






اندیشکده راهبردی تبیین


مجموعه گزارش راهبردی


رویکرد تهاجمی ایران در چارچوب دکترین دفاعی؛ دالیل و پیامدها


www.Tabyincenter.ir   : وبگاه اندیشکده


نشانی :  تهران، اقدسیه، خیابان شهید موحد دانش ،خیابان نسترن، پالک 32، واحد 11


کد پستی : 1957664731


تلفن : 26153329


نمابر : 89771964



اندیشکده راهربدی تبیین

5

فهرست
6 مقدمه 

7  اصول دکترین دفاعی در ج.ا.ایران 

7 سطح خاص   

8 سطح عام   

13 دالیل اتخاذ رویکرد تهاجمی 

13 سطح منطقه ای   

14 سطح فرامنطقه ای   

16 پیامدها 

16 بُعد تهدیدساز   

17 بُعد امنیت ساز   

18 جمع بندی 

20 منابع 



رویکرد تهاجمی ایران در چارچوب دکرتین دفاعی؛ دالیل و پیامدها

6

مقدمه

تحوالت گسترده در سیستم جهانی باعث دغدغه اصلی نظام سیاسی کشورها در محیط 

تعامالت بین المللی در حوزه تامین امنیت و دفاع راهبردی شده است. پیچیدگی های نظم متحول 

در محیط جهانی، ساخت شبکه ای قدرت، درهم تنیدگی و نامتقارنی در نظام امنیتی و نقش آفرینی 

بازیگران غیردولتی معادالت بقاء را برای همه کشورها متغیر ساخته است.

ج. ا. ایران به عنوان کشوری تجدیدنظرطلب در نظم آمریکا محور، دارای تجربه جنگ 

هشت ساله و با احتساب رویکرد تهاجمی دائم آمریکا و بعضا بازیگران منطقه ای و غیردولتی 

در محیط پرتالطم ناامنی منطقه ای، ناگزیر به اتخاد سیستم و دکترین دفاعی با قدرت بازدارندگی 

تدوین  نظام مندی،  و  هماهنگ  سیستم  چنین  به  دستیابی  برای  است.  پایدار  تهاجمی  و  تدافعی 

استراتژی های مطمئن و پایدار و برخورداری از دکترین دفاعی مطلوب بر اثرگذاری بازدارندگی 

خواهد افزود. در این مقاله با توجه به تحوالت جدید منطقه ای پیش روی ج. ا. ایران به مسئله ی 

اتخاذ »رویکرد تهاجمی« خواهیم پرداخت.
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 اصول دکترین دفاعی در ج.ا.ایران

پیگیری سیاست های داخلی و خارجی هر کشور اساسا تابعی از دکترین امنیت ملی آن 

کشور است. اصول دکترین دفاعی که بر مبنای برخی اصول حاکمیتی، قانون اساسی، ارزشهای 

را خواهد داشت.  دفاعی  تعیین دکترین  اساسی در  نقش  ملی شکل می گیرد،  امنیت  و  بنیادی 

دکترین دفاعی در واقع روابط میان ساختارهای سیاسی، سیاست دفاع ملی و راهبرد دفاع ملی را 

توصیف می کند.]۱[ می توان گفت دکترین دفاعی مجموعه ای از اصول اساسی، قواعد، نظریه ها، 

اندیشه ها، زیربنای فکری و اصول بنیادی مورد قبول و حمایت ملی است که توسط رهبران نظامی 

ـ سیاسی کشور و با توجه به دکترین امنیت ملی و اندیشه نظامی حاکم بیان می شود.]۲[ دکترین 

دفاعی باید به گونه ای باشد که تحوالت جهانی و منطقه ای به ویژه روندهای کالن بین المللی همانند 

جهانی شدن را مد نظر قرار دهد.

در تعیین دکترین دفاعی ج. ا. ایران برخی عوامل و شاخص های ذیل در دو سطح خاص و 

عام تاثیرگذار و تعیین کننده می باشند:

سطح خاص

منظور از سطح خاص عوامل و شاخص های مشخص است که مستقیما تاثیرگذارند.

قانون اساسی: در قانون اساسی ج. ا. ایران مواردی همچون تاکید بر استقالل و نفی هرگونه 

سلطه جویی و سلطه پذیری، ممنوعیت استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور، توانمندسازی احاد 

ملت برای دفاع مسلحانه از عوامل تاثیرگذار بر تعیین سیاست ها و دکترین دفاعی می باشد.

دیدگاه های و خط مشی های امام خمینی و همچنین فرماندهی معظم کل قوا: که بر آمادگی 
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دفاع همه جانبه با تاکید بر راهبرد دفاع مردمی و خوداتکایی و خودکفایی در امور دفاعی و نظامی 

تاکید داشته اند.

سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام: در این سند عالوه بر ترسیم جایگاه کشور در 

منطقه و جهان در بعد دفاعی، بر ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل 

و مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقالب اسالمی و منابع حیاتی کشور 

تاکید شده است.

موقعیت ژئوپلتیک: در مرکز جهان اسالم واقع شدن، برخورداری و همجواری با منابع 

طبیعی غنی، قرار گرفتن در چهار راه ارتباطی دنیا و دسترسی به آبهای آزاد، ج. ا. ایران را به 

عنوان یک کشور قدرتمند و کنشگر معرفی می نماید. این عوامل نقشی اساسی در تعیین دکترین 

دفاعی خواهد داشت.

و  فرامنطقه ای همطراز  و  منطقه ای  بازیگران  غیر همطراز]۳[:  و  بازیگران هم طراز  سطح 

بعضا  و  تدافعی  بازدارندگی  افزایش  بدلیل  ناهمطراز،  قدرتمنِد  موجودِ  خواهان وضع  بازیگران 

تهاجمی دائمی، همواره در تعیین دکترین ج. ا. ایران تاثیرگذار بوده اند.

سطح عام

 منظور جنبه ی عام از عناصری است که در دکترین دفاعی تاثیرگذار هستند.

دفاع همه جانبه: تحول دائمی موقعیت های راهبردی در سطح منطقه ای و جهانی، کشورها 

را ناچار به بازبینی و اصالح رهیافت های دفاعی می کند. یکی از رهیافت های نسبتا جدیدی که 
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در این زمینه طی دو دهه اخیر ظهور کرده است، دفاع همه جانبه است. این رهیافت تحت تاثیر 

اروپایی  برخی کشورهای  و  اسکاندیناوی  از کشورهای  امنیت  مفهوم  در  ایجاد شده  تحوالت 

همچون سوئیس آغاز گردید. این رهیافت مبتنی بر این فرض است که متجاوزان به کشور، 

عالوه بر اقدامات نظامی می توانند از طریق درهم شکستن نظام های اقتصادی، هدف قرار دادن 

بافت های اجتماعی و توانایی مقابله با فجایع طبیعی و انسان ساز، کشور را به شکست بکشانند.]۴[ 

رهیافت دفاع همه جانبه، منازعات بین کشورها را صرفا نظامی نمی داند و بر تجاوزها و تهدیدات 

غیرمتعارف که قصد از بین بردن همبستگی اجتماعی و درهم شکستن اقتصاد و تحلیل توان ملی 

را دارند، معطوف شده است.

دفاع همه جانبه به معنای آماده سازی و به کارگیری همه سرمایه های انسانی، امکانات 

مادی و معنوی به منظور پیشگیری و مقابله با هر نوع تهدید و تهاجم دشمنان خارجی و داخلی 

است]5[. دفاع همه جانبه در واقع کاربست تمامی ظرفیت ها و مقدورات موجود برای مواجهه با 

تهدیدهای فراروی نظام است.

دفاع همه جانبه در ج.ا. ایران به مثابه راهبرد، اندیشه، سیاست و دکترین دفاعی در نظر 

گرفته می شود. استفاده از راهبرد دفاع همه جانبه از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی وجود داشته 

است. امام خمینی در ۲6 شهریور ۱۳67 خطاب به فرماندهان نظامی فرمودند: »در هر حال ما باید 

آماده و مهیا باشیم، … واجب است پیشکسوتان جهاد و شهادت در همه صحنه ها حاضر باشند… 

و در تجهیز همه آحاد و افراد این کشور، بر اساس اصول خاص دفاع همه جانبه، تا رسیدن به 

تشکل واقعی و حقیقی بسیج …کوشش نمود.«]6[

بنابراین دفاع همه جانبه می تواند به عنوان یک دکترین دفاعی مبتنی بر استفاده از تمامی 
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ظرفیت ها در جهت رفع محدودیت ها مورد توجه قرار گیرد، آن چنان که در نهادهای دفاعی و 

امنیتی کشور بر این مسئله متمرکز شده و در حال پیگیری می باشد. در دکترین دفاعی ج.ا. ایران، 

از طرف رهبران انقالب اسالمی و نیز تئوریسین های دفاعی و نظامی، معیارهای ذیل در نظر گرفته 

شده است:

تشکیل ارتش بیست میلیونی

دفاع همراه با بازدارندگی

نبرد نامتقارن به مثابه بازدارنده هر دشمن متجاوز احتمالی

تقویت کامل بنیه ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقالل و تمامیت 

ارضی و دفاعی کشور

کسب اقتدار و توان دفاعی و برتری در سطح منطقه

دفاع همه جانبه

رویکرد تهاجمی در دکترین دفاعی ج. ا. ایران

تنوع تهدیدات به لحاظ اثرگذاری، کارایی و جنس آنها در محیط پیرامونی ج.ا.ایران، 

الزام به استفاده از تاکتیک ها و تکنیک های متغیر و متنوع برای مقابله با تهدیدات را حائز اهمیت 

می سازد. اتخاذ »رویکرد تهاجمی« در دوازدهمین رزمایش پیامبر اعظم )ص( در این چارچوب 

است. سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در این خصوص اظهار داشت: »همانگونه 
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که قبال اعالم کردیم اصول و راهبرد اصلی ما دفاعی است اما در سطوح عملیاتی تاکتیکی و 

تهاجمی است… بهترین دفاع حمله و هجوم است زمانی که دشمن علیه کشورمان نیتی داشته 

باشد باید به آن هجوم ببریم چرا که عامل بازدارندگی ما همین هجوم خواهد بود.« این جمالت به 

عنوان یک رویکرد حتی در سطح عملیاتی و تاکتیکی، اقدامی جدید بوده است.

به نظر می رسد در دکترین دفاعی ج. ا. ایران، تحول از جنگ کالسیک دوران دفاع مقدس 

به جنگ نامتقارن در سطوح مختلف )سه سطح( با دشمنان تغییر یافته است؛

سطح اول: سطح تجهیزات، تسلیحات و محصوالت نظامی و دفاعی است. در این سطح 

تجهیزاتی همانند مین های ضد هلی کوپتر، مین های دریایی، قایق های تندرو، موشک های بالستیک 

و کروز دور، میان و کوتاه برد  و … قرار دارند که برای تهدیدات مختلف با سطح متفاوت در 

منطقه و فرامنطقه اولویتی دهی می گردد.

سطح دوم: این سطح مشابه آن در جنگ های نیابتی بوده که از مرحله کالسیک تا مرحله 

آموزش و ساماندهی گروه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

سطح سوم: این سطح بر مبنای دفاع نامتقارن بر محور سرزمین و جغرافیا می باشد بدین معنا 

که جنگ امروزه در عراق و سوریه برای نجنگیدن در خاک کشور می باشد و عمق استراتژیک 

و افزایش قلمرو امن را در پی خواهد داشت.]7[

زمانی که عرصه رویارویی به خارج از مرزها انتقال می یابد و به عبارتی سطح »جغرافیایی 

تهدید« عمیق تر می شود تا قلمرو سرزمین ایمن تر بماند و زمانی که مواجهه با دشمنان در عراق 

و سوریه صورت می گیرد، این می تواند به معنای رویکرد تهاجمی در نظر گرفته شود. بر همین 

اساس، مشاور رسانه ای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مصاحبه ای اعالم کرد: »تحول دکترین 
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نظامی ج. ا. ایران از بازدارندگی دفاعی پس از دوران دفاع مقدس به بازدارندگی دفاعی و تهاجمی 

تغییر یافته است.« لذا مهمترین رویکرد جدید در رزمایش اخیر، استفاده از قابلیت های تهاجمی 

در حوزه های زمینی، هوایی و دریایی بصورت همزمان بوده است. عملیات آبی خاکی با تجهیزات 

جدید و اشغال سرزمین دشمن برای نخستین بار اتفاق افتاد.

و  است  مواجه  گوناگون  تهدیدات  با  ایران  که  روست  آن  از  تهاجمی  رویکرد  اتخاذ 

به  بیشتری  جدیت  با  تا  است  شده  باعث  آنان  به  پرداخت  نوع  و  تهدیدات  در  اولویت بندی 

علیه  نبرد  در  ایران  ا.  ج.  نظامی  نیروهای  اخیر  تجربیات  بیاندیشد.  خود  امنیتی  ضرورت های 

از عوامل شکل گیری  اخیر یکی  از جنگ های  امنیت مرزها و تجربیات حاصل  تروریست ها، 

دکترین های جدید تاکتیکی مبتنی بر تهاجم می باشد. در بخشی از بحث رویکرد تهاجمی و زمانی 

که دشمن علیه کشور نیتی داشته باشد که محرز است، مفهوم دفاع پیشگیرانه تهاجمی شکل 

این دفاع در چارچوب تعرضات قابل پیش بینی و حتمی الوقوع معنا می یابد آن چنان  می گیرد. 

که آمریکا در جنگ ۲00۳ علیه عراق از مفهوم دفاع پیشگیرانه استفاده نمود. البته این به معنای 

رویکرد تهاجمی نیست و در معنای واقعی، دفاع پیشگیرانه تهاجمی محسوب می شود. این بدان 

معناست که رویکرد تهاجمی اعالمی از طرف سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این چارچوب قابل 

پذیرش می باشد. رویکرد تهاجمی ج. ا. ایران بر مبنای سابقه حمله در گذشته می باشد. ج. ا. ایران 

بعد از انقالب اسالمی بالفاصله مورد هجوم رژیم بعث عراق قرار گرفت]8[.

بنابراین به نظر می رسد اتخاذ رویکرد تهاجمی در راهبرد دفاعی ج. ا. ایران متاثر از عواملی 

همچون حوادث احتمالی مختلف کوچک و بزرگ و غیرقابل پیش بینی است که بصورت تدریجی 

و غیرمحسوس شکل می گیرد و بر شکل گیری محیط امنیتی پیرامونی و منطقه ای تاثیرگذار است.
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دالیل اتخاذ رویکرد تهاجمی

آنچه ج.ا. ایران در راهبرد دفاعی خود دارد، در چارچوب بازدارندگی، بیش از آن که جنبه 

تهاجم و دفاع را توامان داشته باشد، دارای جنبه های دفاعی است. راهبرد دفاعی ج.ا.ا ایران نوعی 

از راهبرد در نظر گرفته می شود که هدف آن حفاظت از تمامیت ارضی، منافع ملی و ساختارهای 

قانون اساسی است. نبرد نامتقارن در سطوح مختلف، کسب اقتدار و برتری دفاعی در سطح منطقه 

و تهدیدات بالقوه و بالفعل محیط پیرامونی، اتخاذ رویکرد جدید پیشگیرانه تهاجمی را مورد توجه 

تحلیل گران دفاعی و نظامی قرار داده است. این رویکرد در دو سطح منطقه ای و فرامنطقه ای قابل 

تحلیل می باشد:

سطح منطقه ای

 بنا به شرایط منطقه ای فعلی و تهدیدات گسترده نامتوازن و پیش بینی نشده پیش روی ج. 

ا. ایران، اتخاذ رویکرد تهاجمی در سطح عملیاتی و تاکتیکی به افزایش ضریب امنیت و بقاء ج. 

ا. ایران می انجامد. علی رغم آنکه ج. ا. ایران همواره بر یک راهبرد دفاعی تدافعی ـ تعاملی مبتنی 

بر بازدارندگی در برابر تهدیدات منطقه ای و فرا منطقه ای تاکید می کند، اتخاذ رویکرد پیشگیرانه 

تهاجمی به افزایش امنیت، کاهش تهدیدات و خنثی سازی تحوالت نامتعارف علیه ج. ا. ایران 

می انجامد. عمده ترین تهدیدات نامتعارف پیش روی ج. ا. ایران، در سطح منطقه ای قرار دارد. در 

شرایط فعلی اتخاذ یک رویکرد مطلوب، آگاهانه و پیش دستانه به افزایش امنیت کشور کمک 

خواهد نمود. البته این مسئله نمی تواند صرفا به معنای اتخاذ رویکرد تهاجمی عملیاتی باشد زیرا 

استفاده از این رویکرد می تواند تبعات مختلف امنیتی و سیاسی داشته باشد. لذا منظور از اتخاذ 
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رویکرد تهاجمی منطقه ای به معنای درک عمیق تحوالت فعلی و پیش بینی حوادث آینده و اتخاذ 

اقدامات پیش دستانه نه در حوزه عملیات های نظامی کالسیک، بلکه به معنای سیاست های اعالمی 

همراه با اتخاذ اقدامات داخلی مبتنی بر ایجاد بازدارندگی تهاجمی است.

سطح فرامنطقه ای

 اندیشیدن در مورد نگرانی های امنیتی منطقه ای از اولویت های سیاست گذاری دفاعی و 

امنیتی ایران می باشد. اما تهدیدهای متوجه ج. ا. ایران افزون بر بعد منطقه ای، ابعاد فراتر از منطقه 

نیز دارد که به سیاستگذاران ایرانی آموخته که در دکترین دفاعی خود، هم منطقه ای و هم جهانی 

بیندیشند.]9[

به نظر می رسد بخش مهم تهدید عمده برای ج. ا. ایران که بتواند بر تنش امنیتی و تهدید 

واقعی استوار باشد، در بعد فرامنطقه ای و جهانی قرار دارد. ایاالت متحده آمریکا به عنوان اولین 

تهدید واقعی برای کشور که طی چهل سال با تهدید پایدار، سایه بر چتر امنیتی ج. ا. ایران انداخته 

است، همواره در حوزه های مختلف در تمامی سطح های داخلی و منطقه ای و فرامنطقه به تهدید 

خود ادامه می دهد.

ج. ا. ایران برای خنثی سازی این تهدیدات همواره بر رویکرد بازدارندگی تدافعی تاکید 

داشته است. اما شرایط پیچیده ی تحوالت منطقه در سال های اخیر، اتخاذ رویکرد تهاجم دفاعی 

برای به حداقل رساندن تهدیدها را ناگزیر ساخته است. بحران سوریه، عراق و یمن به عنوان 

بخشی از محیط  امنیت ساز در بعد جهان اسالم برای ج. ا. ایران، نیروی امنیتی گریز از مرکز 

برای خنثی سازی تهدیدات و افزایش عمق راهبردی و پیشگیری از تهدیدات آینده را افزایش داده 
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است. به عنوان نمونه می توان به اعالم برنامه اعزام ناوگروه ارتش ج. ا. ایران در اوایل سال ۱۳98 

به اقیانوس اطلس و نزدیک به سواحل آمریکا اشاره کرد که از طرف ارتش ج. ا. ایران، عالوه بر 

تامین امنیت اقتصاد ایران در دریاهای آزاد، به صورت نسبی، به معنای اتخاذ یک رویکرد تهاجمی 

خنثی ساز تهدید در نظر گرفته می شود اگرچه دارای ابعاد محدودی است.
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پیامدها

اعالم اتخاذ رویکرد تهاجمی از طرف مقامات نظامی ایران، صریحا برای اولین بار است 

که اعالم شده است. پیامدهای این اتخاذ در بعد تهدیدسازی و امنیت سازی برای ایران، موارد ذیل 

می تواند باشد:

بُعد تهدیدساز

با اعالم رسمی اتخاذ رویکرد تهاجمی در معنای واقعی، القای تهدید برای کشورهای منطقه 

از طرف ج. ا. ایران می تواند افزایش یابد تا از هرگونه کنش معنادار، برحذر باشند.

تهدیدنمایی بیشتر از ایران، ممکن است مسابقه تسلیحاتی را در منطقه تشدید کرده و برخی 

کشورهای منطقه را به اتخاذ رویکرد تهاجمی وادار نماید.

یکی از القائات قدرتهای بزرگ، تهاجمی بودن سیاست های ایران اعالم شده است. با اتخاذ 

این رویکرد، تالش رقبا و دشمنان ایران برای تصویرسازی منفی از ایران بیشتر شده و ممکن است 

در رفتار خود با ایران، تغییری ایجاد کنند.

اتخاذ رویکرد تهاجمی در معنای واقعی، بسترساز حضور فعالتر قدرت های فرامنطقه ای 

برای تامین امنیت برخی کشورهای منطقه را به همراه دارد.

اقناع سازی منطقه ای و جهانی علیه ایران به بهانه اعالم سیاست های تهاجمی از سوی این 

کشور، می تواند از سوی رقبا و دشمنان ایران پیگیری شود.



اندیشکده راهربدی تبیین

۱7

بُعد امنیت ساز

افزایش توان امنیتی ایران

کاهش تهدیدات از طرف کشورهای منطقه و فرامنطقه

افزایش امنیت داخلی از طریق خنثی سازی تهدیدات گروه های تروریستی تحت حمایت 

برخی کشورها

افزایش عمق بازدارندگی در تمامی سطوح در مقابل متجاوز
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جمع بندی

محیط منطقه ای پیچیده و ناامن پیش رو، تهدیدات غیرسازمان یافته، مخالفین و گروه های 

منافق و پیشرفت فناوری و از طرفی افزایش مداوم تهدیدات رسمی برای امنیت ملی، اتخاذ یک 

رویکرد مناسب را برای مقابله و خنثی سازی این تهدیدات ضروری ساخته است. در واقع تهدیدات 

امنیت ملی کشور، تهدیداتی هستند که اولین و ضروری ترین شیوه مقابله با آن به منظور مهار، 

کنترل، خنثی سازی و یا محو آن، بهره گیری از ابزارها و روش های نظامی یا نرم افزاری مرتبط در 

قالب بکارگیری از قدرت )نظامی، بازدارندگی و مهار( است.]۱0[

دکترین دفاعی اعالمی، سیاست های راهبردی و راهبردهای دفاعی که از طرف ج. ا. ایران 

مورد توجه قرار گرفته است، همه در مرحله اول به دنبال خنثی سازی تهدیدات نامتقارن دولتی و 

غیردولتی و سپس تامین امنیت ملی است. مطالعه تاریخ سیاسی و اینکه طی دویست سال اخیر هیچ 

نوع سیاست تهاجمی از سوی ج. ا. ایران علیه همسایگان اتخاذ نشده، نشان از این واقعیت دارد 

که ایران هیچ گاه متجاوز نبوده است. تمام شاخص های اثربخشی در تامین امنیت و منافع کشور 

آنچنان که طی چهار دهه اخیر نشان داده است، صرفا بر پایه بازدارندگی تدافعی بوده است.

و  تهدیدات  مقابل  در  پیشدستانه  دفاع  نوعی  واقع  در  اعالمی  تهاجمی  رویکرد  اتخاذ 

بحران های پیش روست که طی سالهای اخیر به شکل های مختلف بروز یافته است. اساسی ترین 

اصول دکترین دفاعی ج. ا. ایران در حال حاضر رهیافت دفاع همه جانبه می باشد. از طرفی دفع 

تجاوز احتمالی از طرف هر نوع متجاوزی برای نه تنها ج. ا. ایران بلکه برای تمامی کشورها به 

رسمیت شناخته شده است. دفاع پیش دستانه آن چنان که در رفتار بازیگران و همچنین در حقوق 

بین الملل موضوعه، به نوعی مورد تائید قرار گرفته است، حق مشروع و ذاتی ایران برای دفاع از 
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حاکمیت و قلمرو حاکمیتی خود خواهد بود. 
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