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 هچکید
برسازماندهیوآموزشنیروهایشبه تکیه با سیاستامنیتیایراندرعراقوسوریه

آفرینیمستقیم،متمایزومنحصربهفردشدهاست.ایننظامی،اعزاممشاورانبلندپایهونقش
هایمهمیدرموردچراییسیاستموردتوجهمحافلسیاسیوعلمیقرارگرفتهوپرسش

چراایراندرکشورهاییهمانندسوریهوعراقسیاستامنیتیمتفاوتیآنمطرحشدهاست؛
تبیین پرسش، این به پاسخ در چارچوبنظریاتمادیدارد؟ در فراوانی مطرحهای نگر

شدند.هدفاینمقالهارائهتبیینیتفسیریوبدیلباروشتحلیلاسنادیاست.اینروش
 فرضیه و هدف پرسش، دقیق طرح بر فکریعالوه یکچارچوب ارائه شامل تحقیق،

انتخابمنابعدارایویژگی-تعاملی اعتبار،دیالتیکباهدفهدایتپژوهش، هایاصالت،
داده گردآوری معنا، و نمایندگی اساسروش بر محتوا»ها پردازشداده«تحلیل وو ها

دهندهمترینعاملشکلبراینفرضیهاستکهمهاینتبیینمبتنیشود.گیریازآنهامینتیجه
ثباتیفزایندهدرمنطقهوخالءقدرتبهبهسیاستامنیتیایران،هویتاسالمیاستوبی

ترهویتاسالمیبرسیاستامنیتیعنوانمتغییرمیانجیتنهافرصتیبرایتأثیرگذاریملموس
فراهمکردهاست.


انگاریتحلیلاسنادی،سازهسیاستامنیتی،ایران،هویتاسالمی،روشواژگان کلیدی:

                                                                                                                                               
 bayat.m@lu.ac.ir   .استادیارعلومسیاسیدانشگاهلرستان)نویسندهمسئول(7

 etaheri@yazd.ac.ir.استادیارعلومسیاسیدانشگاهیزد4

 zolfaghari118@gmail.comرستان.استادیارعلومسیاسیدانشگاهل9



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 212
 

 مقدمه 
مارسسال ماه عنوانحامی4177از ایرانبه اعتراضاتعلیهحکومتسوریهآغازشد، که

هایفنیومالی،حمایتایرانبیشتردرقالبکمک4174اصلیآنواردعملشد.تااواخرسال

فت.نقشسپاهقدسدرتشکیلگرهاتوسطنیروهایسپاهقدسانجاممیبودامابیشتراینکمک

سازمانیشبه«نیروهایدفاعملی» ارتشسوریهمی، کنار بینظامیکهدر استجنگد، بدیلبوده

(Shahidsaless, 2015دراوایلسال.)ایرانبااعزاممشاوراننظامیبهسوریهباهدفحمایت4179،

 & Bassiri Tabrizi)تریپیداکردلجستیکوآموزشیازنظامیاندولتاسد،نقشنظامیپررنگ

Pantucci, 2016:4) بلندپایه نظامی فرماندهان مستقیم اعزام طریق از نقش این .(Bulos & 

McDonnell, 2015: 3)اهلللبنان،،بسیجوسازماندهیشیعیانافغانستانیوپاکستانی،همکاریباحزب

افزایشیافتهاست.(Moslih, 2016)ینبیوننظامیمانندفاطمیونوزهایشبهسازماندهیگروه

نظامیانیکهدرسوریهبهصورتمستقیمتحتشدشبهزدهمیتخمین4172درماهآوریلسال

بیشتراز Bassiri Tabrizi & Pantucci, 2016: 5)هزارتنباشند3فرماندهیایرانهستند، اکنون(.

نهادیهستندکهسیاستایرانرادرقبالسوریهتعیینسپاهپاسدارانوشورایامنیتملیایراندو

باگسترش(Naylor, 2016)کنندمی سیاستامنیتیایراندرقبالعراقهممنحصربهفرداست. .

هایمخالفایراندرصحنهسیاسیوهادرعراق،قدرتگرفتنگروهقلمرووحوزهنفوذتروریست

 Esfandiary)منیتیایراننسبتبهاینکشورتغییرکردهاستافزایشاحتمالتقسیمعراق،سیاستا

& Tabatabai, 2015) از سیاست این پشتجبهه». از و7«رهبری حمایتتسلیحاتی بر تکیه با

باتکیهبراعزامنیروینظامیوسازماندهیوآموزشنیروهای«حضورنظامیمستقیم»اطالعاتیبه

نظامیهایشبه.افزایشنقشگروه(Esfandiary & Tabatabai, 2015: 8)نظامیتغییرکردهاستشبه

«اهللکتائبحزب»و«حرکتالنجباء»،«یارتشمهد»،«سپاهبدر»مانندشیعهتحتفرماندهیایران

(Taleblu, 2015; 3) سردار مانند فرماندهانی علنی حضور سلیمانی»، قاسم گسترشنیروهای« و

حرم» مدافع همین« از مینشان تخمین دارد. شبهتغییر تعداد که تحتزنند عراقی شیعه نظامیان

4171حمایتایراندرسال 771به تهدید(.Katzman, 2017: 32)هزارتنرسیدهاست741تا

ترشدنآنهامنجربهافزایشحضورنظامیایرانوعلنیهایائمهشیعیانتوسطتروریستحرم

،7934آذر43یویپرست)سخنانمقاماتایرانیوعراقیمشهوداستشدهاست.اینتغییراتدر

(. ,7939Reuters, 27 Aug 2014, BBC 21 Oct 2014مهر43ایرنا،
                                                                                                                                               
1.Leading from Behind 
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شودکهچراایراندراینکشورهاسیاستامنیتیمتفاوتیدرپیشحالاینپرسشمطرحمی

گرفتهاست؟

گراییوبامفاهیمیهمانندبازدارندگی،تبواقعبسیاریازمحققان،نقشایرانرابرمبنایمک

 ,Ospina & Gray؛7932؛مرادیوشهرامنیا،7934دفاعپیشدستانه،راهبردپیشگیرانه)مومنزاده،

2016Al-Khoei, 2016; Fulton, 2013; ایمنطقهتیامنهینظرومکتبکپنهاگونظریاتیمانند(

ها،کنند.دراینتحلیل(تحلیلمی7932؛نیاکوییوستوده،7939)سیمبروقاسمیان،7«باریبوزان»

بنابراینضرورتتحقیقیبادرشکل4نقشهویت است، سیاستامنیتیایراندرحاشیه دهیبه

شود.دراینمقاله،برایتحلیلسیاستامنیتیایرانرویکردبدیلیرویکردیمتفاوتاحساسمی

می سیامطرح هویتمبنای سیاستشود؛ نوع هر همانند سیاستامنیتی است. ایران ستامنیتی

دیگریریشهدرهویتدارد؛سیاستامنیتیایرانهمبهعنوانیککشوراسالمی،ریشهدرهویت

شود:تأثیرهویتبراسالمیآندارد.دررابطهبینهویتوسیاستامنیتیبرچهاربعدتأکیدمی

یتبرتعریفتهدیدات،تأثیرهویتبرمبانیواصولسیاستامنیتیوتعریفمنافعامنیتی،تأثیرهو

تأثیرهویتبرنگرشامنیتیدیگران.بابررسیاینچهاربعد،بهدنبالپاسخبهپرسشمطرحشده

 هستیم.



 روش پژوهش 

شودکهبرمطالعههدفمندونظامندمنابعاستفادهمی9«تحلیلاسنادی»دراینمقالهازروش

توانباآنبهتحلیلتبیینینیزمبتنیاستومحورآنجستجویتوصیفیوتفسیریاست.امامی

گرایانه،ارائهکردراپاسخدادونوعیتبیینتفسیری،ونهاثبات«چرایی»هایدستزدوپرسش

زد.توانازتوصیفصرففراتررفتودستبهتحلیلوتفسیر(.بااینروشمی7932)فسایی،

وهدفتحقیقبهصورتشفافضروریاستکهدردرمرحلهنخستاینروش،طرحپرسش

درمرحلهدوم،چارچوبینظریانتخابمی راهنمایمحققدربینمقدمهبیانشدند. شودزیرا

مشخصکند پژوهشرا مسیر استو چارچوبنظری(Austin, 2008)منابع مقاله، این در .

ابشدهاست.انتخ«انگاریسازه»

گامسومدراجرایروشتحلیلاسنادی،تعیینوارزیابیمنابعاستکهبرپایهچهارمحور
                                                                                                                                               
1.Barry Buzan 
2.Identity 
3.Documentary Research  
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اعتبار7اصالتگیرد:صورتمی نما4، دراینمقالهتالششدهScott, 2006)2یومعن9یندگی، .)

دراصالتواعتبارکهمنابعدستاولیمانندقرآنونهج تردیدیالبالغهمحورباشدزیرا آنها

هایفقیهانمشهورکهاصالت،اعتبار،نمایندگیومعناینیست.همچنینمنابعدستدومازکتاب

داده گردآوری چهارم، گام انتخابشدند. بوده، تردید مورد کمتر روشهاآنها با استکه

محتوا» تحلیل محتوایصورتمی« کمی و عینی توصیفمنظم، برای روش، این زیرا گیرد

ارتبا 7919طاتمفیداست)باردن، برمبنایواژگاننمونه(.94: منابعهدفمنداستو گیریاز

گامپنجم،پردازشدادهکلیدیوچارچوبنظریانجاممی ونتیجهگیرد. گیریاستکهبرها

شود.مبنایچارچوبنظریانجاممی


 چارچوب نظری؛ ابعاد تأثیر هویت بر سیاست امنیتی 
اطمینانداشتن،(7929:944معین،)هراسوبیمنداشتنوبودنایمنمعنایبهلغتدرامنیت

همچنینوخاطرآرامشو 7913عمید،فرهنگ)آسودگی :499 ازتیمصونتیامناست.(

ازاستعبارتملیبهطورکلیامنیت4است.هایتعرضونبودهراسنسبتبهحقوقوآزاد

مردم،ارزشیوفرهنگیمعیشتی،وزیستیفیزیکی،موجودیتازیانتصبرایجامعهتوانایی»

سیاسیوسرزمین وداخلیبالفعلوبالقوهتهدیداتقبالدرآنسازیبهینهوارتقاونظام

هایمهمامنیتملی،احساسامنیتدرمورد(.یکیازبخش7933:32)کریمیمله،«خارجی

هویت» شاملارزش« خود وابستگیهااستکه سیاسی، مذهبی، هایسرزمینیویفرهنگیو

شود.امنیتملیامریاجتماعیومتکثراستکهتمامیشهروندانبامجموعهباورها،تاریخیمی
                                                                                                                                               
1.Authenticity  
2.Credibility 
3.Representativeness 
4.Meaning 

(.Wolfers, 1952: 481(وارائهیکتعریفمشخصدشواراست)7937:91نیتملیهمچنانمبهم)تاجیک،.مفهومام4
هایاساسیخودراحفظکندودرملتیدارایامنیتاستکهدرصورتاجتنابازجنگبتواندارزش»لیپمنگفتهاست:

امنیتشاملتعقیبروانیومادی»(.ماندلنوشتهاست:43-7914:43)قاسمی،«صورتاقدامبهجنگبتواندآنراادامهدهد
)ایمنیاست »Mandel, 1994: 83 کوپر بهره»(. حفظو در توانجامعه ارزشامنیتملیرا فرهنگو هایشگیریاز
ارتینگفته(.م7913:42)بوزان،«امنیتیعنیرهایینسبیازجنگ»(.بالنینوشتهاست:7937:21کند)تاجیک،تعریفمی

است.ولفرزامنیترا«بخشرهایینسبیازتهدیداتزیان»معتقداستکهامنیتمورز«امنیتتضمینرفاهآتیاست.»است:
هایمزبورموردنبودهراسازاینکهارزش»ودرمعنایذهنی«هایکسبشدهفقدانتهدیدنسبتبهارزش»درمعنایعینی
قرارگیرد تعریفکرد«حمله است)، Wolfers, 1962: 150ه که داویدنوشته یا»(. امنیتخلقوضعیتیکهدرآنفرد

(.داریوشآشوری7932:7پذیریوتهدیدنکنندوابزاررفعتهدیددراختیارداشتهباشند)دومینیک،جمعیاحساسآسیب
:7933)آشوری،«ییباهرتهدیدوحملهاستامنیتفراغتازهرگونهتهدیدیاحملهویاآمادگیبرایرویارو»نوشتهاست:

93.) 
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 ,Katzensteinتوانندآنراتقویتویاتضعیفکنند)هایشانمیهاوانتخابگیریها،جهتارزش

هاییکملتدارد.رابطهتنگاتنگیباهویتملیوارزش(.بنابراینسیاستامنیتی145 :1996

مناسب اینمطالب، توجهبه ترینچارچوبنظریبرایتحلیلتعاملبینهویتاسالمیوبا

انگاریمبتنیبراینمفروضهمکتبسازه4«یسشناهستی»است.7«انگاریسازه»سیاستامنیتیایران

درتعریف«مادیوامکاناتومحذوراتساختارها»اندازهبه«فکریارزشیوهاینظام»استکه

.بهطورمنطقیسیاستامنیتیهمازاینقاعدهمستثنینیست؛نهتنهاامکاناتاهمیتدارندهاسیاست

نگرشومحذوراتمادیداخلیوخارجیبلکهارزش اعتقاداتو باورها، بههایکنشگرانها،

اینمفروضهخودمبتنیبراینباورCheckel, 2008: 73دهند)میشکلیآنهاهامنافعوکنش .)

انسانیهستند.هادارایاینویژگیاستودولتپذیرانسانموجودیارزشیوارزشاستکه

استودرپی4«گراییاثباتپسا»و2«گراییاثبات»انگاریراهیمیانهبینسازه9شناسیمعرفت

 :Wendt, 1999یاست)وهنجارهابررفتارسیاس،الگوهانظامذهنی،باورهاتأییدرابطهتأثیرگذاری

هایدرپژوهششود.تأکیدمیآنهاهویتبرهایاتوزیعقدرتدولتقدرتتأکیدبر(.بهجای274

)خارجی،امنیتی،وسیاستمتغییرمستقلها،وارزشهنجارهاهویتمتشکلازدارایاینرویکرد

اقت فرهنگی، وابستهصادی(، مبنایایندیدگاه،متغیر پسبر عاملاست. تغییرسیاستاصلیدر

،تغییراتهویتیاست.7941سالقبلوپسازانقالباسالمیدورهدودرایرانامنیتی

هممرتبطمی نخستینتأثیرهویتبرسیاستهویتوسیاستامنیتیازچندجنبهبا شوند.

تعریف زمینه امنیتیدر امنیتیاست. ناذهنیبایامنیتیپدیدهمنافعمنافع یاجتماعوبرساختهی،

تع تیاولونییاستکه و ارزشقیمصادها الگوها، بررسی با هم آن یشکلهافرضشیپها،

هویتامکان به است)دهنده 7931ن،یکتزنشتاپذیر :79 اساسمنافعبنابراینهویت(. و پایه ها

(.Smith, 2001: 226)کنندیتعریفمراودکهدارند،منافعخیاسهویتهستندوکشورهابراس

می تغییر نیز امنیتی منافع هویت، تغییر با دورانمسلماً در کشور یک باکند. متفاوت های

منافعامنیتیمتفاوتیدارد.هویت وهمبهکنندیمجادیهاهممنافعرااتیهوهایمختلفمسلماً

 شکل قوامآنها برخدهندیمو . بمنافعی و کم بقا، هوعامشیمانند از خارج و یهاتیاند

یشخصتیخاصازهویبرسازکیبهیتیازمنافعامنیاریبساماخاصوجوددارند.یاجتماع
                                                                                                                                               
1.Constructivism 
2.Ontology 
3.Epistemology 
4.Positivism  
5.Post-positivism 
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برایمثال،ایراندردو.)34-7931:32ن،یکتزنشتا)دارندیتصورشدهبستگتیهودرارتباطبا

،کهدارایدوهویتمتفاوتبود،تعاریفمتفاوتیاز41قالباسالمیسالدورهقبلوبعدازان

 تعیینمیمنافعملیداشتهاست. کند.هویتهمچنیناصولومبانیسیاستامنیتییککشوررا

کشوریهویتیبازتابمبان» میهر «یافت کشور آن اساسی قانون به مربوط اصولاندروتیرا

(katzenstein,1996: 97)برهمیناساسمهمترینمبانیجمهوریاسالمیایرانازهنجارهایهویتی.

اند.(کهبرخیازآنهابرسیاستامنیتیتأثیرگذاشته7937:732نشاتگرفتند)رسولیثانیآبادی،

انقالبیبایککشوردارایهویتغیراسالمیو-مبانیسیاستامنیتییککشورباهویتاسالمی

غیرانقالبیمتفاوتاست.-حتیاسالمی
 


 : تأثیرات هویت بر سیاست امنیتی1شکل 



گیرد.تأثیردیگرهویتبرسیاستامنیتیازطریقتعیینوتعریفتهدیداتامنیتیصورتمی

 بین مرزهایی تعریفتهدیدات، طریق از ما»هویت » اندیگر»و » یا متحدان»و » «دشمنان»و

هاییهاوانگارهها،الگوها،نقشربینکنشگرانناشیازارزشکشد.تصوروادراکتهدیددمی

می تحمیل خود دارندگان بر هویتی هر )استکه Rousseau, 2007: 745کند ) هویتاست.

هممیاستکهقضاوتیوارزشمنظادربردارنده یبرایفراملّهمویعرصهملّدرعیارهاییرا

اهیخود»تفکیک » انگرید»از » یداتتهد»و فرصت« هااز می« همینکندفراهم اساس بر .

(.Moshirzadeh, 2007: 156شود)رفتارهایدیگرانبهعنوانتهدیدیافرصتتلقیمیهامالک

هایبنیادینویاتغییرهویت،تعریفکشورهاازتهدیداتامنیتینیزتغییربههمینعلتباانقالب

منافعامنیتیواصولسیاستامنیتیتحتتأثیرتغییراتهویتیکند.اینخودمثأترازبازتعریفیمی

متحدانقدیمیممکناستبهمنشاء تغییرهویتیککشور، با معموالً بههمینخاطر، است.

تهدیدوتهدیداتگذشتهبهفرصتتبدیلشوند.
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شگراندیگرچهارمینمسیرتأثیرهویتبرسیاستامنیتی،ازطریقتأثیرآنبرنگرشامنیتیکن

است.هویتونگرشدیگرانرابطهتعاملیدارند؛هویتبویژهدردورانتکوین،ازنگرشورفتار

 :Wendt, 1994تأثیردارد)«خود»پذیردوپسازتکوین،برنگرشدیگراننسبتبهدیگرانتأثیرمی

رهایدیگرخارجوتواندآنراازفهرستتهدیداتامنیتیکشوتغییرهویتیککشورمی (.384

بهعنوانعاملهادولتیانمترکمشتیانگاربرهوسازهیابهاینفهرستاضافهکند.نویسندگان

(.اندیشمندانیمانندونتوکانت7339:712آبادی،ثانی)رسولیکنندیمتأکیداتحادهامهمقوام

پرداختند،برپایههمیناتحادهاکهباتأکیدبرهویتمشترکوادراکمشترکازتهدیدبهتبیین

(.برایمثال،نگرشWendt, 1994; Kant, 2001پردازیکردند)تأثیرهویتبرنگرشدیگراننظریه

اند.برعکسامنیتیکشورهایغربیبهایرانقبلوبعدازانقالباسالمیبسیارباهممتفاوتبوده

کردندانقالب،اینکشورراتهدیدامنیتیتلقیمیکشورهاییکهقبلازتغییرهویتایرانازطریق

ازفهرستکشورهایتهدید ایرانرا کنندهخارجوحتیمتحدخودعلیهغرببعدازاینتغییر،

تلقیکردند.

بررسی مستلزم ابتدا بیانشده، ابعاد سیاستامنیتیایراندر هویتاسالمیبر بررسیتأثیر

هدفشناسایی ازارزشهویتاسالمیبا اصولومبانیآندرزمینهسیاستامنیتیاست. ها،

رو،بخشبعدیبهبررسیهمینموضوعاختصاصدادهشدهاست.این



 های سیاست امنیتی هویت اسالمی؛ مبانی، اصول و ارزش

 مفهوم اسالمی امنیت
بهاندیشمندانوفقهایاسالمیتعریفیارزش طورخالصهمحورازامنیتدارندوامنیترا

(.این7913:733کنند)عیسینیا،تلقیمی«هادربرابرتهدیداتتواناییبرایحفاظتازارزش»

ارزشیبودنامنیتدراسالمبلکهرابطهنزدیکآنبهتواناییدفعتهدیداتیا تنها تعریفنه

نشانمی هماندفاعرا اجتماعیتیامندهد. ابعادمختلفیچونفردی، ذهنیوغیرهدراسالم ،

استگریدربرابرسلطهدارد.بعدمهمامنیتاسالمیکهباموضوعاینمقالهمرتبطاستامنیت

بعدخارجیسلطهخارجوسلطهکهشاملسلطهداخلی)طاغوت( دراینجا گریموردیاست.

نسبتتینمصوجادیباا،یبهصورتسلبزیاسالمنیاسیسشهیدراندتأکیداست.ایننوعامنیت

ویستیسازیهمزهنیزمبا،یجابیوبهصورتایوتجاوزاتدشمنانجامعهاسالمداتیبهتهد

تیامننیتأمسازوکار.جهادبهمثابهدیآیفراهمم،یراسالمیوجوامعغیجامعهاسالمانیصلحم



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 222
 

امنیتدر(.اینبعد7933:41ی،آدمولویتق)محوریداردگاهیدراسالمجا،یبهصورتسلب

(.7913:79اسالم،بهصورتجهاددفاعیتبلوریافتهاست)آیتاهللجزایری،

اصطالحدر(و7912:214است)بندرریگی،«دفعکردن»و«دورکردن»واژهدفاعبهمعنی

)شهید«کندتعدیمسلمانیمالوناموسوجانبهنسبتخواهدمیکهکسیاستمقابلهبا»فقهی

«جهد»(.درفقهاسالمیدفاعبخشیازموضوعجهاداست.جهادازواژه4:913،جلد7442ثانی،

هزینه بهمعنیکوششبا نظرمعنا از و بهگرفتهشده بهعبارتدیگر، کردنجانومالاست؛

(.در7917:11معنایگذشتنازمالوجانوتالشبرایرسیدنبهاهدافاست)قرشیبنایی،

اصطالحفقه با»یعبارتاست: دشمنانحقو با مقابله مسیر مالدر جانو نهایتکوششبا

(.بنابرایندفاعوجهاد7929:717)اصفهانی،«هدفاعتالءکلمهاهللوازبینبردنآیینشیطانی

دهندوجهادبهنوعیدراسالمدوموضوعبسیارنزدیکبههمهستندکههمدیگرراپوششمی

(.7921:9شود)سبحانی،میدفاعمحسوب


 اصول سیاست امنیتی در قرآن
«ایمنیکامل»داند.وعدهقرآنامنیترایکیازاهدافمهمحاکمیتاهلل،امامتوجهادمی

درآیه نور44برایمسلماناندرزمانخالفتحضرتمهدی)عج( وتأکیدبراعطای7سوره

،نشانازاهمیتامنیتدرقرآندارد4سورهبقره39درآیهامنیتبهمسلمانانبهعنواننتیجهجهاد

(.سیاستامنیتیدراسالمبهجهادودفاعتکیهدارد.بهگفتهفقها،924؛7913)ولیپورزرومی،

نشانمیجهادوجوب9بقره737و731آیات دشمنانباجنگمجوزیبرایدهدودفاعىرا

شدهبودند،متعهد«حدیبیه»صلحاساسبرکهمشرکانمکهاینآیهزمانینازلشد.اسالماست
                                                                                                                                               

ذِینَمِنقَبْلِهِمْوَلَیُمَکِّنَنَّلهَُمْدِینهَُمُالَّذِىوَعَمِلُواْالصَّلِحَتِلَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْفىِالْأَرْضِکَمَااسْتَخْلَفَالَّ.وَعَدَاللَّهُالَّذِینَءَامَنُواْمِنکم7ُ
ذَاارْتَضىَ بَعْدَ مَنکَفَرَ شَیًْاوَ بىِ لَایُشْرِکُونَ أَمْنًایَعْبُدُونَنىِ خَوْفِهِمْ لَیُبَدِّلَنهَُّممِّنبَعْدِ وَ الْفَاسِقُونلهَُمْ هُمُ فَأُوْلَئکَ خدابه»«.لِکَ

اندوعدهدادکهدرروىزمینجانشیندیگرانشانکند،همچنانکهاندوکارهاىشایستهکردهماکهایمانآوردهکسانىازش
شاناستوارسازد.ووحشت-کهخودبرایشانپسندیدهاست-مردمىراکهپیشازآنهابودندجانشیندیگرانکرد.ودینشانرا

 «کنند.وآنهاکهازاینپسناسپاسىکنند،نافرمانند.یچچیزىرابامنشریکنمىپرستندوهرابهایمنىبدلکند.مرامى

اینباشد)تاریشهمینَ.باآنهابجنگیدتافتنه.وَقاتِلُوهُمْحَتَّیالتَکُونَفِتْنَةٌوَیَکُونَالدِّینُلِلَّهِفَإِنِانْتَهَوْافاَلعُدْوانَإاِلَّعَلَیالظَّال4ِ
 ندهشود(وآیینواطاعتتنهاازآنخداباشد.پساگر)ازشرکشان(بازایستادند،تعدّیجزبرستمکارانروانیست.شرکک

اناهللالیحبالمعتدینواقتلوهمحیثثقفتموهمواخرجوهممنحیث.»9 فىسبیلاهللالذینیقاتلونکموالتعتدوا قاتلوا
 القتل من اشدّ الفتنة و کذلکاخرجوکم فاقتلوهم قاتلوکم فان فیه یقاتلوکم حتى الحرام المسجد عند والتقاتلوهم

جنگند،بجنگیدوتجاوزنکنیدکهخدامتجاوزانرادوستندارد.وآنانرادرراهخداباکسانیکهباشمامی«.جزاءالکافرین
وفتنهازکشتاربدتراستوکنارمسجدالحرامباآنانهرکجایافتیدبکُشیدوازجاییکهشمارابیرونکردندبیرونشانکنید

 نجنگیدمگرآنکهدرآنجاباشمابجنگند،پساگرباشماواردجنگشدندآنانرابکشیدکهکیفرکافرانهمیناست.
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کنند.سفرکعبهباداشتنامنیتجانیبهمکهبراىزیارتاجازدهندمسلمانانآیندهسالازکه

میپیامبربهمشرکاناطمیناننداشتواحتمال ایشانعهدشکنیرا ازطرفدیگر، مایلبهداد.

ماه حرامجنگدر ا به خداونددرنبودند. فقها، فتنهدومآیهعتقاد ازترمهمرامشرکاندفع

:7924مرتفعشدهاست)اردبیلی،پیامبرحراماعالمکردهونگرانىهاىماهدرممنوعیتجنگ

برابردرمالوجانازدفاعشخصى»بهنسبتاینآیهشمولاحتمالحتىاردبیلى(.محقق939

درجنگوقوعزمانیاجنگمحلبودنحرامحتىوىنظراز.استکردهمطرحنیزرا«محارب

(.7924:932است)اردبیلی،دفاعىبالمانعجهاد

دفاعىراضروریکردهطباطبایىهمدرتفسیراینآیاتگفتهاستکهخداوندجهادعالمه
علیهآنهادارندتخاصمىحالتکهافرادىباکهطبقاینآیات،مسلمانانبایداست.ایشانمعتقدند

سوره93آیهسیاقمانندنظرازراآیهاینبجنگند.ویاند،نکردهجنگبهاقدامچندهروتهدیدند،
می7حج 7922داند)طباطبایی، جلددوم: ،21 مهمآیه نکته  بازپس737(.  گیرىایناستکه

(.7932:221دارد)رفسنجانی،ضرورتمشرکاندستازاسالمىهاىسرزمین

است.4سورهتوبه749کنند،آیهآیهدیگریکهفقهادرمورداحکامجهادبهآنرجوعمی
دربرابردشمناناسالمدردارندوظیفهمسلمانانهرسرزمینى درمورداینآیهگفتندکهطبرسى

ه(.عالم7914:32نباشد)طبرسی،آنانبیندرعادلىاماماگرحتىبجنگند.مجاورتخودشان
.استاسالمگسترشاستکهیکیازنتایجآنعامجهادبهامراندکهاینآیهطباطبایىهمگفته

تابجنگندهستند،درمجاورتآنهاکهکافرانىباداردوظیفهمؤمنانازاىطائفههرطبقاینآیه
بردرراسراسرگیتیویابدگسترشاسالم 212جلدنهم:7922بگیرد)طباطبایی، ازاینآیه(.

بیشترخطرشانونزدیکترندمسلمانانبهدشمنانیکهدشمناناسالم،بانبردشودکهدربرداشتمی

قراردارند.اولویتدراست،
 انفال21همچنینآیه اینآیه9سوره فقها گفته به است. سیاستامنیتیمهم مورد همدر

باشند.هراسدرآنانقدرتازخدادشمنانتاکندامرمیبهمسلمانانرانظامىتجهیزوآمادگى
                                                                                                                                               

فاعازخود[دادهگیرنداجازۀ]جنگبرایدبهکسانیکهموردهجوموجنگقرارمی«اذنللذینیقاتلونبانهمظلموا....»7
 اندوالبتهخداوندبریاریدادنبهآنانتواناست.شده؛بهایندلیلکهموردستمقرارگرفته

4« . فیکمغلظة... الذینیلونکممنالکفارولیجدوا قاتلوا الذینامنوا ایها یا هستند«. همجوارشما کافرانیکه با ایمؤمنان
 یوصالبتاحساسکنند.بدانیدکهخداوندباتقواپیشگاناست.بجنگید.آنانبایددرشماسرسخت

9« . لهممااستطعتممنقوۀومنرباطالخیلترهبونبهعدواهللوعدوکم... »واعدوا هرچهازنیروواسبان«. برایکافران،
شناسیدولیخداآنانراهنمیشانراککارآمدداریدآمادهکنید!تابهوسیلةآنهادشمنخداودشمنخودتانودشمنانیغیرای

شودوموردستمقرارشناسد،بترسانید،وهرچهدرراهخدا]برایبنیةدفاعی[هزینهکنیدپاداششبهطورکاملبهشمادادهمیمی
 «.گیریدنمی
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کهتجاوزبرابردربهطورقطعدفاعباشد،واجبمسلمانانبروسیلههربهنظامىآمادگىوقتى
مسلمتجاوزبرابردردفاعانفالوجوب21آیهاست.درواجباست،نظامىآمادگىمهمهدف
.استشدهدادهنظامىآمادگىوبههمینمنظوردستورشدهفرض

یکیدیگرازآیاتمرتبطباسیاستامنیتیاست.بهعقیدهمفسران،این7سورهنساء727آیه

مقامدرراطوسیومراغىاینآیهشیخ.کردهاستنفىمسلمانانرابرکافرانسلطههرنوعآیه

این به تلقیکردند؛ جعلقانونىهیچخداوندکهمعناانشاء برکافرآنپرتودرکهنکردهرا

درپذیرىسلطههرگونهازالهىقوانینبهعملبابایدیابد.بههمینخاطرمسلمانانسلطهمسلمان

کردهاستخراجرا«سبیلنفى»قاعدهدیگردالئلوآیهاینازاستفادهبافقها.بپرهیزنددشمنبرابر

اندکردهنفىرامسلمانبرکافروالیتنوعهرو کافر،مردبامسلمانزنازدواجملهجآناز.

مانعباشدومسلمانانبرکافرانسلطهموجبکهپیمانىهرانعقادمسلمان،عبدبرمالکیتکافر

اسالمبراىکفربودن رسمیتبهکند،پیدامسلمانبرکافرکهرااىسلطهگونههیچوراثت.

تأهمهبررامسلمینوعزتوالیتبلکهنشناخته، مورد داده: قرار ولرسولهوالعزۀوهلل»کید

بپذیرند.گرچهاسالمىهاىسرزمینوخودبرراکافرانسلطهنیستندمجازمسلمانان.4«للمؤمنین

سیره.نداردراکافرسلطهپذیرشحقتشریعاًمسلمانامااست،آزادبصورتتکوینیانسانىهر

وکفارسلطهبوىآنازکهحرکتىوسیاستقانون،هربرابردربوده،چنیننیزفقهاودیناولیاى

.انددادهنشانالعملعکسرسیده،مىمشامبهمسلمانانعزتواستقاللرفتنپازیر

هاییراباتأملدرآیاتیکهبررسیشدوآیاتیدیگرازقرآنکریم،محققاناصولوارزش

استنتاجکردندکهبخشیازهویتاسالمیوراهنمای اصل7سیاستامنیتیاسالمیهستند؛ )

سوره14سورهانفالوآیه93سورهبقره،آیه471و737،739مبارزهباجنگافروزان)آیات

44طلبی)ایه(اصلعدالت9سورهنساء(؛721سورهانعاموآیه34ستیزی)آیه(اصلظلم4(؛نساء

سورهبقره،737و731یوپیشگیری)آیات(اصلهوشیار2(؛سورهبقره742سورهحدیدوآیه

(.7934زایی،سورهانفال()لک21سورهحجوآیه93آیه


 سیاست امنیتی پیامبر )ص(
 ص)پیامبر اهمیتزیادیمیامنیتتأمینبه( مسلمانان پیامبر ص)دادند. دوبعثتازبعد(

این.بودندرایندوحوزهمتفاوتمدینه.راهبردهایایشاوداشت:مکهامنیتیحوزهجغرافیایی
                                                                                                                                               

 «انبرضدمؤمنانقرارندادهاست.ایرابهسودکافرخداوندهرگزهیچسلطه«.»لنیجعلاهللللکافرینعلىالمؤمنینسبیال.»7

 «عزتمخصوصخداورسولاوومؤمناناست..»4
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بود:وضعیتمتفاوتایندوشهربرمبتنیتفاوت



 مکه در( ص)پیامبر  امنیتی سیاست
هامخالفترادرسایهاسالمبهدعوتشد.رسالتبرگزیدهبه(ص)حضرتمحمدکهزمانی

واکنشمکهدر با مقابله در )ص( پیامبر کردند. مشرکاندآغاز گسترشهایخصمانه برابر ر

اسالمدوراهبردعمدهبرگزید:دعوتمخفیانهوهجرت.

درسه سالنخسترسالتپیامبرراهبرداصلیبرایگسترشاسالمالف(دعوتمخفیانه:

هدفنخستآن«دعوتمخفیانه» که بود جهتسیاستامنیتی این از دعوتمخفیانه بود.

نانبود.مهمتریندلیلانتخاباینسیاست،نداشتنگسترشاسالمهمزمانباحفظامنیتمسلما

حمالتاحتمالی با برایمقابله امکاناتنظامی( نبود )و مسلمانان اندکبودن قواینظامیو

می خفه نطفه در اسالم اینسیاستامنیتینبود، اگر بود. بدعتیبزرگدرمشرکان زیرا شد،

(.7921:947سرزمیناعرابآنزمانبود)ابنهشام،

هجرت:دروضعیتیکهمشرکانمکهفشاربرمسلمانانرازیادکردهبودندودرفکرقتلب(

پیامبربودند،هجرتبهعنوانیکراهبردامنیتیانتخابشد.تغییرکانوناصلیزندگیمسلمانان

فاعیدربیند-ازسرزمینیناامن)مکه(بهسرزمینیامن)مدینه(باتوجهبهنبودسازماندهینظامی

هایآمیزیبود.همینراهبردمنجربهگسترشاسالمازمدینهبهسرزمینمسلمانانراهبردموفقیت

(.241-7934:271هایبعدازهجرتشد)سبحانی،دیگردرسال



 مدینه در( ص)پیامبر  سیاست امنیتی
سیاستامنیتیانان،یابیآنوافزایشفزایندهشمارمسلمدولتاسالمی،قدرتتشکیلازپس

پیامبرنیزتغییرکرد.آمادگیوافزایشفزایندهتوانایینظامیمسلمانانامکانکاربردراهبردهای

ایامنیتیدرمکهتریرابهپیامبر)ص(داد.راهبردهتروباحوزهجغرافیاییوسیعامنیتیجسورانه

از عبارتبودند مسالمهایعدم(پیمان7: پیمان4آمیز(؛تتعرض)همجواری (9وهایصلح(

جهاد:

هایتعرض:یکیازراهبردهایامنیتیپیامبر)ص(درمدینهبستنپیمانهایعدمالف(پیمان

همجواریمسالمت همانراهبرد یا تعرضو سالامنیتیعدم در بود. هاینخستاستقرارآمیز

وضعیتیرابهوجودآوردهبودکهدولتاسالمیدرمدینهوجودقبایل،ادیانومذاهبمختلف
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منجربهکاربرداینراهبردشد.ازیکطرف،مسلماناننهآنقدرزیادبودندکهبتواننددربرابر

بین اتحاد از مانع راهبرد این دیگر، طرف از و بایستند مختلف ادیان پیروان و قبایل همه

بنیونظیربنیقینقاع،اسهقبیلهیهودیبنیتجاوزبعدمهایشد.پیمانغیرمسلمانانعلیهاسالممی

(.227،جلداول:7921هاییازاینراهبردامنیتیپیامبربودند)سبحانی،قریظهنمونه

هایصلح:یکیدیگرازراهبردهایامنیتیپیامبردرراستایگسترشاسالمهمزمانب(پیمان

کاربرداینراهبرد،صلححدیبهبااشرافمکهباحفظامنیتمسلمانان،پیمانصلحبود.نمونهبارز

اینراهبردهم با اعتقادیوجانیبود. شدوهمسالتأمینمسلمانانبرایچندینامنیتمالی،

افزایشارتباط و مکه زائران بین در آن تبلیغ طریق از گسترشاسالم برای مناسبی فرصت

 .(712-7912:4ابنسعد،)مسلمانانبامردمدیگرشهرهاومناطقفراهمشد

درمکهجهادبود؛اینراهبردامنیتی(ص)ج(جهاد:یکیدیگرازراهبردهایامنیتیپیامبر

کارانهبود.زمانیکهپیامبر)ص(ای،راهبردیغیرمحافظهنسبتبهدیگرراهبردهایمکیومدینه

دید،اقدامبهتعرضممکننمیهایعدمحفظامنیتمسلمانانواسالمراازطریقصلحوپیمان

7سورهحج93آیهکرداینرویهمبتنیبردستوراتالهیبود.آیاتیهمانندجهادودفاعنظامیمی

ایآیهنخستینآیهایننمونه(.درتفسیر93)حج:«کرد:ضرورتجهادرابهپیامبر)ص(ابالغمی

کردهتجویزمسلمانانمالوجانحفظواسالمازدفاعجهتراکفارباجهادقلمدادشدهکه

دربرابرقریشوقبایلمتخاصمبهبدر،احدواحزابجنگ(.7913:272است)مکارمشیرازی،

 مانند بنیلحیانبنیاسالم غطفانثعلبه، بنی، بنیسُلیم، قضاعهمصطلق، هوازن، ثقیف، وو

افقاندرمدینهازنمودهایبارزاینسیاستامنیتیبودهاومنهمچنینجنگعلیهیهودیان،رومی

 (.7913:444آیتی،)

«اصلنبرددرسرزمیندشمن»و«اصلوسعت»،«اصلپیشگیری»جهادهایپیامبر)ص(مبتنی

گیرانهرابهکارهایپایانیحکومتپیامبر)ص(درمدینه،ویبارهانبردهایپیشبودند.درسال

هاقبلازاینکهدشمناناقدامنظامیعلیهمسلماناندرمدینهانجامدهندنیروهایگرفتهبودند؛بار

(.پیامبربراینخستینباراینWaqidi, 1996, Vol 1: 403خودرابهسرزمینآنهااعزامکردهبود)

هب«غطفان»و«میسلیبن»هایقبیلهیعلیهدومهجردرسال)قرقرۀالکدر(کدراصولرادرجنگ

( برد یکیازمهمترینجنگWaqidi, 1996, Vol 1: 182کار درآناز(. پیامبر)ص( هاییکه
                                                                                                                                               

اند،جایزاستکهازخودگرفتهبرایکسانیکهموردظلمقرار«.»نَصْرِهِمْلَقَدیرٌأُذِنَلِلَّذینَیُقاتَلُونَبِأَنَّهُمْظُلِمُواوَإِنَّاللَّهَعَلى.»7
 «منانخویشبجنگندوخداوندبرنصرتآنهاتواناست.دفاعنمایندوبادش
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بود.عالوهبراین«خندق»اصولنامبردهونبردپیشگیرانهدرسرزمیندشمناستفادهکرد،جنگ

 مانند قبایلی علیه پیشگیرانه نبرد اسد»موارد، «بنی بکر»، «بنی «هوازن»لهیقب، «فیثق»و بنی»،

«النضیر «خزاعه»، بنیالمصطلق»، » بنیهوازن»و » انجامگرفت)ابنسعد،  ،7912توسطپیامبر

Waqidi, 1996, Vol 1: 180-185.)

می اینمطالب، به توجه ظلمتوانگفتکهصلحبا جنگافروزان،طلبی، با مبارزه ستیزی،

 مهمتر و راهبردها اصلوسعت»،«یریشگیاصلپ»انعطافدر » سرزم»و در نبرد نیاصلانجام

است)اسالمیودرجانیدشمنان 7933ازاصولسیاستامنیتیپیامبربوده اصلوسعت93: .)

بدینمعناستکهپیامبر)ص(درسیاستامنیتیبهجایمرزهایجغرافیاییبرمرزهایاعتقادیو

 عقیدتیتأکیدداشتند.



 سیاست امنیتی امام علی )ع(
رفتماازآنچهدانیمیتوخدایا»:استعالیهاهدافازجامعهدرامنیتتأمینالغهالبدرنهج

هاینشانهخواستیممیبلکهزیادت؛خواستنناچیزدنیایازنهوبودقدرتدررغبتخاطربهنه

اراتستمدیدهبندگانتاظاهرگردانیم،شهرهایتدررااصالحوبنشانیمبود،کهجاییبهرادین

(.حضرتعلی)ع(797خطبهالبالغه،)نهج«گردداجرااتماندهضایعحدودوآیدفراهمایمنی

بود،آندرخدارضایوخواندبدانراتودشمن،کهصلحیاز»اشترنوشتند:بهمالکنامهدر

.ماندایمنشهرهایتوبرهاندهایتاندوهازورساندآسایشراتوسربازانآشتی،کهمتابروی

ویابدغفلتیتاگرایدنزدیکیبهدشمنبساکهبپرهیزآشتیازپسخوددشمناز!زنهار!زنهار

.(49شمارهنامهالبالغه،نهج«)مروگمانیخوشراهبهوشودوراندیشپس.بگشایدخودکمین

 برایصلحهایپیمانانعقاد(7حضرتعلیدرایننامهبهدوراهبردامنیتیتأکیدکردهاست:

آمادگینظامیوپیشگیری.(4امنیت؛تأمین

هایفکریوارزشیدرآندرفرهنگعلویسیاستامنیتیمبتنیبرقدرتیاستکهپایه

تواندریافتکهقدرتنظامیابزاراستونقشمهمیدارد.بابررسیسیرهحضرتعلی)ع(می

زمانی اما ندارد. اعتبار خودیخود به ظلمو آنکه وجود نزدیکشد، حریماسالم به تجاوز

میبااصولزیربهکار(.درسیرهحضرتعلی)ع(قدرتنظا7923ضروریگردید)جعفری،

(تالشبرایصلح4(جهادباکسانیکهدشمنیآنهابااسالمومسلمینآشکارشده؛7رفتهاست:

(جلوگیریازکشتارتاجای2درت؛(پرهیزازجنگبهخاطرق9وسازشقبلازعملیاتنظامی؛
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ممکنوممانعتازاعمالغیرانسانی.ایناصولبرگرفتهازاصولفکریوارزشیامامعلی)ع(

جویی،خدامحوریومداری،کمالنگری،حقواقع»شوند:استکهدرپنجمحورزیرخالصهمی

محیطامنبرایاجراواستقرارایجاد»هدفکلیامامعلی)ع(ازسیاستامنیتی«.مداریانسان

تعریف«اسالمازطریقبصیرتدادنبهنیرویانسانیوبهکارگیریامکاناتوتجهیزاتدفاعی

(.7932:31شود)بابایی،می

ع)علیحضرت -9بالدعمران-4اهلاصالح-7:دانستندمیچیزسهراحکومتوظیفه(

ثغورحفظ .استحفظسرزمیناسالمیاست،نظرموردااینجدرکهحکومتوظیفهسومین.

 اینمورد در پیشبهایشان یدفاعیآمادگدستی، تأکیدو آنها حمله قبلاز دشمنان با مقابله

درسالکهدربرابرحمالتنظامیانمعاویه«االنبار»داشتند.حضرتعلی)ع(درموردمردمشهر

هجرى93 برگردانند،خداوندلباسذلّتبرتنیادروکهازجهیمردم»منفعلبودند،گفتند:

ایشاندر«.شوندیوازعدالتمحروممگرددیذلّتدرآنانآشکارمیهانشانه.پوشاندیآنانم

نظامیانش(وهی)معاوتیجمعنیشبوروز،پنهانوآشکاراشمارابهمبارزهباا»فرمایند:ادامهمی

یخداسوگندهرملتبه.دیکهباشمابجنگند،باآناننبردکنازآنشیامپاموگفتهدعوتکرده

(.41)نهجالبالغه،خطبه«خواهدشدلیذلردیاشموردهجومقرارگکهدردرونخانه

توانگفتکهعالوهبراینکهباتوجهبهاینمطالبونتایجتحقیقاتبسیاریازمحققان،می

نظامی آمادگی و جهاد زمانوحدتداخلی، در )ع( حضرتعلی سیاستامنیتی ارکان از

اقدامپیش گیرانهنسبتبهتهدیداتدشمنهمازاصولاساسیایشاندرحکومتبودهاست،

(.7933:93تأمینامنیتبودهاست)اسالمیودرجانی



 (ره) خمینی امام اندیشه سیاست امنیتی در
ابزاریبرایتعالیوآزادیانساناست.همودفاعامام)ره(جنگامنیتیحضرتدراندیشه

هستیم،مواجهدنیابزرگهایقدرتباماکه:»فرمودنداسالمازدرمورددفاع(ره)خمینیامام

استبهارمغانآوردهمابرایماقیامونهضتچیزهاییهستیممدافعمایعنیداریمموضعدفاعی

مربوطواسالمبهمربوطکهچیزهاییتمامازودمانخواسالمیکشورازواسالمیاهدافازو

یکجهادقضیهیعنی.باشدعمومیبایدبسیجدفاع،حالدروهستیمدفاعحالدراستکشوربه

لکناست،خاصیاشخاصبرایدارد،شرایطیجهادقضیه.دیگرقضیهدفاعقضیهاست،قضیه

همانسانعقلکههمانطوریجوانوپیرکوچک،بزرگ،زن،مرد،است،عمومیدفاع،قضیه
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ازیکهرمنزل،آناهالیکسی،یکمنزلبرایآوردهجومکسیاگرکهکندمیحکم

،دفاع(ره)خمینیدرسیاستامنیتیامام(.74:22ج،7923خمینی،امام)«کنندمیخودشاندفاع

خویشانسانیشرفوکرامتوحفظمعنویومادیحیاتتضمینبرایانسانمشروعواکنش

.الهیاستوواجبتکلیفیکهاستمهاجمبرابردر

ازدفاعبهمرزهایسیاسینیستوایشانمحصور(ره)امامخمینیوسیاستامنیتیاندیشه

هایآرمانواسالم،(ره)امامدفاعیهایاندیشهمحوراسالمرادرنظرداشتند.زیراجهانیمنافع

ماازمسلمانانامریکاییهمیاافریقاییدرکشورهایاگرکهبوداینبرامامتأکید.استالهی

کمککنیم.امام)ره(معتقدبودندکهدرزمینهبهآنهاکهاستاسالمیماوظیفهبخواهد،کمک

برای بهگفتهاسالماست،مطرحآنچهنیستمطرحکشورمادفاعازمسلمانانواسالم، است.

باشناسدیومرزنمایاستوجغرافدهیماجنگعقجنگ»ایشان، مانیدرجنگاعتقاددیوما

دراندیشه(.41:729،ج7923،ینیخم)امام«میبزرگسربازاناسالمرادرجهانراهاندازجیبس

همهبرگیرد،قرارتهاجممورداسالمفرهنگودینجهانازنقطههردراگرامامخمینی)ره(،

(ره)امامخمینیبزنند.حضرتفرهنگینظامیوسیاسی،واجباستکهدستبهدفاعمسلمانان

دردهد،گسترشراخوداستیالدشمنکهرودآنخوفاگر»اند:درکتابتحریرالوسیلهآورده

همچنین(.7:244ج،7913خمینی،امام)«ممکنایوسیلههربهشودمیواجبدفاعصورتاین

بهمنجررودکهآنشهرهایواسالمحوزۀبرکافرتسلطدشمنخوفاگر:»ایشاننوشتهاست

.شودمیواجبدفاعشود،میمسلمینواسالمتحقیروذلتومسلمیناقتصادیوسیاسیاسارت

مبارزهومقاومتبایاوگیردمیصورتآنشبیهودارددشمنکههاییسالحبایادفاعاینو

بهآنهابانکردنمعاشرتوآنهااستعمالکردنترکودشمنکاالییدخرتحریممانندمنفی

4ج،7913خمینی،امام)«کلیطور وسعتو(.992: اصل بر )ره( امام مطالبتأکید این در

مرزهایاعتقادیبهجایمرزهایسیاسیدرسیاستامنیتیمشهوداست؛ایشاندرموردوظیفه

دفاعیاسالمی،فرمودند:-ردمرزهایسیاسیدراندیشهامنیتیمسلماناندرحمایتازیکدیگرو

تمامبربگیردقراراجانبحملهوهجومموردمسلمانکشوریککهرودآنترساگر»

«باشدممکنکهوسیلههرباکننددفاعوحمایتکشورآنازکهاستواجباسالمیهایدولت

(.234-7:231ج،7913خمینی،امام)

خمینی)ره(همچنیندرجاییدیگردرمورداهمیتممانعتازنفوذبیگانگانولزومامام

تسلطباعثبیگانههایدولتواسالمیدولمیانسیاسیروابطاگر»اقدامدراینزمینهفرمودند:



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 232
 

کههاییپیمانواستروابطحرامبرقراریگردد،سیاسیاسارتباعثیاشودمسلمانانبرآنها

راخودهایدولترؤسایمواقعایندرکهاستواجبمسلمانبرواستباطلکنندمیاربرقر

منفیمبارزهباکهچندهرنمایندفسخراقراردادهاییچنینکهسازندوادارراآنانوکنندارشاد

(.7:224ج،7913امامخمینی،)«باشد

ناباهمیتزیادیقائلاسالمبهگشتبازوفرهنگیاستقاللبهایشاندراندیشهامنیتیخود

باالترین فرهنگهرموجودیتدرکهعنصریبودندومعتقدبودندکه نقشدارد، آنجامعه

واگرمنحرفدهدمیتشکیلراجامعهآنموجودیتوهویتجامعههرفرهنگواستجامعه

هر قوینظامیوصنعتیسیاسی،اقتصادی،ابعادچندشود، اینجامعهبایکجامعه پوچشد،

امامخمینیخواهد ره)شد. دستازمستضعفیننجاتواهللالیقربراانقالبوقیامانگیزۀ(

تشکیلهمانکهاسالمعالیةمقاصدجهتدانستندومعتقدبودندکهدفاعبایددرمستکبرانمی

:7912ری،جعف)است،انجامشود(ص)محمدحضرتروشوسیرهمبنایبراسالمیحکومت

422.)

)ره(می امام اندیشه در امنیتی سیاست که گفت سیاسیمرزوحدتوان و جغرافیایی

(.ازاینرو،در7:733،ج7923شناسد؛امنیتمکتبیمهمترازامنیتملیاست)امامخمینی،نمی

اسیوملیهایسیمسائلامنیتیدراندیشهامام)ره(حداقلدربینکشورهایاسالمیمرزبندی

(.7913:941چنداناعتبارنداردوآنچهاصلاستامتاسالمیاست)زرومی،
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هایمهمآندربابررسیهویتاسالمیازمنظرامنیتیومشخصشدنمبانی،اصولوارزش

اینبخشبهتأثیراتاینهویتبرسیاستارتباطباسیاستامنیتیبرایآزمونفرضیهخوددر

پردازیم:امنیتیایراندرعراقوسوریهمی


 تأثیر هویت اسالمی در تعریف منافع امنیتی ایران  -الف

اسالمیشدنهویتایرانمنجربهبازتعریفمنافعامنیتیاینکشورشدهاست.ازیکطرف،

تیاینکشوررافرایمرزهایملیوسیاسیبردههویتاسالمیشیعیوانقالبیمرزهایمنافعامنی

امنیتدرچارچوبمرزهایاعتقادیو دراسالمدفاعو شد، همانطورکهمشاهده زیرا است.

باوریواصلوسعتتعریفشدهاستوهرجااعتقاداتوباورهایاسالمیومسلمانانحضور
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ویژگیمنافعامنیتیمتأثرازازغالببودنداشتهباشند،منافعامنیتیهمدرآنجاوجوددارد.این

منافعدراسالماست؛بهعبارتدیگر،منافعامنیتیایراندرگسترشنوعی«ارزشیبودن»ویژگی

ازهویتاسالمیکهموردحمایتاینکشوراست،نهفتهاست.گسترشنوعیازهویتاسالمی

ک و منطقه هر در باشد ایران مخالفهویتاسالمی تلقیکه امنیتایران علیه تهدید شوری

شود؛حالهرچهاینتهدیدنزدیکبهمرزهایجغرافیاییسیاسیایرانباشد،مسلماًتهدیدیمی

هاوباورهایهویتاسالمیگردد.بنابراینبایدگفتکهگسترشارزشمیجدیومهمترتلقی

سیوبویژهدرمنطقهپیرامونیکشورایران)هویتاسالمیشیعیوانقالبی(درفرایمرزهایسیا

هادریمن،جنبششیعیاندربحرین،دولتایرانازمنافعامنیتیمهمایراناست.جنبشحوثی

بهاسددرسوریهودولتشیعیعراقنمودهاییازگسترشارزش باورهایشکلدهنده و ها

میایران،تعریفمنافعهویتجمهوریاسالمیایرانهستند.درکلبایدگفتکههویتاسال

ثباتکشورهاییهمچونسوریهوعراقامنیتیایرانرافرامرزیوارزشیکردهاست.وضعیتبی

انقالبیایرانفراهمکردهاستوهمتهدیدیبرای-هایاسالمیهمفرصتیبرایگسترشارزش

هایارزشیدیگراینامراست.زیرابیثباتیدراینکشورزمینهرابرایظهوروگسترشنظام

هاییچونقرائتداعشازاسالمفراهمکردهاست.همچوننگرشسلفیوقرائت


 ی ایران تأثیر هویت اسالمی ایران در تعریف مبانی سیاست امنیت -ب

مبانیسیاستامنیتیایرانریشهدرهویتاسالمیاینکشوردارد.بابررسینگرشاسالمبه

توانگفتکهاصولزیرمبانیسیاستامنیتیایرانهایقبلیمیامنیتوسیاستامنیتیدربخش

یملیو(ردمرزها4هایاسالمی؛لزومقیامعلیهظالمانودشمنانارزش(7دهند:راشکلمی

واتحادحفظ(2(دفاعازمسلمانانواسالمدرسراسرجهان؛9سیاسیدرتدوینسیاستامنیتی؛

وحدت 4اسالمی؛ نفیآزادیهاینهضتازحمایت( گریبرسلطهوپذیریسلطهبخشو

دردادنمقاومتشکل(تالشبرای1ومرزهایاسالمی؛سرحداتازدفاع(2اسالمومسلمین؛

جهاناسالموحمایتازآن.

بهایننکتهبایدتوجهکردکهمنظورازاسالمدرایناصول،اسالمشیعیوانقالبیاستکهبا

هایدیگرمانندوهابیت،داعشیاهایدیگرازاسالمکهتوسطمذاهب،کشورهاوگروهخوانش

ایناصول اختالفدارد. است، ایندینمطرحشده در راهبردهایامنیتیمذاهبدیگر منشا

گنجد.ازهمینرواستملتومرزهایجفرافیایسیاسینمی-هستندکهدرقالبتعریفدولت
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کهجمهوریاسالمیایرانفعالیتامنیتیونظامیدرفرایمرزهایسیاسیخودراوظیفهخود

نگاهیاجمالیبهایناصولمیمی با زیرا نوعیازسیاستتواندریافتکهمحصولآنداند. ها

گسترده-امنیتی بسیار آن حوزه عبارتدیگر،امنیتیاستکه به است. مرزهایسیاسی از تر

آن مرز بلکه نیست سیاسی جغرافیای مرزهای به محدود مبانی، این بر مبتنی امنیتی سیاست

ویتمشابههاوافراددارایهها،دولتاعتقادیوباوریاست.دفاعوحمایتازاحزاب،گروه

هویتجمهوریاسالمیایراننتیجهاینمبانیاست.حمایتامنیتیونظامیازدولتسوریهو

حزبگروه )مانند جهان سراسر در انقالبی و اسالمی سرزمینهای حماسدر و لبنان هایاهلل

 اشغالی(نمودهاییازتأثیراتاینمبانیواصولهستند.


 یف تهدیدات امنیتی ایرانتأثیر هویت اسالمی در تعر-پ

هویتجمهوریاسالمیایرانریشهدراسالموعقایداسالمیدارد.اینهویتبهاصولومبانی

سیرهو ایناصولومبانیدرقرآن، سیاستامنیتیدرجمهوریاسالمیایرانشکلدادهاست.

نطورکهدربخشنخستمقالهگفتارپیامبروائمهواندیشهرهبرانانقالباسالمیریشهدارد.هما

هویت«هویتملی»هایمهمامنیتملی،احساسامنیتدرموردگفتهشد،یکیازبخش است.

شاملارزش وابستگیملیخود سیاسی، مذهبی، تاریخیاست.هایفرهنگیو هایسرزمینیو

تحریفویاملتدرمعرضنابودی،-هایبنیادییکدولتبنابراینزمانیکهتصورشودارزش

آید.درواقعهویتاعتبارشدنوبهحاشیهراندهشدناست،احساسناامنیوتهدیدبهوجودمیبی

هاوباورهایبنیادینشکلدهندهبههویتجمهوریاسالمیشود.ازآنجاکهارزشملیتهدیدمی

مرزهایایرانهمموردتهدیدتوانندخارجازایران،ویژگیفرامرزیوفراسرزمینیدارد،بنابراینمی

هایاخیردرتصوررهبرانایران،تهدیدیمستقیمعلیهمستقیمقرارگیرند.وضعیتمنطقهدرسال

هایبنیادینوبهدنبالآنهویتاسالمیایرانوامنیتاینکشوربودهاست.بنابراین،ایرانارزش

کند:یرتعریفمیمهمترینتهدیداتامنیتیعلیهخودرادرقالبمواردز


 گرا به عنوان تهدید تعریف نظم سلفی

کشوربهنیاست.ایگرادرمنطقهغرباسیاکشورعربستانسعودیسلفیارهبرنظممنطقه

نظمخودراکههمانیاصلیازاعضایعربی،بعضیکشورهایدنبالبیداریاسالمیدربرخ

دستخوشانقالببودند،ازدستدادهاست.دریکاردرکشورهامحافظهیکتاتوریدیهادولت
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یآنهاهمبخشیمحافظهکاروسلطنتیهاواردنکهدولتنیمانندبحرگریدیورهاکشیبرخ

هستندوونیانقالبیازسویجدداتیهمآماجتهدهستنداضیریوتحترهبریازنظمسلف

فراریمتزلزل یا و اعزامتالشکردندعلناًیسعودخاندانشدند. پول، طریقخرجکردن از

حماینظامیروین نظامیحاتیتسلتیو کنندیکشورهایسلطنتیهاثبات تقویت را منطقه

استیانظممنطقهنینهادوسازمانانیمهمتر«همکاریخلیجفارسشورای»(.7934)کرمی،

نیدارد.ایواهدافیدئولوژینوعنظمچهانیدهدکهایهاومواضعآننشانماستیسیکهبررس

کشورتوطئهنیبهاینکهاعتراضاتدراهیمردمبحرینوباتکزشیشورابهمنظورمقابلهباخ

مواردبهیدربرخیندوحتاهقراردادیونظامیمالتیکشورراموردحمانیامیاست،رژرانیا

(.Slackman, 2011)بهسرکوبمردممعترضپرداختندمیطورمستق

سلفینظم عربیامارتیهمکارباگرا دمتحده شورایکشورهاگریو یهمکاریعضو

فارس،درپینوعیبازگشتواحیایمناسباتوساختارپیشینامنیتیدرمنطقهغرباسیاجیخل

کنداینکارراازطریقالگویموازنهقدرتیاکاربردقدرتاست.عربستانسعودیتالشمی

ایهایفرامنطقهراستا،بسترسازیبرایدخالتبیشترقدرتنینجامدهد.درابرایمهارقدرتا

یامنطقهیمهمحفظموازنهوکنترلرقبایهاازراهیکیسیمریکاوانگلابویژهایاالتمتحده

نظمنیکندکههرنظاممخالفایخودتالشمیانظممنطقهتیحفظوتثبیبراعربستاناست.

تضع همکند.فیرا سورنیدر اعتراضاتدر وقوع با هم عکسدهیراستا بر عربستان گری،

ن،ی)مثلبحریاسیدستخوشبحرانسیکشورها نفعمخالفانواردعرصمنیاردن، به شد.ه(

ابعادوعربستانتالشمی توجهبه درسوریهبهپیشببردکهبا کندکهرویکردتغییررژیمرا

،جایگاهآندرمحورویژهکسوریهونوعروابطدولتبشاراسدوبایواستراتژیاهمیتمنطقه

قابلتحلیلاست اختصاصدالرهایعربستان(Hassan, 2013: 17)مقاومت، پشتیبانیمالیو .

بهداخلسوریهحبرایتهیهسال ،وقاچاقاسلحه راهکارهایعملیاتیبه مرتبطمخالفان،ارائه

ایبهکارگرفتهمیشود.همچنین،المللیوایجادفشاررسانهایبینهآنهابارسانهرهبرانکردن

هماهن عربستاندرصدرمحورعربیبا محورغربی،گیدربحثفشارهاواعزامناظرانعرب،

توانالمللیکردنپروندهسوریهدارد.باتحلیلسیاستعربستاندرقبالسوریه،میسعیدربین

انرادردوبعدداخلیوخارجیارزیابیکرد.اینمنافع،دربعدداخلی،منافعحاصلهبرایعربست

بحرانداخلیبهدورهادرداخلآنکشوروصالمللیازاعتراضمنحرفکردنرویکردهایبین

سوریه،دولتمریکاازتضعیفجایگاهاخارجازکشوراست.دربعدخارجی،کسبحمایت
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دخالتانحرافتوجه از ها حضورهای برایادامه فضایالزم ایجاد یمن، در عربستان نظامی

ونیروهاینظامیآنکشوردربحرینوتحتفشارقراردادنسوریهبهدلیلحمایتازحزباهلل

(.7934)کرمی،استتعاملباایران،درصدراینمنافع



  یستیترور یتندرو یهابا گروه یچالش ائتالف نظم سلف
تحوالتمیکی داز غربگریهم گروهاسیامنطقه قدرتگرفتن و ویافراطیهاظهور

هیبویژهعراقوسوررانیمجاورایدرکشورهایثباتیهمانندداعشدرمنطقهاست.بیستیترور

اردنومن،یمانندییکاردرکشورهامحافظهیهاوحکومتونیازتقابلانقالبیناشیثباتیوب

نهتیوضعنیکردهاست.اایمهیوافراطیستیتروریهاتگرفتنگروهقدریرابرانهیزمنیبحر

قدرت به منجر ترورافتنیتنها کشورهایستیسازمان در سوریعربیالقاعده عراق، ه،یمانند

مانندجبههالنصرتوداعشاعالمظهوریدیجدیهاشدهاستبلکهگروهمنیاردنون،یبحر

قدرتیکردندوسر افتندیعاً مخالفیهایمتشکلازسنیتندرووافراطیهاگروهنیغالبا.

قههستند.طدرمنرانیایتیوامنیزدنبهمنافعملهدرصددضربکیهستندوهرعهیوشرانیا

کهییوعراق،کشورهاهیسوریآندرکشورهایروهایشدنداعشوقدرتگرفتننفعال

دارند،نشانازائتالفپنهانعناصررانیباایکینزدوروابطستندینیسلفیگرانظماسالمءجز

قدرت،عراقریوزنخست،یالمالکیکهنوریدارد.اززمانیستیتروریهاگروهنیباایسعود

ا در انیرا عراقمتحد دستگرفتو به رانیکشور شد، منطقه آرزوهایکیدر ملکیاز

سابقعربستانسعود پادشاه یعبداهلل، سعودشکستاو عربستان است. مهرهیمالکی،بوده را

یکردهوحاکمانکشورهایبهبغدادخوددارریازاعزامسفیوحتدانستیمرانینشاندهادست

وعمانرایقطر،اماراتمتحدهعربن،یبحرت،یفارسازجملهکوجیخلیهمکاریعضوشورا

(.Al-Khoei, 2013: 36)درنیبگیمشابهنسبتبهدولتمالکیکردکهموضعقیتشو

متحدهشرکتاالتیایدرائتالفضدداعشبهرهبریکارعربمحافظهیچهکشورهااگر 

توانگفتحداقلچشمخودرایمهیعراقوسوریهاکردند،امابهخاطرمبارزهداعشبادولت

یبرایندوتالشبندیمانندجبههالنصرهوداعشمیهاازکشورشانازگروهیعناصرتیبرحما

جر مادیحاتیتسلیهاکمکانیتوقف ایو مرزهاگروهنیبه و خاک از کشورشانیها

7.کنندینم
                                                                                                                                               
1. BBC, 19 June 2014 
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یوعراقیسوریروهایازطرفنیستیگروهترورنیداعشوتحتفشارقرارگرفتنافیتضع

رارانیاکهیبهشکلیکارعربمحافظهیدرذهنرهبرانکشورهایهراسرانیادیتشدنیوهمچن

داعشتلق از میخطرناکتر برانهیزمدتوانیکنند، بیرا کارومحافظهیعربیکشورهانیاتحاد

مانندجبههیستیتروریهافراهمکند.همانگونهکهعربستانازگروهنظامیانتندروشبهباگرایسلف

تواندازیمکندیمتیهااست،حمایباداعشکمترمتوجهسنسهیالنصرهکهخشونتآنهادرمقا

کند.تیهمحماهیعراقوسورران،یافیداعشبهخاطرتضعیروهاین



 تأثیر هویت بر نگرش امنیتی کنشگران دیگر به ایران 
هایخاصخودازجملهشیعیبودنوانقالبیبودن،منجربههویتاسالمیایرانباویژگی

کنشگرانمتعددیتهدیدامنیتیمحسوبشود.آنشدهاستکهجمهوریاسالمیایرانبهوسیله

شیعههراسیوطرحسناریویتحققهاللشیعیبهرهبریایراننمودیازاینتأثیراست.نگاهبه

امنیتیتوسطگروه تهدید عنوان به سازمانایران کشورهاییمطرحمیها، و قبلازها که شود

بودن اینکشور متحدان از هویتایران کشورهاییاسالمیشدن یا کشورهایغربی( )مانند د

یابیهایدیگرمانند)قدرتهاواعتقاداتمذهبیبلکهازجنبهبودندکهایرانرانهازنظرارزش

نظامی،اقتصادی،سیاسیمنطقه(یاباورهاواعتقاداتغیراسالمی)مانندباورهایپانایرانیسمو

هایبارزعربیمنطقهبویژهعربستانسعودیازنمونهکردند.کشورهایضدعربی(تهدیدتلقیمی

اقتصادی رقابتنظامیو جنبه از انقالباسالمیایران قبلاز تا عربستان هستند. دوم دسته از

کرد.امّاهماکنونایرانرابیشازایورقابتعربوعجم،ایرانراتهدیدمحسوبمیمنطقه

کند.ایننگرشباعثهایخودتلقیمیههویتوارزشهرچیزیتهدیداعتقادیوارزشیعلی

هایمختلفایرانتوسطکشورهایچونعربستانمهمترینتهدیدشدهاستکهاقداماتوکنش

اقداماتوفعالیتمنطقه هایایراندرعراقوسوریهوکشورهایدیگرمنطقهوایتلقیشود.

موجبیداریاسالمی،توسطکشورهایعربیاسالمیدرشمالافریقاپساز-کشورهایعربی

هاییمانندشوند.حتیبرنامهبویژهاعضایشورایهمکاریخلیجفارستهدیدامنیتیمحسوبمی

شود.ایایرانتوسطعربستانومتحدانشنیزبهعنوانتهدیدیارزشیتلقیمیبرنامههسته



 گیرینتیجه
طقهبویژهدرقبالعراقوسوریهبهعنوانمعلولدرتغییرمهمدرسیاستامنیتیایراندرمن
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مانند قالبنظریاتی در تغییر مقاالتزیادیاین در گرفت. قرار توجه تحقیقاتزیادیمورد

واقع حملهپیشبازدارندگی، اقدامپیشگیرانهومکتبکپنهاگونظریهگراییتهاجمی، دستانه،

تروای،درصددیافتنمتغییرمستقلریشهنوشتارت.اینایباریبوزانتحلیلشدهاسامنیتمنطقه

انگاریومفهومسازهرهیافتدرچارچوبموردنظر.متغییرباشدمیغیرمادیبرایمتغییروابسته

دررانیایتیامناستیدهندهبهسعاملشکلنیمهمتر:»شدمطرحهیفرضنیاوجایگرفتههویت

«.کشوراستنیایاسالمتیهو،عراقوسوریهمنطقهبویژهدرکشورهاییمانند

بر تأثیر گرفت: بررسیقرار مورد بعد چهار از ایران سیاستامنیتی هویتاسالمیو رابطه

تعریفمنافعامنیتی،تأثیربرمبانیواصولسیاستامنیتی،تأثیربرتعیینتهدیداتامنیتیوتأثیربر

یهویتاسالمیروشتحلیلاسنادیوروشتحلیلمحتوانگرشامنیتیدیگرانبهایران.دربررس

تأکیدبردرمرحلهگردآوریداده اینبررسیبا در قرارگرفت. استفاده مورد تحلیلآنها، و ها

هویتاسالمی،کشفارزش سیاستامنیتیدر مرتبطبا مبانی و اصول قرآن،ها، مانند منابعی

آثاریازفقهایمشهور،بهعنوانمنابعمرجعانتخابشدند.البالغه،صحیفهامام،صحیفهنورونهج

بررسیبرخیآیاتقرآنکریم سیاستامنیتیبهاز ارتباطبا در نتایجزیر آنها، تفاسیر و

 بهطورکلیسیاست7دستآمد: و اعتقادیدارد امنیتیمرزهایارزشیو منافع سیاستو )

(4هایمخالف؛اسالمیاستومحدودکردنارزشهایامنیتیمطلوببهمعنایگسترشارزش

جهادعلیهکسانیکهحالتتخاصمیعلیهمسلماناندارنددرهرزمانومکانیتوصیهشدهاست؛

(2ترهستند؛(اولویتداشتنجنگبادشمناناسالمکهازنظرجغرافیاییبهمسلماناننزدیک9

اهدفهراسافکندندردلدشمنوبازداشتناهمیتداشتنتجهیزنظامیوآمادگیامنیتیب

 ازحملهبهسرزمیناسالم؛ (امنیتمعنایعامداردوبهطورکلیبهمعنایعدمسلطهو4آنها

استیالیغیرمسلمانانبرمسلمانانبههرشکلیاست.

 اهمیتدارند: زیر نتایج )ص(، پیامبر سیره در سیاستامنیتی مورد اصل7در بر تأکید )

وسعت» » امنیتمسلمانان؛ امکاناتموجود4در وضعیتو با امنیتیمنطبق راهبردهای تغییر )

(استفادهازراهبردهایمخفیانهوحتیدورشدنازکفاردرصورت4)تفاوتسیاستامنیتی(؛

(استفادهازراهبردهایصلح،پیمانعدمتعرضو9کمبودامکاناتدرقیاسباقدرتدشمنان؛

دفاعیوتهاجمیبراساسوضعیتموجود.جهاد

تواننتایجزیررادرموردسیاستامنیتیدرسیرهوگفتارونهجالبالغهامامعلی)ع(،می

 کرد: انعقاد7استخراج تأمینبرایصلحهایپیمان( ناموسمسلمانان؛ و مال (4امنیتجان،
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نگباکسانیکهدشمنیآنهابااسالمو(ج9امنیتمسلمانان؛کنندهتهدیدعواملازپیشگیری

 است؛ شده 2مسلمینآشکار عملیاتنظامی؛ سازشقبلاز تالشبرایصلحو از9( پرهیز )

(2(جلوگیریازکشتارتاجایممکنوممانعتازاعمالغیرانسانی؛4جنگبهخاطرقدرت؛

انسا طریقبصیرتدادنبه از محیطامنبرایاجرایاسالم کارگیریامکاناتنایجاد به و ها

دستیوحملهبهدشمنانیکهدرفکرحملهبهمسلمینهستنددرخارجاز(ضرورتپیش1نظامی؛

سرزمینمسلمانان.

هاییچونصحیفهنوروصحیفهامام،همچنیننتایجزیرازاندیشهامامخمینی)ره(درکتاب

(اهمیتنداشتنمرزهایسیاسیدردفاعو7ت:درمورددفاعوسیاستامنیتیقابلاستنتاجاس

(توجهبهحیات9شود؛(توجهسیاستامنیتیبههرچیزیکهمربوطبهاسالممی4جهاداسالمی؛

(حمایتنظامیازمسلمانانخواستار2معنویمسلماناندرکنارحیاتمادیدرسیاستامنیتی؛

(وابسته2هایدیناسالمدرسراسرجهان؛ش(دفاعازفرهنگوارز4کمکدرهرجایجهان؛

بودناهمیتواعتبارمنافعملیدرچارچوبمنافعاسالمی.

باموضوعارزش اصولومبانیامنیتیودفاعیدرهویتاسالمیکهبیشترینارتباطرا ها،

می را دارند حاضر مقاله کرد: خالصه زیر موارد در سیاست7توان منافع، بودن ارزشی و(

(ضرورت9(توجهبهمرزهایاعتقادیوارزشیدرسیاستامنیتیودفاعی؛4تهدیداتامنیتی؛

دستیدربرابرتهدیداتامنیتیعلیهاسالمومسلمین.حفظآمادگیوپیش

تواننتیجهگرفتکهحضورنظامیوبنابراینباایننوعنگرشبهامنیتوسیاستامنیتیمی

نظامیانشیعهشورهایسوریهوعراقوحمایتازدولتبشاراسد،دولتوشبهامنیتیایراندرک

گیردکهدرکناریکدیگربخشیازهایامنیتیاسالمیصورتمیدرعراقبرمبنایهمینارزش

شکلداده سیاستامنیتیایرانتحتتأثیرهویتاسالمیخود،ویژگیهویتایرانرا هایاند.

امرزیوپیشگیرانهپیداکردهاست.همینبخشازهویتاستکهحمایتاعتقادی،فر-ارزشی

کند.زیرااینسیاستمنطبقنظامیوحضورامنیتیونظامیایرانرادرعراقوسوریهمشروعمی

هاواصولیاستکهاسالمدرزمینهامنیتودفاعبرآنهاتأکیدکردهاست.باارزش

هاستکهاسالمیبودهاماتغییردرسیاستهویتایرانسالشایداینپرسشمطرحشودکه

بنابراینهویتاسالمینمیامنیتیایراندرسال تواندعلتاصلیتغییرهایاخیررخدادهاست.

ایوسیاستامنیتیونظامیایرانباشد.درپاسخبایدگفتکهدراینمقالهبهدنبالعلتریشه

یتغییرسیاستامنیتیایرانبودیم.درستاستکههویتاسالمیاعتقادی(برا-ارزشی)فکری
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سال سیاستایران درهاستبر استاما گذاشته تأثیر سیاستامنیتی جمله از کشور این های

هایاخیراینتأثیراتدوچندانشدهاستوفرصتتغییراتعینیوعملییافتهاست.اینامرسال

بی سایه کدر در فزاینده بیثباتی است. شده محقق منطقه درشورهای امنیتی و سیاسی ثباتی

بر بهایراندادهاستکهسیاستامنیتیخودرا کشورهاییچونسوریهوعراقاینفرصترا

ازطرفدیگر،همینبی ثباتیفزایندهمنجربهتهدیدروزمبنایهویتاسالمیخودتغییردهد.

وقدرتمادیواعتقا اقداماتنظامیو-دیافزونعلیهبقا ارزشیایراندرمنطقهشدهاست.

بنابراینمی اینتهدیداتهستند. بارز سیاستامنیتیعریستاننمود تغییر نتیجهگرفتکه توان

تراینکشوردرسوریهوعراقتروملموسامنیتیبرجسته-امنیتیونظامیایرانوحضورنظامی

نظامی-اینهویتاستکهمنافعامنیتی،اصولسیاستامنیتیریشهدرهویتاسالمیدارد.زیرا

تعیینمی را اینکشور تهدیداتامنیتیعلیه بهو تعریفایران همچنینهمینهویتدر کند.

ثباتعنوانمنشاءتهدیداتامنیتیتوسطکشورهایدیگربویژهعربستانتأثیرگذاربودهاست.بی

هوفرصترابرایعینیوملموسشدناینتأثیراتهویتبرهایاخیر،زمینشدنمنطقهدرسال

ریشه و علتاساسی که گرفته نتیجه باید بنابراین است. کرده فراهم ایران امنیتی ایسیاست

ثباتیسیاستامنیتیایراندرکشورهایمانندسوریهوعراق،هویتاسالمیاینکشوراستوبی

فرصتیبرایاینکشوربهمتغییرمداخلهفزایندهدرمنطقهوخالءقدرتدر میانجیتنها گریا

عملیشدنوملموسشدناینتأثیراتفراهمکردهاست.
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