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قدمه م
سـپتامر  11روند رویدادهاي سیاسی و نظامی جهان در آغاز هزاره سوم میالدي و رخداد واقعه 

و "قدرت اول جهـانی "وان ت خود به عنیموجب تسهیل اقدمات نظامی امریکا با هدف تثبیت موقع
ن شد.یکره زمیکیتین منابع انرژي جهان در یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتسلط بر مهمتر

در یجهـان يج رسـانه هـا  یایاالت متحده با استفاده از زمینه مساعد افکار عمومی جهـانی و بسـ  
ازدهم یـ ت جهـانی در  خود، در قبال حادثه حمله به برج هاي تجاریت از اقدامات نظامیجهت حما

سـم اقـدام بـه اشـغال کشـور افغانسـتان و       یه تروریـ در نیویورك، با راهبـرد جنـگ عل  2001سپتامبر 
ل اسامه بن الدن رهبر گروه القاعده که برابر اطالعات ارائـه  یحکومت طالبان؛ که از تحویسرنگون

اقدام نمود.2001باشد، در اکتبر ین خصوص میاالت متحده متهم نخست در ایشده توسط ا
یدر سـخنران کـا یاالت متحده آمریجمهور اسیرئو بوشیدبلجورج2002ه سال یژانو29در 

ویکـره شـمال  ،رانیایاسـالم يسه کشـور جمهـور  کایاالت متحده آمریاکنگرهانه خود دریسال
ت آن یـ حما"خـود را  يگـذار ن نـام یـ او علـت ا .دیـ نامدر جهـان محور شرارترا به عنوانعراق

1.ان کردیب"یکشتار جمعيهابه سالحیابیدستيها براآنتالش"و "سمیکشورها از ترور

با حمله به کشور عراق به حکومت حـزب بعـث در عـراق؛ کـه     2003االت متحده در مارس یا
مقدرات مردم عراق را در دست داشـت و بـا   یسیپل-یتیامنيک فضایجاد یک به سه دهه با اینزد

ج فارس بود، خاتمه داد.ین در خلیز دو جنگ خونیره یت پایران و کویایاسالميحمله به جمهور
کــا، یدر چنــین شــرایطی ایــن گمــان وجــود دارد کــه در ادامــه ایــن رونــد، تهــاجم نظــامی امر

جمهوري اسالمی ایران را نیز در بر گیرد ، ایران با در پیش گیري سیاست بازدارندگی عـدم تقـارن   
ییري از تهـاجم نظـامی امریکـا منـافع ملـ     خود تالش نموده است با حفظ موازنه خطر ضمن جلـوگ 

خود را در سطح منطقه پیگیري و تثبیت نماید.
از مؤلفه هاي مهم در امر بازدارندگی ج.ا.ا. اعتبار این کشور در امـر دفـاع از سـرزمین و منـافع     

کوشـد  ملی حیاتی خود است که ریشه در فرهنگ نظامی مردم این سرزمین دارد ، مقاله حاضر مـی 
دوران معاصـر آن، بـه   یمهـم نظـام  يهـا یریه بـر درگ یـ ی پیشینه فرهنگ نظامی ایـران؛ بـا تک  با بررس

1382بهمن 9خبرگزاري جمهوري اسالمی 1
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ن فرهنگ در اعتبار آفرینی به سیاست بازدارندگی جمهـوري اسـالمی ایـران در مقابلـه بـا      یبررسی ا

ن یـ پاسـخ دادن بـه آن اسـت ا   ین مقاله در پیکه ایتهاجم نظامی ایاالت متحده بپردازد. سؤال اصل
جاد اعتبار در بازدارندگی تهاجم یآیا پیشینه فرهنگ نظامی ایران در دوران معاصر عامل ا«ه است ک

»ران می باشد ؟ینظامی امریکا  به ا
فرهنگ نظامی-1

انوري، فرهنگ را پدیده کلی پیچیده اي از آداب، رسوم، اندیشه، هنر و شیوه زنـدگی کـه در   
Iانتقال به نسل بعدي است ذکر نموده است. طی تجربه تاریخی اقوام شکل می گیرد و قابل

دگاه جامعـه را در  یـ از فرهنـگ کـه د  یتـوان بـه عنـوان بخشـ    یک جامعـه را م ییفرهنگ نظام
ان نمود.یدهد بیل میا وابسته به آن تشکیبرآمده و يآمدهایخصوص جنگ و پ

کـه  یفیمر کک ایرا در بستر افکار اجتماعی یک ملت، می توان ین، فرهنگ نظامی ملیهمچن
در یع نظـام ینشأت گرفته از اندیشه، شـیوه و چگـونگی تفکـر آن مـردم در قبـال مخـاطرات و وقـا       

هاي رخ داده در طول تاریخ آن ملت عنوان نمود و در نظر داشت این امر در طی یک تجربه جنگ
و یع نظـام یک ملت در قبال وقـا یآن به صورت تالش آحاد یعمليتاریخی شکل یافته و نمودها

ن یـ شـود. ا یجلـوه گـر مـ   یتـ یو امني، اقتصـاد ی،  فرهنگی، اجتماعیاسیسيجنگ ها در حوزه ها
یخیک ملـت در حافظـه تـار   یـ يات، آداب و سـنن، باورهـا و آمـوزه هـا    یفرهنگ با توجه به روح

را دارد.يت انتقال به نسل بعدیکنند حفظ شده و قابلیمین زندگیک سرزمیکه در یمردم
یبازدارندگ-2

اتخاذ گردیـده اسـت ، فرهنـگ معـین     deterrenceواژه بازدارندگی در مقابل واژه انگلیسی 
را در فارسی به معنی منع کردن، جلوگیري کردن، توقیـف کـردن و حـبس کـردن     » بازداشتن«واژه 

deterrenceو آن نیز از لغت التـین  deterاز فعل deterrenceکند. اما واژه انگیسی یمعنی م

گرفتـه شـده   away+from+terrorیعنـی از ترکیـب   de+terrenceکـه از ترکیـب   آیـد  یم
Iاست. یعنی پیش گیري (کسی) از انجام عملی به سبب ترس ، وحشت ، تهدید و ترور. I

سابقه بازدارندگی در طی قرون و اعصار گذشته همواره بر روابـط انسـانها حـاکم بـوده اسـت.      
ران از طریق تهدید و ارعاب میخواهند طرف مقابـل را بـه قبـول    ها با تأثیرگذاري بر رفتار دیگانسان

ب نیزعامـل بازدارنـده   یـ رقين دولتهـا یها و شرایط خود مطیع یا منطبق سازند، در روابط بـ خواست
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د به خطر افتادن منافع طرف مقابل، حریف را از اقدام در جهت هدفی خاص یکند، با تهدیتالش م
منع نمایند.

معنی به عنوان عنصـري از دیپلماسـی یـا اسـتراتژي ملـی، چیـزي نوظهـوري        بازدارندگی بدین 
ــاب      ــی در کت ــت مل ــالتی واشــنگتن و متخصــص امنی ــتاد دانشــگاه ای ــک مورگــان اس نیســت. پاتری

بازدارندگی می نویسد:
بازدارندگی مستلزم تحت تأثیر قرار دادن رفتار انسانی از طریق تهدید وي است. براي تهدیـد  « 

مورد نظر یک حمله احتمالی است، بازدارندگی مستلزم تهدید به استفاده از زور و نیرو کننده رفتار 
براي جلوگیري از بکارگیري نیروي قهریـه توسـط شـخص دیگـري اسـت. نـوعی بازدارنـدگی در        
قوانین کشوري و حتی تربیت اطفال و حیوانات به کار بـرده شـده اسـت، بـراي نمونـه مـی تـوان از        

I»در تنبیه انسانها و حیوانات نام برد.سیاست هویج و چماق I I

جویی قهرآمیز در جنـگ و اجـراي   بازدارندگی یک نوع دیپلماسی است و لزوماً به منزله انتقام
باشـد ، بازدارنـدگی صـرفاً یـک اسـتراتژي بـراي جنگیـدن نیسـت بلکـه نـوعی           یعملیات نظامی نم

و استقرار آن و به منظور متقاعـد کـردن   استراتژي براي حفظ وضع موجود و نهایتاً دستیابی به صلح 
هاي ممکن تجاوز کمترین تأثیر را دارد.طرف مقابل است تا به وي ثابت شود در میان راه

بازدارندگی بعنوان یک استراتژي در پی آنست که متخاصمان را به نحوي ترغیـب کنـد تـا در    
پیگیري منافع خویش از انجام برخی اقدامات پرهیز نماید.

کوشـد  یندگی را می توان نوعی رابطه سیاسی و اجتماعی دانست که در آن طرف اول مبازدار
هاي خاصی اعمال نفوذ کند، اما بازدارنـدگی شـامل   در رفتار طرف دوم و در جهت هدف یا هدف

نوع خاصی از اعمال نفوذ است که ضمن آن طرف مقابل تهدیـد مـی شـود کـه چنانچـه در جهـت       
Iات یا دست کم محرومیت قرار نخواهد گرفت.مطلوب عمل کند مورد مجاز V

بازدارندگی در واقع دکترین نظامی قدرت هـاي بـزرگ بعـد از جنـگ دوم جهـانی محسـوب       
شود. هدف نهایی این سیاست، جلوگیري از برخورد است. موفقیت این رویکرد مسـتلزم وجـود   می

سه شرط اساسی است:
ایجاد ارتباط میان طرفین :-الف 
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منـد اسـت و   ازدارنده به طرف مقابل تفهیم کنـد کـه نسـبت بـه چـه امـوري عالقـه       یعنی عامل ب

پذیرد.گونه انعطافی را در مورد آن نمیهیچ
قابلیت:-ب 

یعنی بازدارنده بتواند رقیب احتمالی را تهدید به چنان مجـازاتی کنـد کـه او از انجـام هرگونـه      
عمل مخالف خواسته بازدارنده منصرف شود.

به اعتبار تهدید :اعتقاد-ج 
یعنی طرف مقابل مطمئن باشد که نه تنها مجازات احتمـالی عمـل مـورد نظـر او سـنگین تـر از       

دهد.منافع آن است، بلکه طرف اول در انجام مجازات، لحظه اي تردید به خود راه نمی
دیدگاه به طور کلی نظریه بازدارندگی در ابتدا میتنی بر مکتب رئالیسم بوده است. براساس این

مشـی  بازدارندگی عبارت است از متقاعد ساختن رقیب نسبت به این که هزینه ها و یا خطرات خـط 
. تردیدي نیست که براي تأمین بازدارنـدگی ، داشـتن میزانـی از    Vاحتمالی او از منافع آن بیشتر است

ثرگـذاري در  هاي نظامی و تکنولوژیک الزم است و بدون آن، رسیدن به مرحله بعدي کـه ا یتوانای
ذهن و باور طرف مقابل است، میسـر نخواهـد بـود. بنـابراین طبـق دیـدگاه طرفـداران مکتـب واقـع          

گرایی، گام نخست براي تأمین بازدارندگی، در اختیار داشتن تسلیحات نظامی است.
در بازدارنـدگی نقـش اساسـی دارنـد. منظـور از      » خردگرایـی «و » ارزشها«دو عامل دیگر یعنی 

ین است که هر یک از طرفین در یـک رابطـه بازدارنـدگی، بایـد در مـورد ارزش مسـائل       ها اارزش
نظـر در  نظر باشند، عدم اشتراكخاصی توافق داشته و نسبت به اهمیت مسائل مزبور داراي اشتراك

گیـري  خصوص موقعیت خاص ممکن است در رابطه بازدارندگی خلل ایجاد کند. بنابراین تصـمیم 
)209: 1374و روشندل، ين مبتنی بر ارزشهاي و برتري سنجی آنهاست.( ازغندهر یک از بازیگرا

دانیل الزبرگ براي بازدارندگی سه ارزش قائل است:«
ارزش ضربه دوم.-3ارزش ضربه اول. -2ارزش وضع موجود. -1
بین ارزش وضع موجود و ارزش ضربه اول نباید تفاوت عمده اي قائل شد تا زمانی کـه وضـع   «

الب و جذاب است، هیچ متجاوزي کوشش نخواهد کرد ضربه نخستی وارد کنـد. زمـانی   موجود ج
که تفاوت ارزش ضربه اول و ارزش ضربه دوم از میان برود تمایل به آغـاز ضـربه اول از میـان مـی     
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رود. هرگاه کشوري در برابر ارزش ضربه دوم آسیب پذیر باشد و مهاجم بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه      
)209: 1374ن، یشیپ»(وثر و جدي است، سر جاي خود می نشیند.ارزش ضربه دوم م

استراتژي بازدارندگی یک فرایند روانـی  « ژنرال بوفر استراتژیست معروف فرانسوي می گوید 
بـه عبـارت دیگـر    » است کـه در آن زور جـاي مهمـی دارد ولـی داراي اهمیـت انحصـاري نیسـت.       

کنـد بلکـه بـه لحـاظ روانـی از تجـاوز او جلـوگیري        بازدارندگی دشمن را از نظر فیزیکی دفع نمی 
نماید.می

هدف بازدارندگی منع دشمن از اتخاذ تصمیم بـه اسـتفاده از   «در ادامه می گوید: »  آندره بوفر«
سالح یا منع آن نسبت به عمل یا عکس العمل در مقابل موضوعی معین اسـت و ایـن امـر از طریـق     

ــدابی  ــمیمات ، ت ــه اي از تص ــاذ مجموع ــوان    اتخ ــه عن ــبی را ب ــد مناس ــه تهدی ــت ک ــایی اس ر و اجراه
)6: 1381، یو ردانيری(بص» دهد.بازدارندگی تشکیل می

استنباط می شود :یش گفته این مفاهیم از بازدارندگیباتوجه به تعریف پ
»منع دشمن از اتخاذ تصمیم به استفاده از زور است.«هدف بازدارندگی -الف

تهدید را ایجاد کند تا دشـمن  «الزم است تدابیري اتخاذ شود که جهت تحقق بازدارندگی -ب
»را از اتخاذ به استفاده از زور منع کند.

نتایج حاصله از استراتژي بازدارنـدگی: یـک نتیجـه روانـی حاصـل مـی شـود کـه دشـمن          -ج
احتماالت شکست یا پیروزي را در صورت اقدام به عمل از طریـق برخـی داده هـا مثـل مقایسـه دو      

کند.یرو و عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و معنوي بررسی مین
در عدم استخدام سالح به طور مسـتقیم و اسـتفاده از   » استراتژي بازدارندگی«خالصه مفهوم -د

)7: 1381ن، یشیآن به شکلی که وظیفه بازدارندگی را ایفاء نماید، تمرکز می یابد. (پ
ذیل از بازدارندگی استنباط می شود:مفاهیم با توجه به مطالب مطروحه ،

براي حفظ وضع موجود و حفظ تداوم صلح است.یبازدارندگ.1
در بازدارندگی به رقیب بالقوه تلقین مـی شـود کـه مخـاطرات و هزینـه هـاي ناشـی از یـک         .2

تجاوز به مراتب باالتر از دستاوردهاي آنست.
مشترك وجود داشته باشد در بازدارندگی باید درك متقابل نسبت به هدف خاصی و ارزش.3

و طرف مقابل تهدید را جدي تلقی و آنرا درك کند.
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افت ، تحمل و وارد آوردن ضربه متقابل) مد نظر قرار گیرد.یدریتهدید (آمادگ
نشیند.ه دوم(ضربه متقابل) جدي است سرجاي خود میدر صورتی که رقیب بداند که ضرب.5
استراتژي بازدارندگی براساس تفکر عقالئی و تصمیم گیري صحیح بنا شده است..6
در بازدارندگی، اصل مجازات مورد توجه است نه ممانعت (در بازدارندگی غیـر هسـته اي).   .7

هرچند ممکن است هر دو بکار گرفته شود و کار ساز باشد.
VIرندگی به وسیله دفاع مبتنی بر غیر نظامیانبازدا-3

اقدمات غاصـبانه داخلـی و تجـاوزات خـارجی ، هـر دو بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـدافی انجـام            
پذیرد. بنابراین چنین حمالتی احتماالً بایستی اقداماتی باشند که به شکل معمولی محاسبه شـده و  می

بالقوه معموالً مزایا و موانع دستیابی بـه هـدف را   در زمره اعمال ناشی از حالت خشم نیستند. مهاجم
با توجه به هزینه اي که در بر خواهـد داشـت ، محاسـبه و در صـورت منفعـت اقـدام الزم را انجـام        
خواهد داد. چنانچه شانس موفقیت اندك و هزینه ها فوق العاده زیاد باشد (هـر چنـد ممکـن اسـت     

انجــام نخواهــد شــد، و مهــاجم بــالقوه از عمــل  هــدف همچنــان مــورد نظــر باشــد) احتمــاالً حملــه 
ماجراجویانه باز داشته می شود. لذا، بازدارندگی منحصراً به ابزار نظامی به مراتـب کمتـر از قـدرت    
سالحهاي اتمی وابسته نیست بلکه بازدارندگی می تواند با ابزار غیرنظامی نیـز صـورت پـذیرد. ایـن     

است در یک وضعیت خاص، بازدارنده باشد و در این کار تا که آیا دفاع مبتنی بر غیر نظامیان قادر
چه اندازه موفق خواهد بود، به دو عامل اصلی بستگی دارد:

قدرت و توانایی جامعه در محروم ساختن مهـاجم از رسـیدن بـه اهـداف مـورد نظـرش و       -1
تحمیل کردن هزینه سنگین بر مهاجم (به تنهایی یا با همکاري دیگران)

هاجم بـالقوه از قـدرت دفـاع غیـر نظـامی کشـوري کـه هـدف تهـاجم          درك و احساس م-2
خواهد بود.

بازدارندگی از طریق دفاع غیر نظامی به اندازه دفاع با ابزار نظـامی ، تلفـات سـنگین انسـانی بـر      
مهاجم وارد نمی کند اما مهم این موضوع است که درك شـود بـا ایـن شـیوه کشـور مـورد هجـوم        

هـا  دن به اهدافش بازداشته و هزینه گزافی را بر آنها تحمیل کند. این هزینهتواند مهاجم را از رسیمی
شامل آسیب رساندن به رژیم مهاجم از نظر جو و موقعیت داخلی کشور مهاجم(با ایجـاد نارضـایتی   
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گسیختگی امور داخلی) و از نظر بین المللی (با ایجاد هزینه هایی براي فعالیت دیپلماتیک و و از هم
یازهاي اقتصادي) و در داخل کشوري که مورد حمله قـرار گرفتـه از طریـق محـروم نمـودن      تأمین ن

متجاوز از دستیابی به اهداف مورد نظر و ترغیب سربازان و کارگزاران به عـدم وفـاداري نسـبت بـه     
سران کشور مهاجم. به عبارت دیگر، قدرت بازدارندگی دفاع مبتنی بر غیر نظامیان مستقیماً به تـوان  

اع واقعی استوار است. در حال حاضر، این موضوع با قدرت بازدارندگی نیـروي اتمـی و نیـروي    دف
توانند اقدام تالفی جویانه انجام دهند امـا بـه   نظامی سنتی هر دو درتضاد است، نیروهایی که غالباً می

ندرت توان دفاعی دارند.
وظیفه قطعی به شرح زیراست:به فعل درآوردن این قدرت بازدارنده، مستلزم انجام دادن دو 

به دست آوردن آمادگی و دیدن آموزش عمده در دفاع مبتنـی بـر غیرنظامیـان کـه همیشـه      -1
باید با تغییرات اجتماعی و تشکیالتی به منظور افـزایش اسـتقامت و سـر سـختی، اتکـاء بـه خـود، و        

قدرت مقاومت جامعه همراه باشد. 
غ درك و احساس صحیحی از توان مبارزه دفاعی کشـور  اي براي اعالم و ابالاجراي برنامه-2

با تکیه بر سیاست  
و همچنین اعالم نتیجه منطقی چنین سیاسـت دفـاعی   این نوع دفاع به تمامی مهاجمان احتمالی،

یعنی توان محروم ساختن مهاجم از نیل به اهداف مورد نظرش و تأمین هزینه هاي اضافی و بررسـی  
ل مبارزه دفاعی به وجود می آید ، به شرط وجود توان دفـاع قدرتمندانـه   مسائلی که برایش در خال

واقعی، تبلیغات در مورد قدرت جنگی غیر نظامیان و آمادگیهاي موجود براي دست زدن بـه چنـین   
تواند تأثیر بازدارندگی این سیاست را افزایش دهد.اقدامی، می

بتوانـد از وقـوع   –ز نظامی یا غیر نظـامی  اعم ا–توان تضمین کرد که هر نوع بازدارندگی نمی
حمله جلوگیري کند. بنابراین در صورت شکست احتمالی نیروي بازدارنده، داشتن قدرت برخـورد  
با آن ضروري است. بر خالف بازدارندگی با ابزار نظامی، قدرت بازدارندگی دفـاع مبتنـی بـر غیـر     

تگی دارد. بـرعکس بازدارنـدگی بـا سـالح اتمـی،      نظامیان مستقیماًٌ به توانایی نیروهاي بازدارنده بسـ 
هاي دفاع غیر نظامی در جلـوگیري از تهـاجم نـه تنهـا بـا نـابودي و انهـدام همـراه         شکست آمادگی

.گذاردینیست، بلکه اولین بار کاربرد قدرت دفاع واقعی را به نمایش م
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گذاشـته  یبـاق یبـر ارکـان مختلـف اجتمـاع    یتواند آثـار متفـاوت  یهر جامعه میفرهنگ نظام
یجـاد بازدارنـدگ  یآن جامعـه و بـه تبـع آن ا   یتـ یدات امنیبرخورد با مسئله تهدیومرتبط به چگونگ

شـامل  یر از فرهنگ نظـام یرپذیاز عوامل تأثیدات متصوره اثرگذار باشد، برخیدر برابر تهدینظام
بـر  یفرهنگ نظامياثرگذاریباشند. چگونگیان میجامعه و نظامو دشمن)، مردم يرهبران (خود

باشد.ین مییر وتبیم شده قابل تفسیترسيادشده مطابق با شمایعوامل 
ه یـ جـاد روح یتوان به صـورت ا یک کشور را میان در یبر گروه نظامیاثر نخست فرهنگ نظام

ش ین اثـر بـه نوبـه خـود باعـث افـزا      یاان نمود. یبیبه اهداف ملیابیدر راه دستيمقاومت و فداکار
ت شوق حضور مـردم  ین اثر (تقویر بر  اولیبا تأثیگر فرهنگ نظامیديگردد. از سویمیتوان رزم

ه یـ جـاد روح ین اثـر (ا یباشد و دومـ یمیابیمسلح قابل ارزيروهاینیمسلح) در بعد کميروهایدر ن
ا عناصر برترسـاز  یو یفیت بعد کیهت تقو) در جیبه اهداف ملیابیدر راه دستيمقاومت و فداکار

منجر خواهد شد. یش توان رزمیه افزایت ین دو عامل در نهایایافزائباشد. همیمؤثر میتوان رزم
دگاه یـ م بـر د یاثـر مسـتق  یو روانـ یمسلح هرکشور به خصـوص در بعـد روحـ   يروهاینیتوان رزم

جـاد اعتبـار در   یاز عوامـل ا یکـ یه خـود  ف خواهد داشت که به نوبیحریرهبران و فرماندهان نظام
د.ینمایفا مینقش خود را ایاز تهاجم نظامیبازدارندگ
يهـا ت حضـور مـردم در صـحنه   یـ ک کشور به صـورت تقو یبر مردم یگر فرهنگ نظامیاثر د

صـه  یو استقبال از مخـاطرات خص يکه روح سلحشوريا، به گونهباشدیو حساس کشور میبحران
یدادهائیـ ک ملت اعتماد به نفس الزم را؛ در جهت مقابله با رویتواند به آحاد یماست که ياژهیو

ن امــر خــود بــه صــورت یــد کــه ایــکنــد، اعطــا نماید مــیــو اســتقالل او را تهدیاســیات سیــکــه ح
ت و یـ ن حافظـان امن یمسلح کشـور بـه عنـوان نخسـت    يروهایشدن خدمت در نیشدن و ارزشنهینهاد

یت روح مقاومـت مردمـ  یـ ر بر تقویبا تأثیگر فرهنگ نظامیديود، از سواستقالل جامعه شناخته ش
ش از حملـه  یو پـ ین مرحلـه انجـام دفـاع مردمـ    یبه نوبه خود باعث شـرکت گسـترده مـردم در اولـ    

ن یـ ن شـارپ در ا یشـود. جـ  ینـد، منجـر مـ   یگو"زیآممسالمتيآساحمله برق"ن که به آن یمهاجم
ده دارد:یخصوص عق
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این استراتژي زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تشخیص داده شود مهاجم به احتمال قوي «
اش ضعیف و نامطمئن بوده و در مقابل جامعه دفاع کننده خود را در موضع قـوي و  در تصمیم اولیه

مند می بیند. در این صورت هدف تعیین شـده متقاعـد   امکانات دفاعیش را به خوبی آماده و قدرت
باشـد. اقـدام نخسـتین    طلبی مـدافعین مـی  فراخوانی سریع نیروهایش در برابر مبارزهنمودن مهاجم به 

توانـد از اشـکال مختلـف مبـارزه بـه شـرح زیـر اسـتفاده کنـد: اعتصـاب عمـومی، تعطیـل امـور              می
اقتصادي، تخلیه شهرها، ماندن در خانه، فلج ساختن سیستم سیاسـی، تـداوم عملکـرد امـور تجـاري      

ها با تظاهرکننـدگان  دولت با نادیده گرفتن تقاضاهاي مهاجم، پر کردن خیابانطبق معمول به وسیله
هاي عمده براي خرابکـاري در صـفوف سـربازان و کـارگزاران     یا کامالً خلوت کردن آنها ، تالش
ها با اخبار حمله و مقاومت و بسیاري اقـدامات  پراکنیها و سخنمهاجم ، نشر طغیان برانگیز روزنامه

دیگر.اجتماعی 
مهـاجم صـورت   يبه منظـور ابـالغ دو مطلـب بـه رهبـر     يریگچشمیطلبان و مبارزهین طغیچن

کـه قـادر اسـت او را از ثمـرات     يارا دارنـد، مبـارزه  يتـر یرد : مدافعان تـوان مبـارزه طـوالن   یگیم
محروم نسازد.يروزیپ

جـام خواهـد داد.   و در صورت منفعت اقـدام الزم را ان یابیمهاجم ارزيروهایت توسط نیوضع
اد باشد. (هرچند ممکن است هـدف همچنـان   یالعاده زها فوقنهیت اندك و هزیچنانچه شانس موفق

انـه بازداشـته   یمورد نظر باشد) احتماالً حمله انجام نخواهـد شـد، و مهـاجم بـالقوه از عمـل ماجراجو     
یاتمـ يهـا قـدرت سـالح  بـه مراتـب کمتـر از    یرنظـام یتواند با ابزار غیمیشود . لذا بازدارندگیم

یا دفاع مردمین که آیرد. ایز صورت پذینیرنظامیتواند با ابزار غیمیست بلکه بازدارندگیوابسته ن
ن کار تا چه اندازه موفق خواهد بـود بـه دو   یت خاص بازدارنده باشد، در ایک وضعیقادر است در 

:داردیعامل بستگ
دن بـه اهـداف مـورد نظـرش و     یجم از رسـ جامعه در محروم ساختن مهـا یقدرت و توانائ-

گران)یديا با همکاریین بر مهاجم (به تنهائینه سنگیل کردن هزیتحم
VII»که هدف تهاجم خواهد بود.يکشوریبرداشت مهاجم بالقوه از قدرت دفاع مردم-

مهـاجم بـالقوه شـکل گرفـت،     يهادر جهت مقاومت در مقابل خواستهیه ملیکه روحیهنگام
اثر گذاره و موجـب ثبـات قـدم و اسـتقامت آنـان در مقابـل مهـاجم        يرهبران خوديرون امر بریا
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و اعتبـار حضـور مـردم در صـحنه     یبانیبه پشتيشود، رهبران خودید و به نوبه خود باعث مینمایم

ف بـا قـدرت   یـ آنان است، در برخـورد بـا رهبـران حر   یاز منابع آن فرهنگ نظامیکیمنازعات که 
رد.یشکل گیبر دفاع مردمیمبتنینظامیت بازدارندگینهاافته ودریحضور 

که از قوام و ثبات مناسب برخوردار یآن در صورتیخینه تاریشیو پيخودیاثر فرهنگ نظام
ق از یـ در بـرآورد دق یجـاد حـس عـدم توانـائ    یتوان به صـورت ا یف را میرهبران حريباشد بر رو
مختلـف قابـل   يوهایاز سـنار يرسـاز یدر تصویوانـائ ان نمـود بـا توجـه بـه عـدم ت     ینده بیحوادث آ

کـه  یافـت و در صـورت  یش خواهـد  یافـزا یسک اقـدام نظـام  ی، ریات نظامیدر انجام عملینیبشیپ
منجـر  یمیمسـتق یاروئیـ ممکن است بـه رو یک اقدام نظامیجه برسند که ین نتیف به ایرهبران حر

بـه هـدف مـورد    یابیـ اگرچه که هنوز دستت آن خارج از توان آنان است؛ یریشود که ادامه و مد
انجام نخواهد داد.یجاد شده اقدام نظامیاینظر است، به اعتبار بازدارندگ
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مردم 
خودي

نظامیان خودي

رهبران حریف

رهبران خودي

فرهنگ نظامی
خودي

اد اطمینان به توانائی ایج
مردم در جهت مقابله با 

به هنگام نیروهاي مهاجم
بروز بحران

+
تقویت روحیه مقاومت

ایجاد حس عدم توانائی در 
برآورد دقیق از حوادث آینده

+
ایجاد اعتبار بازدارندگی

در جهت مقابله تقویت حس اعتماد به نفس
با نیروهاي مهاجم

+
نه هاي نمود تقویت حضور مردم در صح
قدرت ملی 

ایجاد روحیه مقاومت و 
فداکاري

+
افزایش توان رزمی

تقویت روحیه در جهت استقامت 
در مواضع اعالم شده

حضور مردم در حمله برق آسا 
آمیز مسالمت

+
ایجاد اعتبار بازدارندگی به 

عنوان قدرت ملی

مند متخذه در اعالم مواضع قدرت
قبال منازعات

+
راي ایجاد بازدارندگی تالش ب

موازنه خطر به اعتبار قدرت 
بازدارندگی ایجاد شده توسط مردم

ایجاد اعتبار بازدارندگی 

حضور در نیروهاي 
مسلح

+
افزایش توان رزمی
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ن منازعهیدگاه طرفیدر دیفرهنگ نظام–5
کایاالت متحده امریا–1–5

منازعـات  يهـا صـحنه يهـا تیـ ر اولوییتن جنگ سرد و تغافیان یستم با پایآخر قرن بيدر دهه
یبرخـ ياز سـو ی، توجه به فرهنگ نظامیالمللنیبیاسیبه اقتصاد سینظاميهااز رقابتیالمللنیب

د، یـ به خـارج گرد یاجتماعيهاتیاالت متحده از فهرست اولویایاندرکاران امور فرهنگاز دست
جـه کـاهش   یو در نتیجنگيهیکا را در بعد روحیسلح امرميروهاینین امر باعث رخوت و سستیا

همچـون حملـه   یمهمـ يد. اما وقوع رخـدادها یگردیاز منظر عناصر برترساز توان رزمیتوان رزم
در شـهر  یتجـارت جهـان  يدوقلـو يهـا االت متحده که در آن بـرج یاین اصلیسپتامبر به سرزم11

ن مبحث مورد توجه واقع شد و موجب شـد جهـت   یگر ایورك مورد هدف قرار گرفت،  بار دیوین
د و تجـارب  یـ ط جدیبـا توجـه بـه شـرا    یات نظـام یکا در عملیامرینظاميروهایمداخله و شرکت ن

ف گردد. ین و تعرییژه و مناسب تبیکسب شده، مالحظات و
سپتامبر و نظریه جنگ نوین هراس آمریکایی را روي چالش و تهدید تروریسـم  11اثرات « ... 

تواننـد  ی شرور متمرکـز نمـوده اسـت نیـروي نظـامی آمریکـا چگونـه مـی        یهاالمللی و حکومتبین
انداز گنگ استراتژیک آمیزي در جنگ نوین عمل نموده و در عین حال در چشمبصورت موفقیت

تمرکـز  1برگـر ن وایـن یافراد روي دکتریامروز در مدار سیستم سیاسی آمریکایی باقی بماند ، برخ
برگـر وزیـر دفـاع بیـان گردیـد ، شـش       بوسیله کاسپر واین1984این دکترین که در سال اند.نموده

ن کرده است بطور خالصه در زیر آمده است :یمعیار براي عملیات نیروهاي مسلح آمریکا تعی
براي ایاالت متحده باشد.یمسئله باید داراي اهمیت حیات-1
بکار گرفته شوند.يبه قصد پیروزنیروهاي آمریکایی بایستی با تمام وجود و -2
بایستی اهداف نظامی بسیار روشنی وجود داشته باشد.-3
همبستگی بین نیروها و اهداف باید دائماً ارزیابی و تطابق داده شود.-4
بایستی بطور قابل قبولی اطمینان حاصـل نمـود کـه مـردم و کنگـره امریکـا از آن حمایـت        -5

نمایند.می

1 Weinberger



1388/ بهار و تابستان13شمارهعلوم و فنون نظامی /فصلنامه ...................................................................40

VI»اي آمریکایی بایستی آخرین گزینه باشد.درگیري نیروه-6 I I

بـا توجـه بـه    ینـه فرهنـگ نظـام   یک کشور و بخصوص در زمیتوجه به عناصر سازنده فرهنگ 
دگاه یو دیخینه تاریش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. زمیبیاسیو سیر نظامیتحوالت اخ

هن، در یت مـ یـ و موجودیان در دفاع از کشور و منافع ملینیشیپیک کشور نسبت به طرزتلقیمردم 
يهـا ن ضـرورت یاز مهمتـر یکـ یبالقوه ملت در دفـاع از کشـور   یبرداشت آنها از خواست و توانائ

کا فاقـد  یچون امرکه همیاز کشورهائياریکه در بسين خصوص است، به نحویف شده در ایتعر
روز جهـان  يهـا يآورا اسـتفاده از امکانـات و فـن   باشـند بـ  یمـ يریاساطیر تمدنیخ مدون و سیتار

قابـل  يو ارائـه آنـان بـه عنـوان الگوهـا     يریقهرمانـان اسـاط  ینما مبادرت به ساخت ذهنیهمچون س
م آن بـر  یر مسـتق یبا علـم بـه تـأث   یت فرهنگ نظامیتقو.1ندینمایهن میدسترس و قهرمانان دفاع از م

ن یتـر از مهـم یکـ یرزمنـدگان  یو عـاطف یروحـ یبانیآنان بـه پشـت  یجه اعالم آمادگیملت و در نت
یابیـ بازياالت متحده در راستایشناسان ارات رخ داده در تفکرات امروزه دانشمندان و فرهنگییتغ

باشد.یمیفرهنگ نظام
اعتقاد دارد:یکائیسنده امرینو2یادنا بارن

خـود را بـه   یرزمـ يروهـا یرا که الزم است تا نیق زمانیتواند بطور دقیک کشور هرگز نمی«
ن ین کنـد. بنـابرا  یـی منظور مقابله با دشمن با هدف حفظ جان و مال شهروندان خـود فـرا بخوانـد، تع   

و براساس رسوم و یت فرهنگ نظامیف و تقویتعرير بنایکشورها با هدف زيخ برایتعمق در تار
دهنـد مراکـز   یه مـ کـه اجـاز  یرنظـام یها و اشـخاص غ است. دولتيالزم و ضروریخیدگاه تارید

رات خسـارت  یر خود را اصـالح نکننـد تـأث   یک حالت ناسالم پراکنده شوند، اگر مسیآنها به ینظام
سـت از لحـاظ   یاالت متحده قـادر ن یچ کشور به اندازه ایخود وارد خواهند آورد. هیت ملیبار بر امن

يهـا و روزهـا  اعتد، سـ یـ رنـد مسـاعدت نما  یپذیکه آنهـا مـ  يبه سربازان خود در قبال خطریمال
دهنـد.  یانـد انجـام مـ   را که تعهـد کـرده  يزیآنها در حال انجام خدمت هستند و آنها آن چیطوالن

هاي سپتامبر و جنگ11هاي هالیود در خصوص مقوله جنگ پس از جنگ ویتنام، حمالت در این زمینه ساخت فیلم1
باشد.یاخیر در منطقه خاورمیانه قابل توجه و بررسی م

2
Edna Barney
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سـربازان بـه   يه کنند تـا توجهـات الزم را بـرا   یخود تکیخیتارید به فرهنگ نظامین مردم بایبنابرا

ند. ینماهن را فراهم یميدن به صورت داوطلبانه برایمنظور رفتن به جبهه و جنگ
ش از هـر  یرسـد کـه بـ   یکامالً داوطلب آن، به نظر میرزميروهای، نياالت متحده امروزیدر ا

یمقـدار کمـ  یقـت حتـ  یرد. در حقیـ ت قـرار گ ید مورد توجه و تقویبایفرهنگ نظاميگریزمان د
الش ا تـ یـ کننـد،  یر مـ یـ ن مسـئله را تحق یـ که ایرا داشته باشد. آنهائيادیزيایتواند مزایرقابت م

کننـد آن را بـه   یا آن کـه کوشـش مـ   یـ نـد و  یل نمایمدرن تبدیرنظامیکنند آن را به فرهنگ غیم
I»زنند.یبلکه به همه ما صدمه مینظاميروهایب کنند، در واقع نه فقط نیتخريق جدیطر X

ف یـ تعر1»یه و اسـاس نظـام  یـ پا«را بـه عنـوان   یفرهنـگ نظـام  ین غربـ یگر محققـ یديدر جا
ر در منطقـه  یـ اخيهـا ن خصـوص در جنـگ  یـ اعتقاد دارند، تجـارب کسـب شـده در ا   ند. و ینمایم

باشد.یمیانتخابيهانیمهمتر از دکتريکارکرديانه دارایخاورم
ن خصـوص در  یـ در ا2شیانگلـ يبه نام الن دیکانادائیفرهنگ-ینظران نظاماز صاحبیکی
د.ینمایده مین اظهار عقیچن» یفهم فرهنگ نظام« با عنوان يامقاله

کـه  يزیـ ن امـر بـر هـر چ   یـ را ایشود زیان میبیکارائ"یه و اساس نظامیپا"فرهنگ به عنوان « 
ر رخ داده در افغانسـتان و عـراق مسـئله    یـ اخيدهـد نفـوذ دارد. نبردهـا   یمسلح انجام مـ يرویک نی

ینظـام ياهـ سـازمان یل توانـائ یـ ه و تحلیک مفهوم جهت تجزیرا؛ به عنوان یت فرهنگ نظامیاهم
ممکن اسـت تقـدم   یقت فرهنگ نظامیف مشخص، برجسته تر نموده است. در حقیانجام وظايبرا

ش از ین را بـ ینـو يهايآورفنيسازکسانیها؛ همچون گر چالشیدن و طرز رفتار با دیروش جنگ
X»ن کند.یین راهبرد، تعییتعیا حتییساختار سازمان

االت متحـده همـواره در   یـ اسـت ا یسیاز مبـان یکـ یوان کا بر جهان بـه عنـ  یامریاگرچه هژمون
ه افکنـده اسـت؛ بـا    یالملـل سـا  نیاست بـ ین کشور در عرصه سیايهاو واکنشيهارفتارها و کنش

یو اثبات اعتقاد به جهان تک قطبـ یالمللنیاست بیاالت متحده در عرصه سیتوجه به نوع عملکرد ا
مسـلح آن کشـور   يروهـا یباشد که فقط به نیمیظامبه فرهنگ نیدهو ثبات سلطه مسأله ساخت3

1
Bedrock of military

2 Allan D. English
3 Mono polarity



1388/ بهار و تابستان13شمارهعلوم و فنون نظامی /فصلنامه ...................................................................42

ل یتشـک يکا در سطح جهان تـالش بـرا  یر امریمنازعات اخيهایژگیاز ویکیمحدود نشده است، 
کـرد تجـارت آزاد   یا وابسـته بـه بلـوك غـرب بـا رو     یـ و یمـان سـنت  یپهميان کشورهایائتالف از م

نه فرهنـگ  یشـ یت متحده تالش نموده است از پاالیروها این نینه ایبهيریبکارگيباشد، در راستایم
متخـذه  يهـا اسـت یبـا س یو همپـائ يت حـس همکـار  یـ تقويآنان به عنوان ابزار مناسب براینظام

یو روانـ یروحـ یگـر بـه منظـور آمـادگ    یديد، از سـو یـ خـود بنما يتوسط بلوك غرب به رهبـر 
مناسـب نسـبت بـه    یآموزشيهاهن برنامیک در مناطق مورد منازعه با تدویر رزم نزدیسربازان درگ

سـرهنگ بازنشسـته ارتـش    1مک فارلندیگردد. مکسیاقدام میاتیمناطق عملیارائه فرهنگ نظام
:یفرهنگيهایآگاهيکا اعتقاد دارد که سربازان دارایآمر

عمـل کننـد کـه    يکننـد و قادرنـد بـه نحـو    یت میت خود مطمئن و از آن احساس امنیبه هو«
و یفرهنگيدرك الگوها،یفرهنگیآگاهت کنند.یت خود احساس امنیند از هوگران هم بتوانید

يگـر ین که چگونه فرهنگ شما بر فرهنگ فـرد د یخود است. درك ایفرهنگيشناخت هنجارها
ت اقـدامات اتخـاذ شـده اثـر بگـذارد.      یـ بـر شـانس موفق  ياتواند به نحو برجسـته یگذارد میر میتاث

، فرهنگ مردمشـان  يخودید فرهنگ نظامیز مواجهند؛ آنها باینيگریبا چالش دیفرماندهان نظام
د یـ هـا ، فرمانـدهان با  ت مـؤثر تفـاوت  یریجهت مدرا درك و قبول کنند.یاتیو فرهنگ منطقه عمل

د یـ اموزند. آنهـا با یمختلف را بيهان افراد و سازمانیها بحل کشمکشيکارآمد برايهاياستراتژ
ک یـ ر دارد و متوجـه باشـند کـه    یتـاث يبر تعامالت جاریخیعتماد تاردرك کنند که چگونه عدم ا

اساس انتظارات آموخته خود قضاوت غلط کند.ن بریریفرد ممکن است از اقدامات سا
يهـا در برنامهین فرهنگیمتنوع بيهاتیتعامل مؤثر در موقعيهاگنجاندن اطالعات و مهارت

اضـافه  کنـد.  یکمـک مـ  یفرهنگـ یآگـاه يسازنهینهادبه ینظامکارکنانیو نظام آموزشیتیترب
ز یـ ها و تعصبات نشهیکليهاشهیسازمان و آموزش ریان اصلیبه جریفرهنگینمودن آگاهنمودن

افـراد،  يهـا تفـاوت ير نحـوه انجـام امـور در راسـتا    ییـ ممکن است شامل تغیگوناگوند هستند.یمف

سرهنگ مکسی مک فارلند، بازنشسته ارتش آمریکا یکی از مقامات ارشد اطالعات دفاعی و قائم مقام نیروهاي اطالعاتی در 1
ت. وي داراي مدرك کارشناسی از دانشگاه ستاد فرماندهی دکترین و آموزش ارتش آمریکا در فورت مونروي ویرجینیاس

هاي دریایی، و تنسی، کارشناسی ارشد علوم آموزشی از دانشگاه آرکانزاس جنوبی، کارشناسی ارشد از دانشکده جنگ
ستاد ارتش آمریکاست.و التحصیل از دانشکده فرماندهی فارغ
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ت کنـد و  یـ را در خود تقوین فرهنگیارتباط بيقراربريهاد مهارتیها و جوامع باشد. فرد باگروه

در یمـداخالت فرهنگـ  يسـاز نـه ینهادت است.یتر از فعالدرك کند که ارتباط و اعتماد اغلب مهم
بـا  باشـد. يز ممکـن اسـت ضـرور   یـ هـا ن تفـاوت ییایـ ل پویـ جاد شده به دلیها و ابهامات اکشمکش

در یاتیـ از الزامـات ح یکـ ییت فرهنگـ یصـالح ،یتیو چند ملیائتالفینظاميهايش همکاریافزا
اسـت کـه   يازمنـد رهبـران کارآمـد   ینیبخشو ثباتیتیحمايهااتیرود. عملیبه شمار ميراهبر

ار یبسـ یفرهنگـ يهانهیزمشیآنها پکارکنانکه یو خصوصیالمللنی، بیمحليهاقادرند با سازمان
يهـا تیـ با قابليقرارداديروهایاز به نیهدف نيروهایف ارتش از نیدارند، کار کنند. توصیمتنوع

بـا هـدف   یفراوانـ يهاارتش برنامهدهد.یح میرا توضیت فرهنگیاز صالحيژه مثالً برخورداریو
؛ افسـران  یتیچنـدمل ين همکـار یتمـر یآموزشـ يهـا دارد از جمله برنامـه یت فرهنگیجاد صالحیا

کننـد؛ و برنامـه   یت فرمانـده شـرکت مـ   یو تربیآموزشيهاکه در برنامهیان خارجیرابط، دانشجو
یفرهنگـ يسفانه اغلب در سـطح آمـوزش هنجارهـا   أد هستند، متیها گرچه مفن برنامهیتبادل افسر. ا

د بتـوان  ین حالـت باشـد. شـا   یـ ن که عکـس ا یايمانند به جایمیباقیان خارجیکا به دانشجویآمر
ان و کارشناسـان  یـ بتواننـد مرب یتبـادل يهـا مـه را به افسران رابط محول کرد و برنایف آموزشیوظا

یا برخـ یـ ن، هنـد، مصـر،   یچـ يا کشـورها یـ اورنـد. آ یکا بیآمریرا به نظام آموزشيشتریبیخارج
ان دانشـکده سـتاد   یآمـوزش دانشـجو  يرا بـرا یانیـ ل خواهنـد بـود کـه مرب   یماییقایآفريکشورها
از یـ نس کننـد؟ یت تدریریا مدیفرهنگ ،يریگمیاالت متحده اعزام کنند تا تصمیارتش ایفرمانده
نـد  یز روشـن اسـت کـه فرآ   یـ ن نکتـه ن یـ روشـن اسـت امـا ا   یت فرهنگیو صالحیفرهنگیبه آگاه
ن یـ ایکشد تا برقرار گردد. سؤال اصـل یطول مین دو هدف مدت زمانیدن به ایرسيبرایآموزش

وه بصـورت  ک گـر یـ يفرهنـگ کـه اعضـا   یفرهنگـ يهـا تفـاوت م؟یاست که از کجا شـروع کنـ  
يشـود. هنجارهـا  یبـه کودکـان منتقـل مـ    یراث اجتمـاع یـ مشترك از آن برخوردارند، بـه عنـوان م  

را بـه  آنیا اجتمـاع یـ ینـ ی، دی، قـوم يک گـروه نـژاد  یاست که ییاستانداردها و الگوهایفرهنگ
داب و ارتبـاط، آ يبرقـرار يشامل افکار، رفتارها و الگوهایفرهنگيرد. هنجارهایپذیعنوان مبنا م
م یریـ گیاد مـ یـ ک جامعه یا یک گروه یک فرد، یما به عنوان ها و نهادهاست.د، ارزشیرسوم، عقا

یفرهنگـ يهـا از تفـاوت یم. آگـاه یکنیک مساعیگر تشریکدیبا یخطوط فرهنگيکه در راستا
یشـود. آگـاه  » حیسـخن صـح  «ل ترس از نگفـتن  یمان به دلیا ناتوانیگر یکدیاز یید باعث جداینبا
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شـتر آگـاه شـدن از    ینهـد. هرچـه ب  یگران ارج مـ یت اظهارات دیبه گوش سپردن و درك نیفرهنگ
گر ارتباط برقرار یکدیکند هرچه بهتر با یمشترکات به ما کمک ميو جستجویفرهنگيهاتفاوت

XI»م.یکن

رانیایاسالميجمهور–2–5
کـا در منطقـه   یو بخصوص امریغربيکه حافظ منافع کشورهايپهلویم سلطنتیرژیسرنگون

منجر به برهم خوردن توازن قـوا در منطقـه   1375ران در سالیانه بود به دست مردم ایحساس خاورم
ن یآن در آغـاز يران و انقـالب نوپـا  یـ بـه ا 1359ور مـاه  یم صـدام در شـهر  یـ د و بـا حملـه رژ  یگرد
ن جنگ مستمر معاصر را رقم زد.یتریطوالنيالدیدهه هشتاد ميهاسال

آن در دفـاع از انقـالب و کشـور    ینظامیه به فرهنگ غنیران با تکیو مقاومت مردم ايمردیپا
و یمختلـف صـنعت  يهـا جاد حس اعتماد به نفس و توجه به اتکا به خـود در عرصـه  یخود منجر به ا

در جنگ را با توجـه بـه حادثـه    يروزیان که پیعیدگاه خاص شین امر با توجه به دید؛ ایگردینظام
ه یـ ام علیـ ه قییف الهیننموده بلکه انجام تکلینظاميروزین(ع) منحصر به پیام امام حسیورا و قعاش

از فرهنـگ  ياده شـدن روح تـازه  یدانند، منجر به دمیها مها و مقاومت در مقابل طاغوتضدارزش
بـه عنـوان تنهـا حکومـت     یج مردمـ یت بسـ یران با محوریایجهاد و شهادت در کالبد فرهنگ نظام

د.یباشد، گردیانه میدر منطقه خاورمیکیتیت خاص ژئوپلیموقعيعه جهان که دارایش
ج یمقاومت بسـ يرویت نیبخصوص با محوریه و فرهنگ نظامیبه منظور گسترش و بسط روح

ن یتـدو ياج.ا.ا. برنامهيو اقتصادیاجتماعیاسیب قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه سیو با تصو
یج در عرصه دفـاع یگاه بسیکشور ابالغ شده است. توجه به جایاجرائيهادستگاهو جهت اجرا به 

مقـام معظـم   يد سپاه پاسداران و با توجه بـه رهنمودهـا  یران با توجه به انتصاب فرمانده جدیاینظام
باشد.یش مد نظر میش از پیکل قوا بیو فرماندهيرهبر

کرد متفـاوت  یدو رو1367عراق در تابستان بس در جنگ با ران پس از اعالم آتشیدر کشور ا
ات یو توجه به خُلقیکرد در قالب فرهنگ نظامین رویافت. نخستیاشاعه یدر رابطه با فرهنگ نظام

یعـاطف يان دفـاع مقـدس و بـا نقـل خـاطرات رزمنـدگان و بازسـاز       یات رزمندگان در سالیو روح
در يثـار و فـداکار  یه اینمود، روحیمکننده در آن، تالشدگاه افراد شرکتیجنگ از ديهاصحنه
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افـت بـه   ییمـ یتجلـ "بـودن یجیبسـ "راه هدف را که در وجود رزمندگان دوران جنگ بـا صـفت   

که از دوران جنگ شروع شده بـود در  » ت فتحیروا«يهار بکشد. البته ساخت مجموعه برنامهیتصو
گردد. یمیابین راستا ارزیهم

دفـاع  ياد حفـظ آثـار و نشـر ارزشـها    یبن"ل ین خصوص تشکیگر اقدامات انجام شده در ایاز د
ج ارزشــها و یحفــظ و تـرو يتابعـه در راسـتا  يمسـلح و ســازمانها يروهـا یدر سـتاد کــل ن "مقـدس 

ات دوران یـ بـا توجـه بـه تجرب   یباشد، که به صـورت عملـ  یدوران جنگ میات فرهنگ نظامیروح
جنـگ  یاتیبه مناطق عملر اقشار جامعه یان و سایها، دانشجودفاع، مبادرت به اعزام جوانان، خانواده

ون نفـر در  یـ لیک میـ ش از ین راستا همه سـاله بـ  ید و در اینمایم"ان نوریراهيهاکاروان"در قالب 
اند.ها شرکت نمودهن برنامهیسطح کشور در ا

گونـاگون مـرتبط بـا    يهـا مختلف در مناسبتيهامراسميشهدا و برگزاريهاادوارهیل یتشک
يهـا گـر تـالش  یاز درهیـ خرمشـهر و غ يران جنگ همچون هفته دفاع مقدس ، سالروز آزادسازدو

ج یاز راه تـرو یدر راه اهـداف ملـ  یثـار و از خودگذشـتگ  یه ایـ انجام شـده در رابطـه بـا حفـظ روح    
باشد.یمیفرهنگ نظام

یفروپاشج.ا.ا. ؛ به خصوص پس از یرامونیپيدر کشورهاینظاميهايریبه دنبال وقوع درگ
کـا و  یامریت توسـط عـراق و اقـدام نظـام    یـ و اشـغال کشـور کو  1991در ير شـورو یاتحاد جمـاه 

ت توسـط  یـ کويریـ گو بـازپس 1"ات سپر صحرا و طوفان صـحرا  یعمل"مانان او تحت عنوان یپهم
توسـط  یات نظـام یـ عملياالت متحده احساس خطر در خصوص اجرایدائم ایآنان و حضور نظام

د شد. یران تشدیه ایکا بر علیامر
سـازمان  یپنهـان يهـا از طالبـان، بـه همـراه تـالش    یت گسترده قطر و امارات متحده عربـ یحما

ستم باعث قدرت گـرفتن طالبـان و بـه دنبـال     یآخر قرن بيدر اواخر دهه2کشور پاکستانیاطالعات
سـط طالبـان   ف توید ، شهر مزار شـر یگردیتحت کنترل حکومت ربانيبه شهرهایآن حمله نظام

عام شدند. وقـوع  طالبان قتلیشهر توسط عناصر افراطيران در کنسولگریايهاپلماتیتصرف و د

1 Desert storm & shield of desert
2 ISI
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بـه جـا مانـده از دوران جنـگ     یات و فرهنـگ نظـام  یگر لزوم توجه به حفظ روحیداد بار دین رویا
د نمود.یرا تشدیلیتحم

کـا و  یدر امر1یارت جهـان مرکـز تجـ  يدوقلـو يهـا به برج2001سپتامبر 11به دنبال حمالت 
ل اسـامه بـن   یحکومت طالبان از تحويات و خودارین عملیايو اجرایمتهم شدن القاعده به طراح

به افغانستان حمله کرد و پس از سـاقط  2001االت متحده در سال یکا، این گروه به امریالدن رهبر ا
ن حـال  ید و در ایبه قدرت رسانیالمللنیت جامعه بیرا با حماينمودن حکومت طالبان حامد کرزا

ن کشـور نمـود، و در ادامـه    یـ ائـتالف در ا يروهـا یمبادرت به استقرار در حدود چهل هزار نفـر از ن 
يایآسـ يدر کشـورها یگـاه نظـام  یس پایسم مبادرت به تأسـ یاقدامات خود در قالب مبارزه با ترور

يجمهـور یحاصـره نظـام  تـر شـدن حلقـه م   جاد حـس تنـگ  ین امر خود باعث اینمود که ايمرکز
در حملـه بـه کشـور    یحالـت بازدارنـدگ  يبرقـرا يران بـرا یـ جـه تـالش ا  یران شد و در نتیایاسالم
د.یگرد

را بـه  یران، عراق و کـره شـمال  یکا ایس جمهور امریرئيالدیم2002سال ين روزهایدر آغاز
نمـود و ضـمن   یکشبه عراق لشگر2003نمود و به دنبال آن در مارس یعنوان محور شرارت معرف

و محاکمـه او نسـبت بـه اسـتقرار در     يرین و در ادامه آن، دسـتگ یساقط نمودن حکومت صدام حس
يروهـا ینید حضور نظامیدر عراق اقدام نمود، با تشدینظاميرویک صد و شصت هزار نیحدود 

يبرخوردهـا گانه و احتمال وقـوع یبيروهایران از حضور نیایتیامنیاالت متحده در منطقه نگرانیا
ران یـ ایاتمـ يد اختالفات دو طرف در خصوص فرآوریتر به خود گرفت. تشدیرنگ واقعینظام

د ییـ رغـم تا یران علـ یـ توسـط ا ياهسـته ياز انـرژ یکا در خصوص اثبات استفاده نظامیو تالش امر
یدگو لـزوم حفـظ آمـا   2ياهسـته يآژانس انرژيران از سویاياهستهيهاتیز بودن فعالیآمصلح
د و یـ ش آشـکار گرد یش از پـ یمردم کشـور بـ  ینه فرهنگ نظامیشیه بر پیمردم با تکیو روانیروح
مسلح دو طرف منازعـه و  يروهاین خصوص؛ با توجه به وجود عدم توازن در نین اقدام در ایترمهم

ه بـر قـدرت   یـ بـا تک یحالـت بازدارنـدگ  ينامتعـارف، برقـرار  يهـا ران از سالحیايعدم برخوردار
د.یباشد، گردیران میمردم ایات و فرهنگ نظامیاز منابع آن روحیکیکه یقاومت مردمم

1 World Tread Center
2 International Atomic Energy Agency
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حـزب اهللا در جنـوب لبنـان کـه از     يروهـا یم اشـغالگر قـدس و ن  ین رژیروزه ب33وقوع جنگ 

در یمقاومـت مردمـ  ییاز ابعاد توانـا یهائد، نشانهیگردیت میه حمایران و سوریمردم لبنان، ايسو
ن رخداد اگـر چـه در منطقـه    ید، ایر کشانیانه را به تصویارزه نامتوازن در منطقه خاورمک مبیعرصه 

ک نبـرد  یـ گران به عنـوان  لیاز تحلیبرخياز سویجنوب لبنان و با وسعت کم صورت گرفت ول
گردد.یمیابیاالت متحده ارزیران و این منازعه و به خصوص از طرف ایطرفياز سویابتین

بـه اهـداف   یابیل در دسـت یجنوب لبنان و توان آنـان در ناکـام گـذاردن اسـرائ    انیعیمقاومت ش
اهللا و حـزب يروهـا یسـربازان اسـارت گرفتـه شـده توسـط ن     ياعالم شده خود در جنگ (آزاد ساز

االت متحـده در  یـ ایاسـ یو رهبـران س ید تا فرماندهان نظـام ی)، موجب گردیمقاومت مردمينابود
ن امـر  یـ نـد کـه ا  یدنظر نمایـ تجدیزان مقاومت مردمیو میوان رزمخود در خصوص تيهایابیارز

در جنـوب لبنـان و متـأثر از    یجه مقاومت مردمـ یاز نتیناشیجاد اعتبار در امر بازدارندگیخود در ا
باشد. یمیفرهنگ نظام

د:باشیل قابل توجه میمسلح ایران به شرح ذيروهاینیبانیر دفاع و پشتیدگاه وزین راستا دیدر ا
کشـند، امـا بـه علـت     یران نقشـه مـ  یـ ایاسالميسال است که برضد جمهور28ها ییکایآمر«

ها و تفکرها هرگز موفق نشدند و نخواهند شد. ن ارزشیوجود هم
هسـتندگفت:  يریـ نظیبـ یخـود واجـد ارزش بازدارنـدگ   يان بـه خـود  یجینکه بسیان ایبا بيو

یخـارج داتیران در برابرتهدیایاسالميجمهوریدگراهبرد بازدارنی، رکن اصلیمردمامروز دفاع
د بلکـه امـروز عامـل    یکه نه تنها در هشت سال دفاع مقدس به اثبات رسـ يارود، تجربهیبه شمار م

است.  یجیج و تفکر بسیبسيهایژگیدشمن قسم خورده انقالب و حاصل ویدر بازدارندگیاصل
گــر یدر سـطح منطقــه را از د یش انقالبــیـ و زایه اسـتقالل خــواه یــر دفــاع گسـترش روح یـ وز
ن تفکـر در  یـ دانست و گفت: ما امـروز شـاهد گسـترش ا   یجیج و تفکر بسیبسيراهبرديهاارزش

ن ارزش یهمـ يهـا اهللا در لبنان از نمونهن و حرکت توفنده حزبیم و انتفاضه فلسطیسطح منطقه هست
XIاست. I«
تنـام  یآن کشـور از و يروهـا یخـروج ن و1975تنـام در  یاالت متحده از زمان خاتمه جنـگ و یا
دار شـدن اعتبـار   گون کـه سـبب خدشـه   یکـا در سـا  یجه سقوط حکومت طرفدار امریو در نتیشمال
انـد حـداقل از لحـاظ    کـه شـرکت نمـوده   ینظـام يهـا يریه درگید تاکنون در کلیآنان گردینظام
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بـه  یدر مـوارد قابـل تـوجه   انـد  اند و موفق شـده داشتهیکرد مناسبعملییابی به اهداف نظامدست
االت متحـده خـود اعتقـاد    یایو نظامیاسیابند، رهبران سیخود دست یکیو استراتژیاسیاهداف س

و اتفاقـات  ینظـام يه برآوردهـا یـ جـه دقـت در ته  یت در نتیـ ن موفقیـ از ایدارند درصد قابل توجه
باشـد کـه   یصـور مـ  ن اعتقـاد قابـل ت  یـ ران ایـ بـا ا یباشد، در خصوص جنـگ احتمـال  یصحنه نبرد م

يریو درگیکه در سناریع احتمالیوقاینیبشیاالت متحده از پیژه ایو به وغربیگران نظاملیتحل
بـا درصـد   یر مناسـب یتوانند تصـو یکا به وجود خواهد داد نامطمئن بوده و نمیران و امرین ایبینظام
یبازدارنـدگ ي، برقـرار یتوانـائ ن عـدم  یـ ن اثر ایترند. که مهمیم نمایآن ترسيقابل قبول برايخطا
باشد.یران میاالت متحده و این ایدر منازعات مابینظام

يریگجهینت
در برابر تجاوزات یو مقاومت نظامیاز ارکان مهم ساختار دفاعیکیهرکشور یفرهنگ نظام

ن ک رهبـرا یدگاه اسـتراتژ یـ ن و دین امر در کنار خواسـت مسـئول  یباشد، ایه کشورها میخصمانه عل
یالمللـ نیش قـدرت آن کشـور در عرصـه بـ    یو به تبع آن افـزا یش قدرت نظامیک کشور در افزای

ه بـر دفــاع  یـ بـا تک یاز حملـه نظـام  یجـاد بازدارنـدگ  یار بـه منظـور ا  یـ جـاد اعت یدر اير آشـکار یتـأث 
ه) دارد.ی(مردم پایرنظامیغ

ن ین سـرزم یـ نگ کهـن ا آن که برگرفته از فرهیران با توجه به سابقه فرهنگ نظامیدر کشور ا
آن در یعملـ يباشـد، نمودهـا  یرقابـل انکـار مـ   یغيع سرخ علویآن با راهبرد تشیختگیبوده و آم

ده شده است.یر کشیگوناگون به تصويهااشکال مختلف و در طول دوران
ران در قبـال حملـه   یانقالب ايروزیپيهان سالیدر نخستیران اسالمیواکنش مردم و رهبران ا

د یـ ار به مـدت هشـت سـال گرد   یتمام عیکه منجر به وقوع جنگ1359ور ماه یراق در شهرعینظام
ان یـ دراز مـدت در م یات نظـام یـ دفاع از کشور در قالب عملين امر است که اراده الزم براین ایمب

و یمـذهب يهـا خته بـه آمـوزه  یخود؛ که آمیه به فرهنگ نظامیران با تکیمردم وجود دارد و مردم ا
را ينبـرد نـابرابر  ین (ع) در مقابل حکومت ظـالم زمانـه خـود و تـداع    یام امام حسیرفته از قالهام گ

د.ینمایشرکت کننده در نبرد را داشت، ميروهایحداقل از لحاظ عده ن
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ن یانـه و بـه طـور اخـص در لبنـان بـ      یر در منطقـه خاورم یـ اخيهارخ داده در ساليهايریدرگ

ان و مبـارزان  یعینـوع تفکـر حـاکم بـر شـ     یو روحینگر توان نظامل نشایحژب اهللا و اسرائيروهاین
يباشد، که منافع خود را در راسـتا یآنان میاز منابع الهام آن فرهنگ نظامیکیاست؛ که یمسلمان
نند.یبیانه نمیکا در منطقه حساس خاورمیقدرت امریهژمون

ن خـود  یبه سـرزم یوز حمله نظامران که به هنگام بریحاکم بر مردم ایبا توجه به فرهنگ نظام
غـرب  یاسیو سیگران نظاملیپردازند، تحلیبه دفاع از کشور میو ملیمذهبيهابا الهام از آموزه

ن یران و عـراق و همچنـ  یـ ان ایـ رخ داده در جنـگ هشـت سـاله م   يهـا يریـ به اعتبار حوادث و درگ
يریـ ع در درگیوقـا ینـ یبشیکا از پیامريحافظ منافع غرب به رهبرینظاميروهایان منطقه و نیعیش

ینظـام یجـاد بازدارنـدگ  ین علل این امر خود از مهمتریران ناتوان بوده و ایکا و ایان امریمیاحتمال
باشد.یم
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