهاسالمرادرسایه
در مکه آغاز کردند .پیامبر (ص) در مقابله با واکنشهای خصمانه مشرکان در برابر گسترش
اسالمدوراهبردعمدهبرگزید:دعوتمخفیانهوهجرت .
الف)دعوتمخفیانه:درسه سالنخسترسالتپیامبرراهبرداصلیبرایگسترشاسالم
«دعوت مخفیانه» بود .دعوت مخفیانه از این جهت سیاست امنیتی بود که هدف نخست آن
گسترشاسالمهمزمانباحفظامنیتمسلمانانبود.مهمتریندلیلانتخاباینسیاست،نداشتن
قوای نظامی و اندک بودن مسلمانان (و نبود امکانات نظامی) برای مقابله با حمالت احتمالی
مشرکان بود .اگر این سیاست امنیتی نبود ،اسالم در نطفه خفه میشد ،زیرا بدعتی بزرگ در
سرزمیناعرابآنزمانبود(ابنهشام .)947:7921،
ب)هجرت:دروضعیتیکهمشرکانمکهفشاربرمسلمانانرازیادکردهبودندودرفکرقتل
پیامبربودند،هجرتبهعنوانیکراهبردامنیتیانتخابشد.تغییرکانوناصلیزندگیمسلمانان
ازسرزمینیناامن(مکه)بهسرزمینیامن(مدینه)باتوجهبهنبودسازماندهینظامی-دفاعیدربین
مسلمانانراهبردموفقیتآمیزیبود.همینراهبردمنجربهگسترشاسالمازمدینهبهسرزمینهای
دیگردرسالهایبعدازهجرتشد(سبحانی .)241-271:7934،


سیاست امنیتی پیامبر (ص) در مدینه
پسازتشکیلدولتاسالمی،قدرتیابیآنوافزایشفزایندهشمارمسلمانان،سیاستامنیتی
پیامبرنیزتغییرکرد.آمادگیوافزایشفزایندهتوانایینظامیمسلمانانامکانکاربردراهبردهای
امنیتیجسورانهتروباحوزهجغرافیاییوسیعتریرابهپیامبر(ص)داد.راهبردهایامنیتیدرمکه
عبارت بودند از)7 :پیمانهای عدم تعرض (همجواری مسالمتآمیز)؛  )4پیمانهای صلح و)9
جهاد :
الف)پیمانهایعدمتعرض:یکیازراهبردهایامنیتیپیامبر(ص)درمدینهبستنپیمانهای
امنیتی عدم تعرض و یا همان راهبرد همجواری مسالمتآمیز بود .در سالهای نخست استقرار
دولتاسالمیدرمدینهوجودقبایل،ادیانومذاهبمختلفوضعیتیرابهوجودآوردهبودکه
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منجربهکاربرداینراهبردشد.ازیکطرف،مسلماناننهآنقدرزیادبودندکهبتواننددربرابر
همه قبایل و پیروان ادیان مختلف بایستند و از طرف دیگر ،این راهبرد مانع از اتحاد بین
غیرمسلمانانعلیهاسالممیشد.پیمانهایعدمتجاوزباسهقبیلهیهودیبنیقینقاع،بنینظیروبنی
قریظهنمونههاییازاینراهبردامنیتیپیامبربودند(سبحانی،7921،جلداول .)227:
ب)پیمانهایصلح:یکیدیگرازراهبردهایامنیتیپیامبردرراستایگسترشاسالمهمزمان
باحفظامنیتمسلمانان،پیمانصلحبود.نمونهبارزکاربرداینراهبرد،صلححدیبهبااشرافمکه
بود.بااینراهبردهم امنیتمالی،اعتقادیوجانیمسلمانانبرایچندین سالتأمینشدوهم
فرصت مناسبی برای گسترش اسالم از طریق تبلیغ آن در بین زائران مکه و افزایش ارتباط
مسلمانانبامردمدیگرشهرهاومناطقفراهمشد(ابنسعد.)712-4:7912،
ج)جهاد:یکیدیگرازراهبردهایامنیتیپیامبر (ص) درمکهجهادبود؛اینراهبردامنیتی
نسبتبهدیگرراهبردهایمکیومدینهای،راهبردیغیرمحافظهکارانهبود.زمانیکهپیامبر(ص)
حفظامنیتمسلمانانواسالمراازطریقصلحوپیمانهایعدمتعرضممکننمیدید،اقدامبه
جهادودفاعنظامیمیکرداینرویهمبتنیبردستوراتالهیبود.آیاتیهمانندآیه93سورهحج7
آیهای
ضرورتجهادرابهپیامبر(ص)ابالغمیکرد(»:حج.)93:درتفسیرنمونهاینآیهنخستین 
قلمدادشدهکه جهاد با کفار را جهت دفاع از اسالم و حفظ جان و مال مسلمانان تجویز کرده
بدر،احدواحزابدربرابرقریشوقبایلمتخاصمبه

است(مکارمشیرازی.)272:7913،جنگ
مصطلق ،قضاعه ،هوازن و ثقیف و

ثعلبه ،غطفان ،بنی سُلیم ،بنی 
لحیان ،بنی  
اسالم مانند بنی  
همچنینجنگعلیهیهودیان،رومیهاومنافقاندرمدینهازنمودهایبارزاینسیاستامنیتیبود
(آیتی.)444:7913،
جهادهایپیامبر(ص)مبتنی«اصلپیشگیری»«،اصلوسعت»و«اصلنبرددرسرزمیندشمن»
بودند.درسالهایپایانیحکومتپیامبر(ص)درمدینه،ویبارهانبردهایپیشگیرانهرابهکار
گرفتهبودند؛بارهاقبلازاینکهدشمناناقدامنظامیعلیهمسلماناندرمدینهانجامدهندنیروهای
خودرابهسرزمینآنهااعزامکردهبود(.)Waqidi, 1996, Vol 1: 403پیامبربراینخستینباراین
اصولرادرجنگکدر(قرقرۀالکدر)درسالدومهجریعلیهقبیلههای«بنیسلیم»و«غطفان»به
کاربرد(.)Waqidi, 1996, Vol 1: 182یکیازمهمترینجنگهاییکهپیامبر(ص)درآناز
گرفتهاند،جایزاستکهازخود
برایکسانیکهموردظلمقرار 

«.7أُذِنَلِلَّذینَیُقاتَلُونَبِأَنَّهُمْظُلِمُواوَإِنَّاللَّهَعَلىنَصْرِهِمْلَقَدیرٌ»«.
دفاعنمایندوبادشمنانخویشبجنگندوخداوندبرنصرتآنهاتواناست».
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اصولنامبردهونبردپیشگیرانهدرسرزمیندشمناستفادهکرد،جنگ«خندق»بود.عالوهبراین
موارد ،نبرد پیشگیرانه علیه قبایلی مانند «بنی اسد»« ،بنی بکر» ،قبیله «هوازن» و «ثقیف»« ،بنی
النضیر»«،خزاعه»«،بنیالمصطلق»و«بنیهوازن» توسطپیامبرانجامگرفت(ابنسعد،7912،
 .)Waqidi, 1996, Vol 1: 180-185
باتوجه بهاینمطالب،میتوان گفتکهصلحطلبی،ظلمستیزی،مبارزهبا جنگ افروزان،
انعطاف در راهبردها و مهمتر «اصل پیشگیری»« ،اصل وسعت» و «اصل انجام نبرد در سرزمین
دشمنان ازاصولسیاستامنیتیپیامبربودهاست(اسالمیودرجانی.)93:7933اصلوسعت
بدینمعناستکهپیامبر(ص)درسیاستامنیتیبهجایمرزهایجغرافیاییبرمرزهایاعتقادیو
عقیدتیتأکیدداشتند.

سیاست امنیتی امام علی (ع)
درنهجالبالغهتأمینامنیتدرجامعهازاهدافعالیهاست«:خدایاتومیدانیآنچهازمارفت
نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نه از دنیای ناچیز خواستن زیادت؛ بلکه میخواستیم نشانههای
دینرابهجاییکهبود،بنشانیمواصالحرادرشهرهایتظاهرگردانیم،تابندگانستمدیدهاترا
ایمنیفراهمآیدوحدودضایعماندهاتاجراگردد»(نهجالبالغه،خطبه.)797حضرتعلی(ع)
در نامه بهمالک اشترنوشتند«:از صلحی که دشمن ،تو را بدان خواند و رضای خدا در آن بود،
رویمتابکهآشتی،سربازانتوراآسایشرساندوازاندوههایتبرهاندوشهرهایتایمنماند.
زنهار!زنهار!از دشمن خود پس از آشتی بپرهیز که بسا دشمن به نزدیکی گراید تا غفلتی یابد و
کمینخودبگشاید.پسدوراندیششووبهراهخوشگمانیمرو»(نهجالبالغه،نامهشماره.)49
حضرتعلیدرایننامهبهدوراهبردامنیتیتأکیدکردهاست )7:انعقاد پیمانهای صلح برای
تأمینامنیت؛)4آمادگینظامیوپیشگیری .
درفرهنگعلویسیاستامنیتیمبتنیبرقدرتیاستکهپایههایفکریوارزشیدرآن
نقشمهمیدارد.بابررسیسیرهحضرتعلی(ع)میتواندریافتکهقدرتنظامیابزاراستو
به خودی خود اعتبارندارد .اما زمانیکهظلمو تجاوز به حریماسالمنزدیک شد،وجودآن
ضروریگردید(جعفری.)7923،درسیرهحضرتعلی(ع)قدرتنظامیبااصولزیربهکار
رفتهاست)7:جهادباکسانیکهدشمنیآنهابااسالمومسلمینآشکارشده؛)4تالشبرایصلح
وسازشقبلازعملیاتنظامی؛)9پرهیزازجنگبهخاطرقدرت؛)2جلوگیریازکشتارتاجای
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ممکنوممانعتازاعمالغیرانسانی.ایناصولبرگرفتهازاصولفکریوارزشیامامعلی(ع)
استکهدرپنجمحورزیرخالصهمیشوند«:واقعنگری،حقمداری،کمالجویی،خدامحوریو
انسانمداری».هدفکلیامامعلی(ع)ازسیاستامنیتی«ایجاد محیطامنبرایاجراواستقرار

اسالمازطریقبصیرتدادنبهنیرویانسانیوبهکارگیریامکاناتوتجهیزاتدفاعی»تعریف
میشود(بابایی .)31:7932،
حضرت علی(ع)وظیفه حکومت را سه چیز میدانستند -7:اصالح اهل  -4عمران بالد-9
حفظ ثغور.سومین وظیفه حکومت که در اینجا مورد نظر است ،حفظسرزمیناسالمی است.
ایشان در این مورد به پیشدستی ،آمادگی دفاعی و مقابله با دشمنان قبل از حمله آنها تأکید
داشتند.حضرتعلی(ع)درموردمردمشهر«االنبار»کهدربرابرحمالتنظامیانمعاویهدرسال
 93هجرى منفعلبودند،گفتند«:مردمی کهازجهادروی برگردانند،خداوندلباسذلّتبرتن
آنانمیپوشاند.نشانههای ذلّتدرآنانآشکارمیگردد وازعدالتمحروممیشوند».ایشاندر
ادامهمیفرمایند«:شبوروز،پنهانوآشکاراشمارابهمبارزهبااینجمعیت(معاویهونظامیانش)
دعوتکردهاموگفتهامپیشازآنکهباشمابجنگند،باآناننبردکنید.بهخداسوگندهرملتی
کهدردرونخانهاشموردهجومقرارگیردذلیلخواهدشد»(نهجالبالغه،خطبه .)41
باتوجهبهاینمطالبونتایجتحقیقاتبسیاریازمحققان،میتوانگفتکهعالوهبراینکه
وحدت داخلی ،جهاد و آمادگی نظامی از ارکان سیاست امنیتی حضرت علی (ع) در زمان
حکومتبودهاست،اقدامپیشگیرانهنسبتبهتهدیداتدشمنهمازاصولاساسیایشاندر
تأمینامنیتبودهاست(اسالمیودرجانی .)93:7933

سیاست امنیتی در اندیشه امام خمینی (ره)
دراندیشهامنیتیحضرتامام(ره)جنگودفاعهمابزاریبرایتعالیوآزادیانساناست.
قدرتهای بزرگ دنیا مواجه هستیم،

امام خمینی (ره)درمورددفاع از اسالم فرمودند«:ماکه با 
موضعدفاعیداریمیعنیمامدافعچیزهاییهستیمنهضتوقیاممابرایمابهارمغانآوردهاست
وازاهدافاسالمیوازکشوراسالمیخودمانو از تمامچیزهاییکهمربوطبهاسالمومربوط
بهکشوراستدرحالدفاعهستیمودرحالدفاع،بسیجبایدعمومیباشد.یعنیقضیهجهادیک
قضیه است ،قضیه دفاع قضیه دیگر.قضیه جهاد شرایطی دارد ،برای اشخاص خاصی است ،لکن
قضیه دفاع ،عمومی است ،مرد ،زن ،بزرگ ،کوچک ،پیر و جوان همانطوری که عقل انسان هم
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حکم میکند که اگر کسی هجوم آورد برای منزل یک کسی ،اهالی آن منزل ،هر یک از
امامخمینی،7923،ج.)22:74درسیاستامنیتیامامخمینی(ره)،دفاع
میکنند»( 
خودشاندفاع 
واکنشمشروعانسانبرای تضمین حیاتمادیومعنویوحفظ کرامتو شرفانسانیخویش
دربرابرمهاجماستکهتکلیفیواجبوالهیاست .
اندیشه وسیاستامنیتی امامخمینی (ره)محصور بهمرزهایسیاسینیستوایشان دفاع از
منافع جهانی اسالمرادرنظرداشتند.زیرا محور اندیشههای دفاعی امام (ره) ،اسالم و آرمانهای
الهی است.تأکید امام بر این بود که اگر درکشورهای افریقایی یا امریکاییهم مسلمانان از ما
کمکبخواهد،وظیفهاسالمیمااستکهبهآنهاکمککنیم.امام(ره)معتقدبودندکهدرزمینه
دفاعازمسلمانانواسالم،برای ما کشور مطرح نیست آنچه مطرح است ،اسالم است.بهگفته
ایشان«،جنگماجنگعقیده استوجغرافیا ومرزنمیشناسد وماباید درجنگاعتقادیمان
بسیجبزرگسربازاناسالمرادرجهانراهاندازیم»(امام خمینی،7923،ج.)729:41دراندیشه
امامخمینی(ره) ،اگر در هر نقطه از جهان فرهنگودین اسالم مورد تهاجم قرار گیرد ،بر همه
مسلمانانواجباستکهدستبهدفاعسیاسی،نظامیوفرهنگیبزنند.حضرتامامخمینی(ره)
درکتابتحریرالوسیلهآوردهاند«:اگرخوفآنرودکهدشمناستیالخودراگسترشدهد،در
امامخمینی ،7913 ،ج .)244:7همچنین
وسیلهای ممکن» ( 
این صورت دفاع واجب میشود به هر  
ایشاننوشتهاست«:اگر خوف تسلطدشمن کافر بر حوزۀ اسالم و شهرهای آن رودکه منجر به
اسارتسیاسیواقتصادیمسلمینوذلتوتحقیراسالمومسلمینمیشود،دفاعواجبمیشود.
میگیرد و یا با مقاومت و مبارزه
و این دفاع یا با سالحهایی که دشمن دارد و شبیه آن صورت  
منفی مانند تحریم خرید کاالی دشمن و ترک کردن استعمال آنها و معاشرت نکردن با آنها به
طور کلی» (امامخمینی ،7913 ،ج .)992 :4در این مطالب تأکید امام (ره) بر اصل وسعت و
مرزهایاعتقادیبهجایمرزهایسیاسیدرسیاستامنیتیمشهوداست؛ایشاندرموردوظیفه
مسلماناندرحمایتازیکدیگروردمرزهایسیاسیدراندیشهامنیتی-دفاعیاسالمی،فرمودند:
«اگر ترس آن رود که یک کشور مسلمان مورد هجوم و حمله اجانب قرار بگیرد بر تمام
دولتهایاسالمیواجباستکهازآنکشورحمایتودفاعکنندباهروسیلهکهممکنباشد»

امامخمینی،7913،ج .)234-231:7
( 
امام خمینی(ره)همچنیندرجاییدیگردرمورداهمیتممانعتازنفوذبیگانگانولزوم
اقدامدراینزمینهفرمودند«:اگرروابطسیاسیمیاندولاسالمیودولتهایبیگانهباعثتسلط
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پیمانهایی که
آنها بر مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی گردد ،برقراری روابطحرام است و  
برقرار میکنند باطل است و بر مسلمان واجب است که در این مواقع رؤسای دولتهای خود را
ارشادکنندوآنانراوادارسازندکه چنینقراردادهایی رافسخنمایندهر چندکهبامبارزهمنفی
باشد»(امامخمینی،7913،ج .)224:7
ایشاندراندیشهامنیتیخودبه استقاللفرهنگیوبازگشتبهاسالمناباهمیتزیادیقائل
بودندومعتقدبودندکهباالترین عنصری که در موجودیت هر جامعهنقشدارد،فرهنگ آن
میدهدواگرمنحرف
جامعهاستوفرهنگ هرجامعه هویتوموجودیتآنجامعه راتشکیل 
شود،هر چند ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،صنعتی و نظامی یکجامعهقوی باشد،این جامعه پوچ
الیاهلل و نجات مستضعفین از دست
خواهد شد.امامخمینی (ره)انگیزۀ قیام و انقالب را قرب  
مستکبرانمیدانستندومعتقدبودندکهدفاعبایددر جهت مقاصد عالیة اسالم که همان تشکیل
حکومتاسالمیبرمبنای سیره وروش حضرتمحمد(ص)است،انجامشود(جعفری:7912،
 .)422
میتوان گفت که سیاست امنیتی در اندیشه امام (ره) حد و مرز جغرافیایی و سیاسی
نمیشناسد؛امنیتمکتبیمهمترازامنیتملیاست(امامخمینی،7923،ج.)733:7ازاینرو،در

مسائلامنیتیدراندیشهامام(ره)حداقلدربینکشورهایاسالمیمرزبندیهایسیاسیوملی
چنداناعتبارنداردوآنچهاصلاستامتاسالمیاست(زرومی .)941:7913،

هویت اسالمی ایران و سیاست امنیتی در عراق و سوریه
بابررسیهویتاسالمیازمنظرامنیتیومشخصشدنمبانی،اصولوارزشهایمهمآندر
ارتباطباسیاستامنیتیبرایآزمونفرضیهخوددراینبخشبهتأثیراتاینهویتبرسیاست
امنیتیایراندرعراقوسوریهمیپردازیم :

الف -تأثیر هویت اسالمی در تعریف منافع امنیتی ایران

اسالمیشدنهویتایرانمنجربهبازتعریفمنافعامنیتیاینکشورشدهاست.ازیکطرف،
هویتاسالمیشیعیوانقالبیمرزهایمنافعامنیتیاینکشوررافرایمرزهایملیوسیاسیبرده
است.زیراهمانطورکهمشاهدهشد،دراسالمدفاعوامنیتدرچارچوبمرزهایاعتقادیو
باوریواصلوسعتتعریفشدهاستوهرجااعتقاداتوباورهایاسالمیومسلمانانحضور
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داشتهباشند،منافعامنیتیهمدرآنجاوجوددارد.این ویژگیمنافعامنیتیمتأثرازازغالببودن
ویژگی«ارزشیبودن»منافعدراسالماست؛بهعبارتدیگر،منافعامنیتیایراندرگسترشنوعی
ازهویتاسالمیکهموردحمایتاینکشوراست،نهفتهاست.گسترشنوعیازهویتاسالمی
که مخالف هویت اسالمی ایران باشد در هر منطقه و کشوری تهدید علیه امنیت ایران تلقی
میشود؛حالهرچهاینتهدیدنزدیکبهمرزهایجغرافیاییسیاسیایرانباشد،مسلماًتهدیدی

جدیومهمترتلقیمیگردد.بنابراینبایدگفتکهگسترشارزشهاوباورهایهویتاسالمی
ایران(هویتاسالمیشیعیوانقالبی)درفرایمرزهایسیاسیوبویژهدرمنطقهپیرامونیکشور
ایرانازمنافعامنیتیمهمایراناست.جنبشحوثیهادریمن،جنبششیعیاندربحرین،دولت
اسددرسوریهودولتشیعیعراقنمودهاییازگسترشارزشهاوباورهایشکلدهندهبه
هویتجمهوریاسالمیایرانهستند.درکلبایدگفتکههویتاسالمیایران،تعریفمنافع
امنیتیایرانرافرامرزیوارزشیکردهاست.وضعیتبیثباتکشورهاییهمچونسوریهوعراق
همفرصتیبرایگسترشارزشهایاسالمی-انقالبیایرانفراهمکردهاستوهمتهدیدیبرای
اینامراست.زیرابیثباتیدراینکشورزمینهرابرایظهوروگسترشنظامهایارزشیدیگر
همچوننگرشسلفیوقرائتهاییچونقرائتداعشازاسالمفراهمکردهاست .

ب -تأثیر هویت اسالمی ایران در تعریف مبانی سیاست امنیتی ایران

مبانیسیاستامنیتیایرانریشهدرهویتاسالمیاینکشوردارد.بابررسینگرشاسالمبه
امنیتوسیاستامنیتیدربخشهایقبلیمیتوانگفتکهاصولزیرمبانیسیاستامنیتیایران
راشکلمیدهند )7:لزومقیامعلیهظالمانودشمنانارزشهایاسالمی؛)4ردمرزهایملیو
سیاسیدرتدوینسیاستامنیتی؛)9دفاعازمسلمانانواسالمدرسراسرجهان؛)2حفظاتحادو
سلطهگری بر
سلطهپذیری و  
نهضتهای آزادی بخش و نفی  

وحدت اسالمی؛   )4حمایت از 
اسالمومسلمین؛)2دفاعازسرحداتومرزهایاسالمی؛)1تالشبرایشکلدادنمقاومتدر
جهاناسالموحمایتازآن .
بهایننکتهبایدتوجهکردکهمنظورازاسالمدرایناصول،اسالمشیعیوانقالبیاستکهبا
خوانشهایدیگرازاسالمکهتوسطمذاهب،کشورهاوگروههایدیگرمانندوهابیت،داعشیا
مذاهب دیگر در این دین مطرح شده است ،اختالف دارد .این اصول منشا راهبردهای امنیتی
هستندکهدرقالبتعریفدولت-ملتومرزهایجفرافیایسیاسینمیگنجد.ازهمینرواست
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کهجمهوریاسالمیایرانفعالیتامنیتیونظامیدرفرایمرزهایسیاسیخودراوظیفهخود
میداند.زیرابانگاهیاجمالیبهایناصولمیتواندریافتکهمحصولآنهانوعیازسیاست
امنیتی -امنیتی است که حوزه آن بسیار گستردهتر از مرزهای سیاسی است .به عبارت دیگر،
سیاست امنیتی مبتنی بر این مبانی ،محدود به مرزهای جغرافیای سیاسی نیست بلکه مرز آن
اعتقادیوباوریاست.دفاعوحمایتازاحزاب،گروهها،دولتهاوافراددارایهویتمشابه
هویتجمهوریاسالمیایراننتیجهاینمبانیاست.حمایتامنیتیونظامیازدولتسوریهو
گروههای اسالمی و انقالبی در سراسر جهان (مانند حزباهلل لبنان و حماس در سرزمینهای
اشغالی)نمودهاییازتأثیراتاینمبانیواصولهستند.

پ-تأثیر هویت اسالمی در تعریف تهدیدات امنیتی ایران

هویتجمهوریاسالمیایرانریشهدراسالموعقایداسالمیدارد.اینهویتبهاصولومبانی
سیاستامنیتیدرجمهوریاسالمیایرانشکلدادهاست.ایناصولومبانیدرقرآن،سیرهو
گفتارپیامبروائمهواندیشهرهبرانانقالباسالمیریشهدارد.همانطورکهدربخشنخستمقاله
گفتهشد،یکیازبخشهایمهمامنیتملی،احساسامنیتدرمورد«هویتملی»است.هویت
ملی خود شامل ارزشهای فرهنگی و مذهبی ،سیاسی ،وابستگیهای سرزمینی و تاریخی است.
بنابراینزمانیکهتصورشودارزشهایبنیادییکدولت-ملتدرمعرضنابودی ،تحریفویا
بیاعتبارشدنوبهحاشیهراندهشدناست،احساسناامنیوتهدیدبهوجودمیآید.درواقعهویت
ملیتهدیدمیشود.ازآنجاکهارزشهاوباورهایبنیادینشکلدهندهبههویتجمهوریاسالمی
ایران،ویژگیفرامرزیوفراسرزمینیدارد،بنابراینمیتوانندخارجازمرزهایایرانهمموردتهدید
مستقیمقرارگیرند.وضعیتمنطقهدرسالهایاخیردرتصوررهبرانایران،تهدیدیمستقیمعلیه
ارزشهایبنیادینوبهدنبالآنهویتاسالمیایرانوامنیتاینکشوربودهاست.بنابراین،ایران
مهمترینتهدیداتامنیتیعلیهخودرادرقالبمواردزیرتعریفمیکند :

تعریف نظم سلفیگرا به عنوان تهدید

رهبرنظممنطقهای سلفیگرادرمنطقهغرباسیاکشورعربستانسعودی است.این کشوربه
دنبالبیداریاسالمیدربرخی کشورهایعربی،بعضی ازاعضای اصلی نظمخودراکههمان
دولتهایدیکتاتوریمحافظهکاردرکشورهایدستخوشانقالببودند،ازدستدادهاست.در
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برخی کشورهای دیگر مانندبحرین واردنکهدولتهای محافظهکاروسلطنتی آنهاهمبخشی
ازنظمسلفی وتحترهبری ریاض هستند همآماجتهدیدات جدی ازسوی انقالبیون هستندو
متزلزل و یا فراری شدند .خاندان سعودی علناً تالش کردند از طریق خرج کردن پول ،اعزام
نیروی نظامی و حمایت تسلیحاتی ثبات نظامهای سلطنتی کشورهای منطقه را تقویت کنند
(کرمی«.)7934،شورای همکاریخلیجفارس» مهمترین نهادوسازماناین نظممنطقهای است
کهبررسیسیاستهاومواضعآننشانمیدهدکهایننوعنظمچهایدئولوژیواهدافیدارد.این
شورابهمنظورمقابلهباخیزش مردمبحرینوباتکیه بهاینکهاعتراضاتدراین کشورتوطئه
ایراناست،رژیماینکشورراموردحمایتمالیونظامیقراردادهاندوحتیدربرخیمواردبه
طورمستقیمبهسرکوبمردممعترضپرداختند( .)Slackman, 2011
نظم سلفیگرا با همکاری امارت متحده عربی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری
خلیجفارس،درپینوعیبازگشتواحیایمناسباتوساختارپیشینامنیتیدرمنطقهغرباسیا
است.عربستانسعودیتالشمیکنداینکارراازطریقالگویموازنهقدرتیاکاربردقدرت
برایمهارقدرتانجامدهد.دراین راستا،بسترسازیبرایدخالتبیشترقدرتهایفرامنطقهای
بویژهایاالتمتحدهامریکاوانگلیس یکی ازراههای مهمحفظموازنهوکنترلرقبای منطقهای
است.عربستانبرایحفظوتثبیتنظممنطقهای خودتالشمیکندکههرنظاممخالفایننظم
را تضعیف کند .در همین راستا هم با وقوع اعتراضات در سوریه ،عربستان بر عکس دیگر
کشورهای دستخوشبحران سیاسی (مثلبحرین ،اردن،یمن) به نفعمخالفانواردعرصه شد.
عربستانتالشمیکندکهرویکردتغییررژیمرادرسوریهبهپیشببردکهباتوجهبهابعادو
اهمیتمنطقهایواستراتژیکسوریهونوعروابطدولتبشاراسدوبویژه،جایگاهآندرمحور
مقاومت ،قابل تحلیل است (2013: 17

 .)Hassan,پشتیبانی مالی و اختصاص دالرهای عربستان

برایتهیهسالح وقاچاقاسلحهبهداخلسوریه ،ارائهراهکارهایعملیاتیبهمخالفان ،مرتبط
کردنرهبرانآنهابارسانههایبینالمللیوایجادفشاررسانهایبهکارگرفتهمیشود.همچنین،
دربحثفشارهاواعزامناظرانعرب،عربستاندرصدرمحورعربیباهماهنگی محورغربی،
سعیدربینالمللیکردنپروندهسوریهدارد.باتحلیلسیاستعربستاندرقبالسوریه،میتوان
منافعحاصلهبرایعربستانرادردوبعدداخلیوخارجیارزیابیکرد.اینمنافع،دربعدداخلی،
منحرفکردنرویکردهایبینالمللیازاعتراضهادرداخلآنکشوروصدوربحرانداخلیبه
خارجازکشوراست.دربعدخارجی،کسبحمایتامریکاازتضعیفجایگاهدولتسوریه،
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انحراف توجهها از دخالتهای نظامی عربستان در یمن ،ایجاد فضای الزم برای ادامه حضور
نیروهاینظامیآنکشوردربحرینوتحتفشارقراردادنسوریهبهدلیلحمایتازحزباهللو
تعاملباایران،درصدراینمنافعاست(کرمی .)7934،

چالش ائتالف نظم سلفی با گروههای تندروی تروریستی
یکی از تحوالت مهم دیگر منطقه غرب اسیا ظهور و قدرت گرفتن گروههای افراطی و
تروریستیهمانندداعشدرمنطقهاست.بیثباتیدرکشورهایمجاورایرانبویژهعراقوسوریه
وبیثباتی ناشی ازتقابلانقالبیون وحکومتهای محافظهکاردرکشورهایی مانندیمن ،اردنو
بحرینزمینهرابرایقدرتگرفتنگروههایتروریستیوافراطیمهیاکردهاست.اینوضعیتنه
تنها منجر به قدرت یافتن سازمان تروریستی القاعده در کشورهای عربی مانند عراق ،سوریه،
بحرین،اردنویمنشدهاستبلکهگروههایجدیدیمانندجبههالنصرتوداعشاعالمظهور
کردندوسریعاًقدرتیافتند.غالباین گروههای تندرووافراطی متشکلازسنیهای مخالف
ایرانوشیعههستندوهریکدرصددضربهزدنبهمنافعملیوامنیتیایراندرمنطقههستند .
فعال شدنداعشوقدرتگرفتننیروهای آندرکشورهای سوریه وعراق،کشورهایی که
نظماسالمگرای سلفی نیستند وروابط نزدیکی باایران دارند،نشانازائتالفپنهانعناصر

جزء 
سعودیبااینگروههای تروریستی دارد.اززمانیکهنوری المالکی،نخستوزیر عراق،قدرت
را در این کشور به دست گرفت و عراق متحد ایران در منطقه شد ،یکی از آرزوهای ملک
عبداهلل ،پادشاه سابق عربستان سعودی شکست او بوده است .عربستان سعودی ،مالکی را مهره
یدانستوحتیازاعزامسفیربهبغدادخودداریکردهوحاکمانکشورهای
دستنشاندهایرانم 

جفارسازجملهکویت،بحرین،قطر،اماراتمتحدهعربیوعمانرا
عضوشورایهمکاریخلی 
تشویقکردکهموضعیمشابهنسبتبهدولتمالکیبگیرند( .)Al-Khoei, 2013: 36
اگر چهکشورهایمحافظهکارعربیدرائتالفضدداعشبهرهبریایاالتمتحدهشرکت
کردند،امابهخاطرمبارزهداعشبادولتهایعراقوسوریهمیتوانگفتحداقلچشمخودرا
برحمایتعناصریازکشورشانازگروههایمانندجبههالنصرهوداعشمیبندندوتالشیبرای
توقف جریان کمکهای تسلیحاتی و مادی به این گروهها از خاک و مرزهای کشورشان
یکنند 7.
نم 
1. BBC, 19 June 2014
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تضعیفداعشوتحتفشارقرارگرفتناینگروهتروریستیازطرفنیروهایسوریوعراقی
وهمچنین تشدید ایران هراسی درذهنرهبرانکشورهای محافظهکارعربی بهشکلی که ایران را
خطرناکترازداعشتلقی کنند،میتواند زمینه رابرای اتحادبین کشورهای عربی محافظهکارو
سلفیگرا با شبهنظامیانتندروفراهمکند.همانگونهکهعربستانازگروههای تروریستی مانندجبهه
النصرهکهخشونتآنهادرمقایسه باداعشکمترمتوجهسنیهااست،حمایت میکند میتوانداز
نیروهایداعشبهخاطرتضعیفایران،عراقوسوریههمحمایتکند .

تأثیر هویت بر نگرش امنیتی کنشگران دیگر به ایران
هویتاسالمیایرانباویژگیهایخاصخودازجملهشیعیبودنوانقالبیبودن،منجربه
آنشدهاستکهجمهوریاسالمیایرانبهوسیلهکنشگرانمتعددیتهدیدامنیتیمحسوبشود.
شیعههراسیوطرحسناریویتحققهاللشیعیبهرهبریایراننمودیازاینتأثیراست.نگاهبه
ایران به عنوان تهدید امنیتی توسط گروهها ،سازمانها و کشورهایی مطرح میشود که قبل از
اسالمی شدن هویت ایران از متحدان این کشور بودند (مانند کشورهای غربی) یا کشورهایی
هایدیگرمانند(قدرتیابی

بودندکهایرانرانهازنظرارزشهاواعتقاداتمذهبیبلکهازجنبه
نظامی،اقتصادی،سیاسیمنطقه)یاباورهاواعتقاداتغیراسالمی(مانندباورهایپانایرانیسمو
ضدعربی)تهدیدتلقیمیکردند.کشورهایعربیمنطقهبویژهعربستانسعودیازنمونههایبارز
از دسته دوم هستند .عربستان تا قبل از انقالب اسالمی ایران از جنبه رقابت نظامی و اقتصادی
منطقهایورقابتعربوعجم،ایرانراتهدیدمحسوبمیکرد.امّاهماکنونایرانرابیشاز
هرچیزیتهدیداعتقادیوارزشیعلیههویتوارزشهایخودتلقیمیکند.ایننگرشباعث
شدهاستکهاقداماتوکنشهایمختلفایرانتوسطکشورهایچونعربستانمهمترینتهدید
منطقهایتلقیشود.اقداماتوفعالیتهایایراندرعراقوسوریهوکشورهایدیگرمنطقهو
کشورهایعربی -اسالمیدرشمالافریقاپسازموجبیداریاسالمی،توسطکشورهایعربی
بویژهاعضایشورایهمکاریخلیجفارستهدیدامنیتیمحسوبمیشوند.حتیبرنامههاییمانند
برنامههستهایایرانتوسطعربستانومتحدانشنیزبهعنوانتهدیدیارزشیتلقیمیشود .

نتیجهگیری
تغییرمهمدرسیاستامنیتیایراندرمنطقهبویژهدرقبالعراقوسوریهبهعنوانمعلولدر
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تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفت .در مقاالت زیادی این تغییر در قالب نظریاتی مانند
بازدارندگی،واقعگراییتهاجمی،حملهپیشدستانه،اقدامپیشگیرانهومکتبکپنهاگونظریه
امنیتمنطقهایباریبوزانتحلیلشدهاست.ایننوشتار،درصددیافتنمتغییرمستقلریشهایترو
میباشد.متغییرموردنظر درچارچوبرهیافتسازهانگاریومفهوم
غیرمادیبرایمتغییروابسته 
هویتجایگرفتهواینفرضیهمطرحشد«:مهمترینعاملشکلدهندهبهسیاستامنیتیایراندر
منطقهبویژهدرکشورهاییمانندعراقوسوریه،هویتاسالمیاینکشوراست» .
رابطه هویت اسالمی و سیاست امنیتی ایران از چهار بعد مورد بررسی قرار گرفت :تأثیر بر
تعریفمنافعامنیتی،تأثیربرمبانیواصولسیاستامنیتی،تأثیربرتعیینتهدیداتامنیتیوتأثیربر
نگرشامنیتیدیگرانبهایران.دربررسیهویتاسالمیروشتحلیلاسنادیوروشتحلیلمحتوا
درمرحلهگردآوریدادههاوتحلیلآنها،مورداستفادهقرارگرفت.دراینبررسیباتأکیدبر
کشف ارزشها ،اصول و مبانی مرتبط با سیاست امنیتی در هویت اسالمی ،منابعی مانند قرآن،
نهجالبالغه،صحیفهامام،صحیفهنوروآثاریازفقهایمشهور،بهعنوانمنابعمرجعانتخابشدند .

ازبررسیبرخیآیاتقرآن کریم و تفاسیرآنها،نتایج زیر در ارتباطباسیاستامنیتی به
دستآمد)7:سیاست ومنافعامنیتیمرزهای ارزشی واعتقادیداردو بهطورکلی سیاست
امنیتیمطلوببهمعنایگسترشارزشهایاسالمیاستومحدودکردنارزشهایمخالف؛)4
جهادعلیهکسانیکهحالتتخاصمیعلیهمسلماناندارنددرهرزمانومکانیتوصیهشدهاست؛
)9اولویتداشتنجنگبادشمناناسالمکهازنظرجغرافیاییبهمسلماناننزدیکترهستند؛)2
اهمیتداشتنتجهیزنظامیوآمادگیامنیتیباهدفهراسافکندندردلدشمنوبازداشتن
آنهاازحملهبهسرزمیناسالم؛)4امنیتمعنایعامداردوبهطورکلیبهمعنایعدمسلطهو
استیالیغیرمسلمانانبرمسلمانانبههرشکلیاست .
در مورد سیاست امنیتی در سیره پیامبر (ص) ،نتایج زیر اهمیت دارند )7 :تأکید بر اصل
«وسعت» در امنیت مسلمانان؛  )4تغییر راهبردهای امنیتی منطبق با وضعیت و امکانات موجود
(تفاوتسیاستامنیتی)؛)4استفادهازراهبردهایمخفیانهوحتیدورشدنازکفاردرصورت
کمبودامکاناتدرقیاسباقدرتدشمنان؛)9استفادهازراهبردهایصلح،پیمانعدمتعرضو
جهاددفاعیوتهاجمیبراساسوضعیتموجود .
درموردسیاستامنیتیدرسیرهوگفتارونهجالبالغهامامعلی(ع)،میتواننتایجزیررا
استخراج کرد )7 :انعقاد پیمانهای صلح برای تأمین امنیت جان ،مال و ناموس مسلمانان؛ )4
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پیشگیری از عوامل تهدید کننده امنیتمسلمانان؛)9جنگباکسانیکهدشمنیآنهابااسالمو
مسلمین آشکار شده است؛  )2تالش برای صلح و سازش قبل از عملیات نظامی؛  )9پرهیز از
جنگبهخاطرقدرت؛)4جلوگیریازکشتارتاجایممکنوممانعتازاعمالغیرانسانی؛)2
ایجادمحیطامنبرایاجرای اسالم از طریقبصیرت دادن بهانسانهاوبهکارگیریامکانات
نظامی؛)1ضرورتپیشدستیوحملهبهدشمنانیکهدرفکرحملهبهمسلمینهستنددرخارجاز
سرزمینمسلمانان .
همچنیننتایجزیرازاندیشهامامخمینی(ره)درکتابهاییچونصحیفهنوروصحیفهامام،
درمورددفاعوسیاستامنیتیقابلاستنتاجاست)7:اهمیتنداشتنمرزهایسیاسیدردفاعو
جهاداسالمی؛)4توجهسیاستامنیتیبههرچیزیکهمربوطبهاسالممیشود؛)9توجهبهحیات
معنویمسلماناندرکنارحیاتمادیدرسیاستامنیتی؛)2حمایتنظامیازمسلمانانخواستار
کمکدرهرجایجهان؛)4دفاعازفرهنگوارزشهایدیناسالمدرسراسرجهان؛)2وابسته
بودناهمیتواعتبارمنافعملیدرچارچوبمنافعاسالمی .
ارزشها،اصولومبانیامنیتیودفاعیدرهویتاسالمیکهبیشترینارتباطراباموضوع
مقاله حاضر دارند را میتوان در موارد زیر خالصه کرد )7 :ارزشی بودن منافع ،سیاست و
تهدیداتامنیتی؛)4توجهبهمرزهایاعتقادیوارزشیدرسیاستامنیتیودفاعی؛)9ضرورت
حفظآمادگیوپیشدستیدربرابرتهدیداتامنیتیعلیهاسالمومسلمین .
بنابراینباایننوعنگرشبهامنیتوسیاستامنیتیمیتواننتیجهگرفتکهحضورنظامیو
امنیتیایراندرکشورهایسوریهوعراقوحمایتازدولتبشاراسد،دولتوشبهنظامیانشیعه
هایامنیتیاسالمیصورتمیگیردکهدرکناریکدیگربخشیاز

درعراقبرمبنایهمینارزش
هویتایرانراشکلدادهاند.سیاستامنیتیایرانتحتتأثیرهویتاسالمیخود،ویژگیهای
ارزشی-اعتقادی،فرامرزیوپیشگیرانهپیداکردهاست.همینبخشازهویتاستکهحمایت
نظامیوحضورامنیتیونظامیایرانرادرعراقوسوریهمشروعمیکند.زیرااینسیاستمنطبق
باارزشهاواصولیاستکهاسالمدرزمینهامنیتودفاعبرآنهاتأکیدکردهاست .
شایداینپرسشمطرحشودکههویتایرانسالهاستکهاسالمیبودهاماتغییردرسیاست
امنیتیایراندرسالهایاخیررخدادهاست.بنابراینهویتاسالمینمیتواندعلتاصلیتغییر
سیاستامنیتیونظامیایرانباشد.درپاسخبایدگفتکهدراینمقالهبهدنبالعلتریشهایو
ارزشی(فکری-اعتقادی)برایتغییرسیاستامنیتیایرانبودیم.درستاستکههویتاسالمی
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ایران سالهاست بر سیاستهای این کشور از جمله سیاست امنیتی تأثیر گذاشته است اما در
سالهایاخیراینتأثیراتدوچندانشدهاستوفرصتتغییراتعینیوعملییافتهاست.اینامر

در سایه بیثباتی فزاینده در کشورهای منطقه محقق شده است .بیثباتی سیاسی و امنیتی در
کشورهاییچونسوریهوعراقاینفرصترابهایراندادهاستکهسیاستامنیتیخودرابر
مبنایهویتاسالمیخودتغییردهد.ازطرفدیگر،همینبیثباتیفزایندهمنجربهتهدیدروز
افزونعلیهبقاوقدرتمادیواعتقادی -ارزشیایراندرمنطقهشدهاست.اقداماتنظامیو
امنیتی عریستاننمودبارز اینتهدیدات هستند .بنابراین میتوان نتیجهگرفت کهتغییر سیاست
امنیتیونظامیایرانوحضورنظامی-امنیتیبرجستهتروملموستراینکشوردرسوریهوعراق
ریشهدرهویتاسالمیدارد.زیرااینهویتاستکهمنافعامنیتی،اصولسیاستامنیتی-نظامی
و تهدیدات امنیتی علیه این کشور را تعیین میکند .همچنین همین هویت در تعریف ایران به
عنوانمنشاءتهدیداتامنیتیتوسطکشورهایدیگربویژهعربستانتأثیرگذاربودهاست.بیثبات
شدنمنطقهدرسالهایاخیر،زمینهوفرصترابرایعینیوملموسشدناینتأثیراتهویتبر
سیاست امنیتی ایران فراهم کرده است .بنابراین باید نتیجه گرفته که علت اساسی و ریشهای
سیاستامنیتیایراندرکشورهایمانندسوریهوعراق،هویتاسالمیاینکشوراستوبیثباتی
فزایندهدرمنطقهوخالءقدرتدراینکشوربهمتغییرمداخلهگریامیانجیتنهافرصتیبرای
عملیشدنوملموسشدناینتأثیراتفراهمکردهاست .
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