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  چكيده

و همچنين بيان  اين كشوربر عليه ايران در جهت متوقف كردن توان هسته اي   نظامي تهديد به حمله         

هايي است  در زمره گزينه ،در ايرانخواهي و نابودي سالحهاي كشتارجمعي  گسترش دموكراسي شعارهايي همچون

ي ها اي كه پس از تشديد تحريم گزينه. گويندبسيار از آن سخن مياياالت متحده و رژيم صهيونيستي كه اين روزها 

تئوريسن هاي در اين ميان . ميشودپررنگ  بيش از پيش هر روز  عليه ايران و شك در باب كارآمدي آنهاغيرقانوني 

اعتراف نموده ه بار بودن چنين درگيري نظامي دفاعي خاورميانه و حتي تئوريسين هاي غربي متفق القول به فاجع

ا اسرائيل باينكه تصور  .نيز پنهان نيستبي شك گستره بي حد و مرز چنين جنگي بر كارشناسان امور نظامي . اند

 )2007ديرالزور (سوريهو )1981اوسيراك(عراق ،)1967(در مصريك حمله هوايي به اصطالح ضربتي كه قبال 

و به سرعت محل را ترك  بمباران كند نيز بخواهد پايگاههاي اتمي ايران را ،آزمايش و نتيجه مثبت از آن گرفته است

مانند نه عنوان كشوري كه ايران به جمهوري اسالمي واكنش  .تئوري ناركارآمد و شكست خورده به نظر ميرسد ،كند

ابعاد و وسعت چهار ساعت پس از وقوع آن چه خواهد بود؟  اين حمله بيست وبه  ،مصر و عراق يا سوريه است

ملتهاي فشارهاي جوامع جهاني و مي باشد؟ ميزان چه به اين جنگ احتمالي دوجانبه آمريكا و اسرائيل بر عليه ايران 

اسرائيل كه خود دارنده سالحهاي هسته  تجاوز آشكار چه خواهد بود؟به اين يا حتي سازمان ملل متحد مختلف و 

با چه سال اشغالگري و كشتار و درگيري را در خاورميانه دارد  50بيش از اي در جهان بشمار ميرود و كارنامه 

تواند موجوديت خود را براي هميشه به بين المللي ميتواند دست به چنين ريسك بزرگي بزند؟ ريسكي كه مي توجيه

راهي  اگر چنين حمله نظامي تاكنون از سوي اسرائيل صورت نگرفته است يكي از داليل آن دو !مخاطره بياندازد

يا بايد تمامي . اي و يا خلع سالح هسته اي براي همه خاورميانه هسته. است كه اسرائيل در ميان آن قرار گرفته است

. اي برخوردار باشند و يا هيچ كشوري نبايد از اين امتياز برخوردار باشد يانه از تسليحات هستهكشورها در خاورم 

طي يكسال اخير شديدترين لحن گفتاري بين سران سياسي و نظامي سه كشور قابل پنهان كردن نيست كه 

اين مقاله با توجه به اهميت و ابعاد گسترده هرگونه درگيري نظامي با . بكار گرفته شده است) اسرائيل،آمريكا،ايران(
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كشورها و شبه  ،ايران كه ميتواند موجب جنگي نامحدود را فراهم سازد و زمينه را جهت تحريك و حمايت احزاب

ميان ايران تالش ميكند كه به  واكاوي و بررسي اثرات گسترده جنگ احتمالي  ،نظاميان همسو با ايران را سبب گردد

 ،در محدوده خاورميانه و فراتر از آن كه ميتواند به منزله آغاز جنگ جهاني سوم تلقي گردد ،اسرائيل و اياالت متحده

  .بپردازد

  

  خليج فارس ،سپاه پاسداران ،عمليات استشهادي ،جنگ ،آمريكا اياالت متحده ،جمهوري اسالمي ايران :كليد واژه

  

  مقدمه 

كه  ييتهايا منافع ايدئولوژيك، معلول علّيو  يخود معلول است، معلول كشاكش منافع ماد يجنگ بخود         

م ثمره استثمارگرانه كار ين  و تقسيثروت بر كره زم يعيوه تملك برمنابع طبيشه در تعارض و تناقض شير

لب با وجود دارا غا يتيزواكثّريزصاحب همه چيناچ يتين منظراقلّيكه ازا. ت دارديه بشريانسانها،بمثابه سرچشمه سرما

ه و ولع يتراكم سرما. برنديز بسرميكوتاه ازهمه چ دست  يو پتانسيل هاي بالقوه درجوامع انسانطبيعي بودن منابع 

ك يك صاحبان آن ب  ، توسط انديمال يوامپراتور يتيفراملّ يتراست و كارتلها ر انباشت آن درقالبيناپز يريس

. رانديحكم م يل شده و بر سرنوشت و مقدرات كل جهان  بشريدرجهان تبد ياسيس يقدرت نظام يرارشيه

ن و متقابل درتقابل با يمع يمحدود، با بازتاب يتيظرف يدارا يده ماديكند،هرپديحكم م ماديگرايانهكه منطق ياماازآنجائ

 يهايآمدن قطب  بند ن رابطه، بوجوديوضع و نظام موجود درا ياسيس ين پارادوكس اقتصادينچنيآن، لذا حاصل ا

فرودست وفرادست افزوده  يكه بطور روزافزون بر وسعت فاصله طبقات اجتماع ير متعادل و متضاد  اجتماعيغ

  ونيزاسين پوالريهم يركه در راستايوفق يغن يان كشورهايق درميوعم يا  با بوجود آمدن فاصله قاره ياست وازطرف 

 ياجتماع يعموم يزش و جنبشهايحاصل شده است، موجب خ يجهانه يسرما انحصارات و نؤاستعمار  ياجتماع

   .است افتهيو تقابل با آنها ضرورت  در قبال يملّ ياسيواستقالل س
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اياالت متحده امريكا از فرصت ايجاد شده بهره بـرد و خـود را قـدرت بالمنـازع      ،بعد از اين فروپاشي نظام دوقطبي

برآمد و هر كشوري را كه بـا منـافعش در تضـاد مـي ديـد بـه بهانـه هـاي          دنياجهان دانست و درصدد مديريت بر 

... حقوق بشر، نابودي سالح هاي كشتار جمعي، تعقيب تروريست، استقرار دموكراسـي و استقرار گوناگون از جمله؛ 

هـاي   كـه ريشـه در آمـوزه    خودامروزه جمهوري اسالمي ايران به دليل روحيه ظلم ستيزي . مورد تهديد قرار ميدهد

مكتب شيعي و نوع نگاهي كه اين مذهب به مقوله استقالل و عدالت دارد و همچنين سابقه تاريخي كهن حق طلبـي  

يكي  استعماري است و بدون ترديد هايكه پرچمدار مبارزه با سياست بشمار ميرودتنها كشوري در جهان  ،ايرانملت 

برخي ار ميرود كه بر عليه امپرياليسم اياالت متحده و از رهبران مهم در چنين جنبشهاي عمومي در سطح جهان بشم

كـه   دور از انتظار نيستبي شك . حركت ميكندكه در جهت چپاول حقوق ملتهاي ضعيف گام بر ميدارند متحدانش 

تبعات اقتصادي و سياسي منفي نيـز   ،اين ايدئولوژي مبارزه طلبي بر عليه ظلم حاكم برخي كشورهاي غربي بر جهان

  . اندگرداز سوي اين كشورها بر ايران اعمال 

  

سران برخي امروزه بر عليه ايران، اياالت متحده  چندين دهه اي يها يفرافكنتالشها و  ،در راستاي همين هدف

كند و هر اندازه  يد نميل آنان را تهدياز جانب اسرائ يچ خطريهدر اين تصور هستند كه عرب همسايه  يكشورها

 يطره فكريد بر نفوذ و سياز آن خواهد كوش يريگ ران است كه با بهرهين ايابد، ايل ادامه يكه نزاع اعراب با اسرائ

د يافزا يدگاه مين ديك لندن هم با ذكر ايموسسه مطالعات استراتژ 2006گزارش سپتامبر . ديفزايانه بيخود در خاورم

كنند  يه حاكمان آنها قرار داشتند، اكنون احساس ميران عليغات گسترده ايهدف تبلان دراز يعرب كه سال يكشورها

در نزد  يدگاهين ديت چنيبعد از تثب. كند يد ميآنان را تهد يها مينده رژيل آيران نه اسرائياز جانب ا يكه خطر واقع

ن يشتريكه ب ييها ر، سر حلقهاالت متحده به عربستان، امارات و قطيو اين سنارين حلقه از ايسران عرب در دوم

ز يكند آنها را تجه يم يفروشد و سع يحات ميارد دالر تسليليم 20ش از يك را با تهران دارند بيپلماتياصطكاك د

 يكند كمك نقد يل هم همزمان موافقت مياسرائ ياحتمال يها كردن اعتراض يخنث ياالت متحده برايا. كند ينظام
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نخست . ارد دالر برسديليم 30نده به يسال آ10 يابد و در مجموع طيش يدرصد افزا 25م حدود ين رژيبه ا ينظام

االت متحده تعهد كرده در هر صورت يات دولت گفت كه ايه يدر جلسه هفتگ 2007 يجوال 29ل ير اسرائيوز

 ك بودجهيه و عرب را حفظ كند و افزوده كه اختصاص دادن يهمسا يل بر كشورهايارتش اسرائ يفيك يبرتر

 يا بودجه يها از نوسان يدهد بدون نگران يل امكان ميكا به ارتش اسرائيامر يها از كمك يارد دالريليم 3انه يسال

  )4 : 1386 ،مرشدي(.ه كنديز خود تهيو تجه ينوساز يرا برا يا ساله 10برنامه 

زيرا كه نبـرد  . اما گزينه درگيري نظامي نقطه پاياني همه تقابلهاي چندين دهه اي سياسي و عقيدتي محسوب ميشود

از يكسـو  قـدرت عقيـدتي و تمـدني بـزرگ      كـه  ميشود بزرگ شمرده  جنگ غيركالسيكيك بين طرفين به عنوان 

در مقابل يكديگر صف آرايـي ميكننـد و   ) آمريكا(همچون ايران و از سوي ديگر قدرتمندترين ارتش كالسيك جهان

در ابعاد بسيار وسيع ميتواند دهها كشور مرتبط را به دامان خـود بكشـاند و نظـم    اين حقيقت است كه چنين جنگي 

  . امنيتي غير قابل پيش بيني را بر دنيا اعمال نمايد

  

  يكيتيژئوپل يها حوزه

استقرار پايگاههاي  ،درصدي جهان 65تا  60منطقه خاورميانه به دليل ذخاير فراوان انرژي و تامين نفت خام          

 زا به يكي از كانونهاي تنش ،زميني و دريايي و هوايي اياالت متحده و وجود كشوري بحران ساز همچون اسرائيل

كويت، عربستان، بحرين، قطر، يخ نشين هاي شپايگاه نظامي غرب در  35امروزه . در سطح جهان تبديل شده است

بر تنش بين ملتها نيز  ،امارات، عمان قرار گرفته است كه عالوه بر دنبال كردن سياست هاي چپاول منابع خاورميانه

هزار نيروي نظامي آمريكايي در اين منطقه حاضر هستند كه عالوه بر خطري  200در حال حاضر . دامن زده اند

وقعيت منطقه اي ايران به يكي از نخستين اهداف نظامي ايران در هرگونه درگيري نظامي تبديل شده براي امنيت و م

زير كانون تمام اديان بزرگ  ،همچنين خاورميانه از ديدگاه ايدئولوژيك از اهميت ويژه اي برخوردار است. است

از عربستان . اسالم و همچنين زرتشتيت از اين منطقه برخاسته است ،الهي بشمار ميرود؛ يعني مسيحيت، يهوديت
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بنابراين اين منطقه . المقدس و ايران خاستگاه اين چهار دين بزرگ يكتاپرستي جهان است سعودي تا مصر و بيت

اين اما در كنار همه . لقب قلب زمين را  دادآن يك منطقه حياتي، حساس، استراتژيك و مهم است كه ميتوان به 

چيزي نيست جز منطقه اي كشمكش آن موقعيت هاي ممتاز خاورميانه يك واقعيت انكار ناپذير نيز وجود دارد كه 

كه همين كشمكش به قدرتهاي و جنگهاي قومي متعدد ساز و محل دائمي نزاع بين قدرتها و گروههاي متخاصم 

شايد يكي از داليل كشمكش هاي چندين . دهند ديگر نيز رخصت مي دهد ميدان منازعه خود را به اين منطقه انتقال

دهه اي در اين منطقه خلع يك قدرت بزرگ در خاورميانه است تا بتواند نقش رهبري كشورهاي كوچك و بحران 

ايران باتوجه به موقعيت ژئواستراتژيكي و . برقرار سازدبا درايت زا را برعهده داشته باشد و صلح و آرامش را 

فراواني دارد كه ميتواند اين رهبري منطقه بالقوه  هايقابليت ،چندين هزار ساله در اين منطقهحساس و نقش آفريني 

   . اي را برعهده گيرد

  

. رديگ يران را در بر مياز فالت ا يعيبخش وس ،ايدر جنوب غرب آس ييايت جغرافيران به لحاظ موقعيكشور ا

جهان قرار گرفته و  يارتباط يها ن شبكهيتر از بزرگ يكياست كه مركز ثقل  يا ران به گونهيت خاص ايموقع

كند، در رابطه با  يو ماورا قفقاز را به جنوب وصل م يمركز يايآس ياروپا را به خاور دور و كشورها يهمچون پل

اگرچه از  يت نسبين واقع است، در رابطه با موقعيران در منطقه معتدل كره زميتمام خاك ا ياضيت ريموقع

ران با يا يهمجوار. شود يم يا منتهيشمال و جنوب به در يدر دو سو يبزرگ فاصله دارد ول ياهايو در ها انوسياق

ت يو مسئله صادرات و واردات موقع ييايج فارس عالوه بر سهولت ارتباط دريخزر و خلمهم  يدو پهنه آب

  : عبارتند ازران يمجاور ا يكيتيژئوپل يها ده است، حوزهيران بخشيرا به ا يخاص يكيتيژئوپل

  

حوزه  -2. هيران، ارمنستان، گرجستان و روسيا ياسالم يجمهور يشامل كشورها: يحوزه قفقاز آناتول -1

حوزه  -3. ن و عماني، قطر، بحريت، عربستان، امارات متحده عربيران، عراق، كويشامل ا: ج فارسيخل يكيتيژئوپل

  . يپاكستان، هند، عمان و امارات متحده عربران، يشامل ا: انوس هنديعمان اق يايدر يكيتيژئوپل
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: يمركز يايآس يكيتيحوزه ژئوپل -5. ران، پاكستان و افغانستانيا يشامل كشورها: رانيفالت ا يكيتيحوزه ژئوپل -4

ن كشورها را به جهان ياهمه  يران همانند پليكستان كه ايزستان و تاجيشامل تركمنستان، قزاقستان، ازبكستان، قرق

خارج مرتبط مي سازد و نسجيده است اگر بگويم ثبات در ايران بي ارتباط با اين كشورها است و يا جنگ در اين 

  . كشور تاثيري براين مناطق نخواهد گذاشت

  

  توپوگرافي راهبردي

اسالمي ايران متمركز شده طي چند سال اخير همه تهديدات از سوي بخش هوايي و دريايي بر جمهوري          

نيروهاي استشهادي بسياري كه در اختيار دارد و همچنين  ،ايران با توان بالقوه اي كه در جنگهاي زميني دارد. است

احتمال هرگونه درگيري زميني  ،كه منطقه را براي ورود دشمنان سخت و دشوار ميكندناهمواري هاي فالت ايران 

د آمدن يتواند در پد ين عمق ميك است و ايعمق استراتژ يدارا يه مركزيدر ناحران يا ،رسانده است صفربه را 

خ بوده يدر طول تار يغرب يگانگان از مرزهاينكه نفوذ بيم داشته باشد و باتوجه به اير مستقيتاث يحالت پدافند

باتوجه  ين استراتژيتدون يبنابرا. دينما يف عمل ميات پدافند، ضعيدر عمل يمركز ينواح يكين عمق استراتژيبنابرا

ن يدر رابطه با پدافند داشته باشد و با وجود همه ا يج قابل توجهيتواند نتا ينم) رامونيمركز تا پ(به بعد فاصله 

به دليل اهميت ويژه ايران در گانگان يكند، ب يمشكل م يمتجاوز خارج يروهاين يران را برايط كه ورود به ايشرا

 ياانه بزرگ يدنبال كردن طرح خاورمز يما ن يران هستند و شاهد ادعايصدد نفوذ به اهمچنان در  ،معادالت جهاني

ي ديجد هاي سياسي نقشهبرخي تحركات قومي است كه از سوي بيگانگان هدايت مي شود و هرزگاهي نيز ايجاد 

با ملت ايران  اياالت متحده براي منطقه ترسيم ميكند كه همگي نشان از خصومت اين كشور ينظام يهاهگايپا را

  .دارد
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  چرا جنگ؟

جنگ و اما با اينهمه  ،جنگ نقطه پايان دپلماسي و گفتمان هاي سياسي ميان دو يا چند كشور بشمار ميرود         

ر و داستانهاي مربوط به يتصاو. ل داده استيخ زندگي بشر را از آغاز تاكنون تشكيصلح بخش قابل توجهي از تار

در  اي ات و هنر به صورت برجستهيها و قراردادهاي صلح در مذهب، ادب فتوحات، معاهدهجنگ ها، تجاوزات و 

باشد؟در فرهنگ لغات  يف آن، چه ميست و تعرين است كه جنگ چين پرسش اينخست. خورديبه چشم م تاريخ

ن ييك تبيف يتعرن يا. ف شده استيا ملتها تعريان دولتها يمسلحانه م يريوبستر، واژه جنگ اعالن و آغاز به درگ

است تا  يآغاز جنگ ضرور يكه برا ين معنيدهد، بد يبه دست م يرياز جنگ و درگ ييو عقال ياسيخاص س

جنگ : ميابي يم ات روسويدگاه را در نظرين ديا ياستداللها. ك جنگ باشديان دولتها يحاً اعالم شود كه ميصر

ان يان انسان و انسان، بلكه رابطه مياست، نه رابطه م ك رابطهين، جنگ يزهاست، نه اشخاص؛ بنابرايان چيروابط م

و عقل  ياسيه سيدرباره نظر يف سودمنديز توصي، نيخ نگار امور نظاميتار گنيجان ك. باشد يدولت و دولت م

 يژه اين امور نظم ويد بين فرض استوار است كه بايه او بر اينظر. دهد يخ جنگ ارائه ميانه جنگ در كتاب تاريگرا

ص اند يقابل تشخ يژه و انتظارات مشخص، مبارزان به راحتين نظم ويدر ا. ر شونديحاكم باشد تا دولتها در آن درگ

ف يتعر ين برداشت از جنگ عقالنيا. ع كردن طرف مقابل وجود دارديق مطياز طر يفرمانبردار يو سطوح عال

، زد و خوردها، يهجوم ينند محاصره، نبردهاما يميدهد مفاه يف نشان مين تعريهمان گونه كه ا. ق آن استيمض

 يف گنجانده مين تعريژه خود را دارند، در ايط ويشرا ي، كه همگينگهبان يو برنامه ها ي، گشت زنيقبل ييشناسا

 يدولت مل يريش از شكل گيپ يت انسانيچندان به ماه ييه عقاليكند نظر يگن خاطرنشان ميهمان طور كه ك. شود

  )3: 1386 ،اژدر(. پردازد يآنها نم يو جنگها ا مردم بدون دولتي

  

همان طور كه . ت جنگ بحث كرده انديز درباره ماهين يگريد يفكر ي، مكتبهاياسيس ، يعقالن يها نيير از تبيغ

كه  يده اياگر جنگ به منزله پد. ق جنگ وجود ندارديا مضي يهنجار ينهاييان تبيم ين گفته شد، ارتباطيش از ايپ

 ير دولتيغ يل و گروههايقبا يها يا دشمنينان يان چادرنشيم يف شود، جنگهايافتد، تعر يدولتها اتفاق م انيتنها م
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است؛  ير جهانيده كامالً فراگيك پدي،جنگ يگريف ديطبق تعر. شوند يد به منزله مصداق جنگ تلقيه دولت نبايعل

ا يبا فلسفه هگل  يفين توصيچن. ان در جهان انديجنگ جو ياساس يهايژگياز و يين، جنگها، تنها نشانه هايبنابرا

رون از يكند تنها ب ير مييره تغيو غ ي، اقتصادياسي، سي، اجتماعيعيكند و آنچه در سطوح طب يمطابقت م يتيهراكل

رد و يپذ يباشد، نم ين موضوع را كه جنگ منشأ هر تحوليوس ايهراكل. دهد يز رخ ميا نبرد خشونت آميجنگ 

كند  يم يروين فكر پيدر غرب است با عالقه از ا يان روشنگرينده جريولتر، كه نما. ده استيهم عق ز با اويهگل ن

گر در جنگ اند يكدي، با يشگيوانات به طور هميتمام ح. ن عناصر فالكت بارندي، آفت و جنگ، از مهم تريكه قحط

  )5: 1386 ،اژدر( .شوند ين و آب تباه ميان جنگها، هوا، زميو در جر

  

ان موجودات زنده يزه فعال ميو ست يدهد و هر دشمن يف جنگ را گسترش ميدر مقابل، فرهنگ لغت آكسفورد، تعر

جنگ  يعقالن ، ياسين سييف از محدود كردن تبين تعريا. داند يا اصول متضاد را شامل آن ميروها يان نيو تنازع م

 يتواند نوع متفاوت يناً ميقيجه، تجارت يدر نت. كند يم يخوددار يفكر يستمهايان سيز ميرقهرآميغ يبر برخوردها

به . شود يدهد، اما غالباً، وقوع جنگها را باعث م يز رخ ميهرچند تجارت در جنگ ن. ر از جنگ باشديت غياز فعال

ر ييمخالف در تغ يروهاينكه نقش نياز جنگ باشد، در ا يتيعه هراكليه مابعدالطبيف تكرار نظرين تعريرسد ا ينظر م

ز نشان ين يسيخ زبان انگليتار يروند تكامل. است يعه اين مابعدالطبياست و جنگ محصول چن يگر اساسيامورات د

. ف شوديگر وام گرفته شده اند، تعريكديكه از  يبيو ترك يم استنتاجيق مفاهيدهد كه ممكن است جنگ از طر يم

. شوند يت را شامل ميو سانسكر يونانين، ي، التيدارند كه آلمان يمناسب يشه اير يساختارها يباستان يزبانها

را، ما درباره جنگ يدرباره جنگ را با مشكل روبه رو كند؛ ز يو شفاه يادب يشرحها ييفهاين توصيممكن است چن

با . ز شامل شوديجنگ را ن يم كه ممكن است فهم باستانيخوان يخها ميدر شعرها، داستانها، ضرب المثلها و تار

 يبه صورت گوناگون ارائه م يسندگان و پژوهشگران متعددينو يات از سويجنگ در ادب يفهايتعرن، يوجود ا

 يز از داوريفها نيادآور شد كه تفاوت تعريد يدر ضمن، با. ته متأثرنديشتر از مشرب مدرنيكه ب يشود؛ سخن رانان

افت يونان باستان درباره جنگ با دري د گفت كه تصوريشود، البته، با يم يدرباره جنگ ناش... سنده و محقق و ينو
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گردد  ين تصور درباره جنگ بازميجنگ به ا)7(يشه شناختيف ريهرچند تعر. ستين موضوع متفاوت نياز ا يكنون

واژه  يشه هايدرباره ر يكل يبررس. وارد شده اند يف كنونيا در تعريا كنار گذاشته ي يباستان يفهاين تعريكه ا

 يآن در درون اجتماع و در سراسر زمان نظر مشترك يادراك يلسوفان نسبت به گونه هايدهد كه ف يجنگ نشان م

زه يا ستياغتشاش، نزاع  يبه معن ياست كه در زبان آلمان Werraواژه جنگ، يسيشه انگلينمونه، ر يبرا. داشته اند

  )2: 1386 ،موزلي(. ورش استجاد شياغتشاش كردن و ا ياست كه به معن Werranرود و فعل آن يبه كار م

  

شد،  يادآوريداللت دارد، اما همان طور كه  يخشونت بار و ناآرام ياز واژه جنگ بر برخوردها ياستفاده كنون

ف يدر تعر. ميخبر باش يشوند، ب يم يناش يا ژهيو ياسيس يها كه از مكتب يتصورات يختگيممكن است، از آم

كند و آنها را  يرا آغاز م يجمع يزه و نبردهاياست كه ست يافته ايت سازمان يتوان گفت كه جنگ وضع يم يگريد

است  ين معنينه مشترك انواع جنگها به دست آمده است و بديف از زمين تعريا. دهد يان ميط پايبا توجه به شرا

. كنند يك مد و منسجم از مفهوم جنگ كميف مفيوجود دارند كه به تعر يمشترك يكه در تمام جنگها، عنصرها

ممكن است ما جنگ را  يعنيدارد،  ياديار زيبس يمتفاوت از جنگ سازگار يف با برداشتهاين تعريب، اين ترتيبد

 يو رفتارها يردولتيان افراد غيبلكه به منزله كشمكش م ان دو دولت،يك كشمكش ميقاً، نه به عنوان يدق

وجود ندارد و فراتر از آن،  ياسيجنگها، لزوماً، كنترل سن، در يم؛ بنابرايافته بدانيرمشخص و كامالً سازمان يغ

  . ستيبر آنها ن يماد يچ كنترل مركزيان است و هيجنگها و شورشها در جر يط يارتباطات فرهنگ

  

ف از جنگ است يك تعريرش يكند و آن پذ يرا مطرح م ين مسئله فلسفين حدود جنگ، نخستييتع ياسيجه سينت

 ان يد و بحران ميك دولت از دو طرف در خشونت، تهدينكه يا. باشد يز ميخشونت آم يبرخوردهاكه دربردارنده

ا يفعال  يبرخوردها يان چگونگيتواند م يس حكومت دولت ميك رئيگروهها قرار دارد، با وجود اقتدار آشكار 

تاريخ اثبات كرده است كه بسياري از سياستمداران بي خرد و جنگ . ز قائل شوديتما ينظام يز گروههايدآميتهد

اند با رها كردن يك تير، آتش جنگ را برافروزند و هم كشور خود و هم دهها كشور ديگر را درگير  طلب توانسته
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 ،جنگ خليج فارس ،جنگ عراق ،الملل اول و دوم آنرا در جنگ بين هاي مختلف نمونهدنيا . يك فاجعه بزرگ كنند

ي ميتواند از نوع پيچيده ترين جنگها تجربه كرده است و جنگ احتمالي ايران و اياالت متحده نيز... افغانستان و

  .بشمار آيد جهان

  

  ايران و اياالت متحده جنگ لفظي

ان «به شبكه تلويزيوني ) ميالدي 2010/ اول اوت (درياساالر مايك مولن، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا          

طرح حمله نظامي به ايران براي جلوگيري از دستيابي اين كشور به سالح اتمي تهيه و در دست مي : گفت» بي سي

اي داشته  پيامدهاي ناخواسته«تواند   عمليات نظامي عليه ايران مي. باشد ولي از عواقب آن به شدت نگران هستيم

  )خبرگزاري دويچه آلمان( .»ثبات در جهان اي به شدت بي قههم در منط بيني كرد، آن باشد كه دشوار بتوان آنها را پيش

اين رسمي ترين تهديد از سوي بلندپايه ترين مقام نظامي اياالت متحده در خصوص طرح حمله به ايران طي 

سالهاي اخير محسوب ميشود كه موجب افزايش گمانه زني ها در خصوص عملي شدن درگيري نظامي بين دو 

كه حمله به ايران اجتناب  مايكل هايدن رئيس سابق سيا نيز پيش از اين گفته بودكشور شده است و يا سخنان 

گوئيم و  اي ايران با شكست مواجه شده است؛ زيرا ما از تعامل سخن مي هسته ديپلماسي در پرونده«پذير است و  نا

ما . كوبند ها بر همان طبل مي دهيم و باز ايراني ما راي به تحريم مي. دهند اي خود ادامه مي ها به برنامه هسته ايراني

  . »دهند ها ادامه مي اي بازداريم اما باز هم ايراني ان را از دستيابي به تسليحات هستهكنيم اير تالش مي

در صورت هرگونه اقدام احتمالي نظامي "نقطه مقابل اين تهديدات پاسخ رهبرمعظم انقالب اسالمي مبني بر اينكه 

تري را در  واهد بود و ميدان گستردهمحدود به مرزهاي ايران نخ خصمانه اي ابله با چنين اقدامعليه ايران، عرصه مق

  )1389بيانات رهبر ( "سطح جهان در بر خواهد گرفت

نژاد نيز، طي گفتگو با يك نشريه  و همچنين چند روز پس اين تهديدات نيز رئيس جمهوري ايران محمود احمدي

   ".شود در صورت حمله به ايران، پاسخ تهران كره زمين را شامل مي"عربي هشدار داد 
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ات دو كشور را به اوج خود رساند و از سوي ديگر از درگيري لفظي ميان مقاماز يكسو چنين گفتمان جنگي 

پيش از اين يكي از بندهاي تحريمهاي جديد شوراي  .استراتژي نامحدود دفاعي ايران در اين جنگ احتمالي خبر داد

بود كه فرماندهان هاي آزاد   اسالمي ايران در آب هاي جمهوري ها و شناور  موضوع بازرسي كشتيامنيت بر عليه ايران 

سردار صفاري فرمانده اسبق ندسا در اين خصوص . سپاه واكنش شديدي نسبت به آن نشان دادندنيروي دريايي 

اگر هر . اگر دشمن بخواهد دست به چنين كاري بزند، براي ما فرقي نخواهد داشت كه چه كشوري باشد" :ميگويد

هاي فراوان تجاري دارند و   فارس وابستگي ها در خليج  ا مورد بازرسي قرار دهد، بايد بداند كه آنكشوري شناور ما ر

سراغش خواهيم رفت؛ چراكه  ها بيايد به  در اين صورت ما حتما مقابله به مثل خواهيم كرد و هر شناوري با پرچم آن

فارس نيز محدود  العمل ايران تنها به خليج عكس .دانيم ما اين قطعنامه را يك قطعنامه غيرمنطقي و زورگويانه مي

واسطه حضور نيروي دريايي ارتش در  فارس هستيم، اما براي اين مقابله به مثل به ما فعال در خليج. نخواهد شد

بنابرين بنظر نمي رسد دشمن چنين اشتباهي را  .هايي نيز براي نقاط دوردست در نظر داريم  هاي آزاد، برنامه آب

  ".انجام دهد

  

  ايرانهوايي سناريو بمباران 

از  يك جنگ همه جانبه براياست كه در  يجنگ ياستراتژ دو "بمباران تاكتيكي"يا  "كياستراتژ بمباران"         

ن يا يو اجرا يسازمانده كيستماتيبه طور س.رديگ يدشمن مورد استفاده قرار م يامكانات اقتصاد ن بردن توان ويب

باشد، اهداف در  يم كامالً متفاوت يكيك با بمباران تاكتيبمباران استراتژ. رديگ يصورت م ق هواياز طر ياستراتژ

كه هدف  يباشد در صورت يم... شگاهها، شهرها و يپاال ك معموالً كارخانجات، خطوط راه آهن،ياستراتژ يبمبارانها

 يمهمات، فرودگاه ها و در كل اهداف نظام ي، انبارهايانهدام پادگانها، مراكز فرمانده معموالً يكياز بمباران تاكت

بزرگ و دور برد  ييماهايهواپ كياستراتژ يگردد كه بمب افكن ها يها مشخص م ن تفاوتيباشد با توجه به ا يم

از موارد بمباران  ياريهستند و در بسع تر يكوچكتر و سر بالنسبه يكيتاكت يكه بمب افكن ها يباشند در صورتيم



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

ك بمباران ي ياز مواقع، قبل از اجرا يرد، در بعضيگيافكن ها صورت م بمب يتوسط شكار يكيتاكت يها

منهدم  دشمن مورد تهاجم قرار گرفته و ييدفاع ضد هوا يستم هايس يكيتاكت يبمباران ها ياجرا ك باياستراتز

تاكتيكي  ياسرائيل با حمايت اياالت متحده در نظر دارد بمباران. رديگ ينجام مك ايگردد و سپس بمباران استراتژ يم

اما . ترتيب دهدقرارگاههاي سپاه پاسداران و مراكز نظامي ارتش جمهوري اسالمي ايران  ،برعليه مراكز هسته ايرا 

به سادگي ويران كرد نمي  اين بمباران مراكز هسته اي و نظامي همچون مراكز استراتژيك عراق كه اسرائيل آنها را

هم در زيرا اوال برخي مراكز ايران پنهان و به صورت زيرزميني طراحي شده است و براي مراكز روي زميني  ،باشد

ثانيا پدافند هوايي . سيستم هاي دود و گمراه كردن جنگنده هاي دشمن نيز در نظر گرفته شده استمواقع جنگي 

ثالثا ساعتي . د نخواهد ماند و با تمام توان موجود خود واكنش نشان خواهد دادايران به سادگي نظاره گر اين رخدا

حمله به تاسيسات هسته اي  اناسراييل، مي توانند اولين قربانيو فرودگاههاي تاسيسات هسته اي پس از اين واقعه 

ي مرز مصر قرار دارد ايران باشند، موشك هاي ايران تا قلب نيروگاه هسته اي ديمونا در اسرائيل كه در نزديك

اين مقدار بمب مي تواند همه ملتهاي . اي در اين مركز توليد شده است بمب هسته 200تاكنون بيش از . ميرسد

اختيار  رژيم صهيونيستي عالوه بر. ببرد و حتي بر خارج از منطقه خاورميانه نيز تأثير بگذارد عرب منطقه را از بين

م و نيز در انتفاضه 1967سال  شيمايي و ميكروبي نيز برخوردار است و در داشتن بمبهاي هسته اي از سالحهاي

  .االقصي از آن بر ضد ملت فلسطين استفاده كرده است

  

يكديگر پاي اياالت متحده را نيز به اين جنگ بازخواهد  هدامه پاسخ طرفين بطرح حمله هوايي اسرائيل به ايران و ا

جهان براي پاسخ به اين جنگ فراگير استفاده خواهد سطح كرد و در نتيجه ايران نيز از همه قابليت هاي خود در 

سابقه داراي و مانند ايران كه وسعت جغرافيايي گسترده اي دارد پرجمعيتي  اين جنگ بي شك براي كشور. نمود

به برنامه هاي فراواني  صدمات موجب ميتواند ،با موقعيت استراتژيكي ممتاز در خاورميانه مي باشدي كهن تاريخ

ميتواند به ، اما در عين حال و سازندگي هاي چند دهه قبل را بر باد دهدگردد ايران  و زيرساختهاي موشكي ،اتمي

از مانند اسرائيل كه كوچكي  براي كشور مقابل آنولي نقطه  ،اتحاد سياسي در ايران را افزايش مي دهدنوعي 
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آماده مهاجرت به دليل فقدان امنيت كشورش هم جمعيت كم رنج ميبرد و  ي هملمتزلزو نامشروع  سياسي جغرافياي

به بيان . نابود كننده و به معناي حذف از جغرافيايي سياسي جهان خواهد بود بي شك ،مي باشندبه كشورهاي ديگر 

ي بين المللي در مقابل نيروي رديگر در بدترين حالت ، اين جنگ ايران را ويران مي كند اما اسرائيل را نابود و كارزا

ه جنگ اسرائيل با ايران كار با اينكه ورود آمريكا به صحن. د خواهد گشودنهاي آمريكايي در هركجاي جهان كه باش

به ويژه در مي كند ولي جبهه جنگ را به سراسر جهان خواهد كشاند و نيروهاي آمريكايي  بسيار دشواررا بر ايران 

ي ه استكبارنهيممورد هدف قرار خواهند گرفت و ... وعربستان  قطر،امارات،  ،كويتآسياي ميانه،  ،افغانستان عراق،

  .درهم كوبيده خواهد شد جنگ نامحدوداياالت متحده در اين 

 

نيروي هوايي جمهوري اسالمي ايران عليرغم آنكه از جنگنده هاي مدرن دنيا برخوردار نيست ولي به دليل آنكه از 

انقالبي و شهادت طلب تشكيل شده است به جرات ميتوان گفت كه آماده  ،وطن پرست  ،شجاع ،يي باايمانهانيرو

و در هرگونه جنگ  نمي باشندهيچ ارتشي در دنيا كه اين امر قابل قياس با خلق حماسه هاي بينظير در تاريخ هستند 

دفاع ه اين ادعا گوا. احتمالي آينده نيز به جرات ميتوان ادعا كرد كه صدمات عظيمي به نيروهاي متخاصم خواهند زد

و تنها يك  1359در يكم مهر ماه سال مي باشد كه  H3عملياتهمه جانبه در هشت سال جنگ تحميلي و به ويژه 

ايران توانست ضربه اي كاري به نيروي هوايي عراق وارد آورد كه روز بعد از شروع جنگ تحميلي، نيروي هوايي 

اكثر پايگاه هاي هوايي عراق را  "99كمان "فروند از شكاري بمب افكن هاي ايران در عملياتي به نام  140طي آن 

ي كرد و موجب شد دولت بعثي عراق در باتالقي گرفتار شود كه هرگز فكر نم نمودندبجز پايگاه الوليد، بمباران 

دم از نابودي كامل آن مي  59شهريور  31نيروي هوايي ايران كه صدام حسين در شامگاه . روزي در آن گرفتار شود

زد، دست به كارهاي بزرگي مي زد و با بمباران روزانه مناطق نظامي، خواب را از چشمان بعثيون گرفته بود و 

حماسه اي بينظير  ،دو سال پس از اين عمليات شگفت انگيز .شوند يهاآنان را مجور كرد دست به دامان غربدرنتيجه 

قرار . در تاريخ جنگهاي هوايي ثبت شد كه بعدها از آن به عنوان نخستين عمليات استشهادي هوايي جهان ياد كردند

برگزار شود و صدام در عراق توسط رژيم بعث عراق  1361ورماه يل شهريدر اوا بود كنفرانس جنبش عدم تعهد



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

او به خصوص عربستان  يحام ينبود كه صدام و كشورها ين فرصتيا .عهده داشته باشد ن كنفرانس را بهيا استير

برگزار  يگرچه برا. رودتهديدي جدي براي ايران بشمار ميتوانست و  از دست بدهند يآن را به راحت تيو كو

 يبغداد هم برا ييم هوايكردن حرامن  نا يار در گرفته بود وليتمام ع يپلماسيك جنگ دين كنفرانس ينشدن ا

ناامن كردن بغداد و محل شهيد دالور عباس دوران براي  جهتبه همين  .بود يكنفرانس كاف نيبرگزار نشدن ا

بر فراز حريم هوايي بغداد به پرواز در آمد و  1361ام تير ماه  وي در سحرگاه سي. كنفراس اعالم آمادگي نمود

بمباران و سپس با زدن هواپيماي فانتوم  ،بغداد را عليرغم تدابير شديد امنيتي عراق پااليشگاه الدوره در ضلع جنوبي

F4  خود به هتل محل برگزاري اجالس غيرمتعهدها، با ناامن جلوه دادن شهر بغداد، مانع از برگزاري اين اجالس در

ترديد عباس دوران يك فرد يا بدون . كشور عراق شد و حماسه عمليات استشهادي بزرگي را براي ايرانيان ثبت كرد

و دفاع همه جانبه از وطن شيعيان اقدام شهادت طلبانه او حاصل تفكرات ديني . يك ديدگاه فكري خاص نيست

است كه در ميان ايرانيان فراوان ديده ميشود و به همين جهت در نيروي هوايي ايران نيز افراد متعددي بارديگر 

  . ميتوانند چنين حماسه هاي خلق كنند و با كمترين امكانات بيشترين صدمات را به نيروي متخاصم وارد نمايند

  

  قارننامتجنگهاي  خليج فارس خط مقدم

آمريكا در پي كمتر نمودن . درصد از ذخائر ثابت شده نفت جهان را داراست 5/61خليج فارس به تنهايي          

اتكاي خود به خليج فارس است، زيرا اتكاي به اين منطقه با گلوگاه هايي مانند تنگه هرمز همراه است كه روزانه 

لحاظ جغرافيايي و هم بلحاظ سياسي، فرهنگي ه خليج فارس هم ب. ميليون بشكه نفت از اين گذرگاه مي گذرد 5/16

و اجتماعي به آسيا بصورت كلي و آسياي شرقي و جنوبي نزديكتر است و مي تواند از مزيت هم پوشاني مابين 

عرضه كنندگان عمده كه در آسياي غربي و شمالي قرار دارند با مصرف كنندگان عمده كه چين، هند و ژاپن مابين 

ايران بعنوان يكي از توليد كنندگان عمده نفت و گاز در سطح جهان از اهميت ويژه اي . هستند، استفاده نمايد آنها

ميليارد بشكه است كه پس از  5/137، 2006 سال مطابق آمار ذخائر ثابت شده نفت ايران در انتهاي. برخوردار است
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ذخائر ثابت شده گاز ايران مقدار . دومين رده استميليارد بشكه در جهان در  3/264عربستان سعودي با داشتن 

. تريليون متر مكعب دوم است 65/47تريليون متر مكعب است كه پس از روسيه با داشتن ذخائر ثابت شده  13/28

اگر مجموع ذخائر ثابت شده نفت و گاز ايران و . ميليارد بشكه نفت معادل است 49/176اين مقدار گاز ايران با 

ميليارد بشكه نفت معادل در بخش  44/314واحد بشكه نفت معادل محاسبه نمائيم آنگاه ايران داراي جهان را به 

ميليارد بشكه نفت معادل و روسيه داراي  73/312ذخائر ثابت شده نفت و گاز خود است و عربستان سعودي داراي 

اين به معناي آن است كه ايران . ستميليارد بشكه نفت معادل ا 94/134ميليارد بشكه نقت معادل و عراق  22/379

اين موقعيت بي نظير در . در موقعيت دوم و در باالتر از عربستان سعودي در مجموع ذخائر نفت و گاز مي ايستد

منابع انرژي به كشور اين امكان را مي دهد كه با ارائه راهبردهاي مناسب در چارچوب امنيت انرژي، امنيت ملي 

  )8:  1386 ،ملكي. (دكشور را به حداكثر رسان

  

اما در صورت به مخاطره افتادن منافع ملي ايران در خليج فارس و حمله نظامي به كشور نه تنها دومين منبع انرژي 

قطع خواهد كرد بلكه باقي شركا و رقباي تجاري نفتي عرب خود را نيز را از خليج فارس خود جهان صادرات 

بيش از يكصد خليج فارس امروزه با مستقر شدن . باخود در اين چالش بزرگ انرژي در جهان همراه خواهد ساخت

ور هوايي و زميني كشورهاي مذك،همچنين گشايش پايگاههاي دريايي... و ويفرانس ،يسيانگل ،ييجنگي آمريكا ناو

چنين حضور . به يكي از كانونهاي بحران و محور تسليحاتي جهان تبديل شده است در شيخ نشين هاي خليج فارس

تنها  هاكشوراين از مرزهاي جغرافيايي  دورتر ،هزاران كيلومترگسترده شناورهاي بيگانگان در يك درياي محدود 

 ،تسلط و چپاول منابع نفتي خليج فارس. غرب بر اين منطقه دارد تسلط بر منابع انرژينشان از اهداف استعماري و 

 جمهوري اسالمي ايران قدرت روبه رشدمهار  ،گسترش بازار تسليحاتي در قبال دريافت نفت ،حمايت از اسرائيل

وابستگي شديد حكمرانان  و پايه هاي سست مردمي و غيردموكراتيك اين شيخ نشين ها به دليلتنها  ،در منطقه

  . سازدكشور غربي در منطقه خاورميانه مهيا  ينزمينه را جهت استقرار چندكه موجب گرديده است ب به غرب عر



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

يكي از نيروهايي است كه در خليج فارس به حالت آماده باش  ،نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران

نيروي . در برابر تجاوزات احتمالي استو آرمانهاي انقالب اسالمي و آماده دفاع از كيان كشور  مي باشدمستقر 

 1364سال  و به فرماندهي حسين عاليي در) ره(به پيشنهاد محسن رضايي و فرمان امام خميني )ندسا(دريايي سپاه

. جنگ با شناورهاي آمريكايي در خليج فارس تجربه هاي مهمي براي خود اندوخته كرددر زمان و  تشكيل شد

فتح  8هاي مختلف جنگ از جمله والفجر   تندرو در عملياتموشك انداز مچنين به سرعت با استراتژي قايقهاي ه

وهمچنين گشتهاي پراكنده در  1366درگيري با نيروي دريايي آمريكا توسط نادر مهدوي در مهر و اسكله االميه 

هم اكنون ندسا داراي . در منطقه تبديل گشت خليج فارس و تنگه هرمز آرام آرام به يك نيروي دريايي تاثيرگذار

پارتيزاني باشد كه آماده براي نبردهاي دريايي  ميموشك انداز ذوالجناح و فوق سريع كالس عاشورا طارق  هاي قايق

فرماندهان سپاه بارها اعالم نموده است كه براي هر شناور جنگي . با شناورهاي بيگانه در خليج فارس مي باشد

اصم در خليج فارس يكصد قايق موشك انداز تندرو كه همزمان به سوي هدف حركت ميكنند در نظر نيروهاي متخ

با كه مسئوليت امنيت دريايي خليج فارس را بر عهده دارد  نيروي دريايي سپاهبدون ترديد . گرفته شده است

يران كه در گذشته از هيچ حضور نامشروع كشورهاي متخاصم در اطراف آبهاي اايدئولوژي انقالبي كه دارد هرگز 

به كانون را اين دريا  ،فروگذار نبوده اند را تاب و تحمل نميكند و درصورت آغاز درگيريكشورمان اقدامي بر عليه 

هاي تندرو و  قيه استفاده از قايبر پا ندسااستراتژي . نمودهاي نظامي و جنگهاي چريكي تبديل خواهد  بحران

در صورت  و چريكي و ييات كماندويگذاري، عمل نيا، ميرموشك هاي ساحل به د ،اندازهاي كوچك  ييايردريز

ن كه ادعا يا. زي شده استيپي ر ،نياز تخريب سكوهاي نفتي كشورهاي همسايه اي كه بر عليه ايران اقدام نمايند

و  كمي شود سپاه پاسداران بزرگترين ارگان نظامي جهان است كه همزمان توانايي اداره جنگهاي كالسي

  . غيركالسيك را دارد اغراق نيست و چنين توانمندي در اين نهاد جمهوري اسالمي ديده ميشود
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به دنبال تثبيت سامانه دفاع ايران  مقابله با حمالت احتمالي كه براي مقامات دولت آمريكا بارها گفته اندهمچنين 

 .رادار بسيار مدرن در كشورهاي عربي مي شودهستند كه شامل نصب و خليج فارس موشكي پيشرفته در خاورميانه 

از هر چند پدافند قدرتمندي براي حفاظت  .اسرائيل هماهنگ باشد مستقر در با رادار پيشرفته  مي بايست  اين رادار

رقابل اما در مقابل انبوه غيشده است اتمي اسرائيل از سوي اياالت متحده در نظر گرفته تاسيسات شيخ نشين ها و 

ناكارآمد به ، به سوي اين اهداف سرايز خواهند شدهاي مختلف  جهت كه از موشك هاي متنوع ايرانيپيش بيني 

وزارت دفاع و  بشمار ميروده جمهوري اسالمي ايران يكي از قدرتهاي برتر موشكي جهان امروز .دننظر مي رس

نموده است و به باور كارشناسان در حال طراحي  توليدتاكنون راكت  نوع مختلف موشك و 60حدود ايران 

 .نيز مي باشد 4،5،6موشكهاي قاره پيماي شهاب 

 

براي حمله به ايران بايستي از آسمان اردن، شمال عربستان و نيمه جنوبي نيز جنگنده بمب افكن هاي اسراييلي 

راي درگيري نظامي با ايران بايستي از همچنين اياالت متحده ب. عراق عبور كنند و از غرب ايران، وارد كشور شوند

اجازه عبور از آسمان كشورهاي . پايگاههاي خود مستقر در شيخ نشين هاي خليج فارس بر ضد ايران استفاده كند

عربي براي حمله به ايران يا استفاده از پايگاههاي نظامي مستقر در شيخ نشين ها بر عليه ايران به منزله اعالم جنگ 

جنگي گسترده  ،ايران در پاسخ به چنين اشتباه استراتژيك كشورهاي عربي. محسوب ميشود با ايران كشورهاي عربي

در مرحله نخست . خواهد بود در خليج فارس را كليد خواهد زد و اين به منزله سقوط امنيت انرژي در جهان

نفت به جهان متوقف يا به  سكوهها و ترمينالهاي نفتي اين شيخ نشين ها را موشك باران ميكند تا جريان صدور

دالر صورت خواهد  300اين امر در راستاي افزايش شديد قيمت نفت تا مرز  ،مقدار بسيار كمي تنزل پيدا كند

در عربي تجاري پيش بيني هايي كه در مراحل بعدي پاسخ ايران به اين تجاوز برآورد مي شود انهدام بنادر . گرفت

 ،)عربستان(نجمه و ظهران، )امارات(اين بنادر استراژيك شامل جبل علي برخي از. خليج فارس مي باشدسواحل 

كشورهاي عربي  وط اقتصادانهدام موشكي اين بنادر نيز در راستاي سق. مي باشد) كويت(مينا عبداهللا و )عمان(مسقط

آغاز تحركات قومي و شيعي در كشورهاي عربي  بهپاسخ ايران مرحله بعدي  .حوزه خليج فارس مي باشد
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ماهيت استبدادي حكمرانان عربي فرصت بسيار مناسبي را جهت آغاز انقالبهاي . كشورهاي عربي مي باشد

، امارات، بحرين، قطر، كويت(در بيشتر كرانه هاي عربي خليج فارس. مهيا ساخته استآزاديخواهانه در اين كشورها 

كه اين . درصدي شيعيان سكني گزيده اند 20حدودا ه همراه جمعيت درصد قابل توجهي از ايرانيان ب) عمان

درصد مي رسد و باتوجه به پايمال شدن حقوق اوليه 60جمعيت در برخي شيخ نشينها چون بحرين به باالي 

اين و  شعله ور خواهد شد ،جرقه هاي شورش و انقالبهاي آزاديخواهانه با حمله به ايران ،شهروندي اين مسلمانان

از اين رو بيشترين . اين كشورها را در آستانه فروپاشي قرار دهدسران انگليسي برخي  - ميتواند ماهيت آمريكايي امر

  .به كشورهاي شيشه اي و شكننده عربي وارد خواهد شدپس از نابودي اسرائيل صدمات حاصل از اين جنگ 

  

تنگه هرمز . مله نظامي مي باشدر پاسخ به حجمهوري اسالمي ايران دانسداد تنگه هرمز يكي ديگر از راهبردهاي 

جايگاه مهمي را در مبادالت انرژي دنيا ايفا ميكند كه هرگونه خدشه بر امنيت اين منطقه استراتژيك، چالش هاي 

 ،انهمنع تردد شناورهاي بيگ ،بستن تنگه هرمز. بزرگي را در اقتصاد غرب و به ويژه اياالت متحده آمريكا ايجاد ميكند

بحران  ،از اين منطقه هدف قرار دادن شناورها و نفتكشهاي كشورهاي متخاصممين گذاري در تنگه هرمز و يا 

هايي كه  كند از طريق پايگاه ايران عالوه بر اينكه تنگه هرمز را كنترل مي. بزرگي را در انرژي جهان بوجود مي آورد

ها به دهانه آبراه  در اختيار دارد، تمامي ورود و خروجو الرك ابوموسي  ،تنب كوچك ،تنب بزرگ ،هنگام در جزاير

فارس و درياي عمان را   در اختيار دارد كه خليج پهبادهاييا و ه عالوه بر اين ايران موشك. كند هرمز را كنترل مي

هاي تنگه هرمز را در صورت هر اقدامي بر عليه  پذيري  تمام اين موارد، آسيبمجموع دهد، كه  پوشش كامل مي

  . دهد ايران بشدت افزايش مي

در بيگانگان ايران بارها در خصوص پرهيز از ماجراجويي در رتبه نظامي  در همين حال رهبران و فرماندهان عالي

هاي موشكي سطح به  سيستم ،در صورت آغاز حمله به ايران اند و رسما عنوان كرده اند كه تنگه هرمز هشدار داده

تواند از تنگه  هيچ كشتي و يا قايقي نمي. اي از خليج فارس و درياي عمان برسند طهتوانند به هر نق درياي ما مي

 )2007 ،صفوي(.هاي موشكي ما نباشد هرمز عبور كند بدون اينكه در برد سيستم
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  گستره پاسخ ايران به هرگونه حمله نظامي

اخير تجربه كرده  دههتمام هجمه هاي فراواني كه بر عليه خود طي چند با و ملت ايرانجمهوري اسالمي          

با اينحال  .دنر خودداري ميكنكشورهاي ديگعليه از هرگونه تجاوز به خود و ملي آموزه هاي ديني اما به دليل  ،است

را تحمل  خودكه به هيچ عنوان تجاوز به كشور ايران و مراكز هسته اي و نظامي  ندبارها هشدار داده امقامات ايران 

عالوه بر اين امر اراده سياسي و توان ملي قابل . نخواهد كرد و اين اصل دفاع از منظر اسالم نيز قابل دفاع مي باشد

گستره چنين دفاع  .ا وجود داردمالحظه اي در ايران براي واكنش نظامي به اقدام نظامي احتمالي اسراييل يا آمريك

مشروعي از حقوق ملت ايران نه تنها مرزهاي جغرافيايي ايران نيست بلكه ميتواند تا اعماق كشورهاي متجاوز نيز 

جان و مال،  يحفظ و بقا يرا بر مبنا يو هرگونه اقدام و حركت نظام يشه نظامياد انديم بنيقرآن كر. ترسيم شود

، يگر در بعد نظاميبه عبارت د. دهد يده او قرار ميمان و عقيانسان و حراست از ا ياساس يها يحقوق و آزاد

نه تعدي به ديگر كشورها را و  داشته باشد يو تدافع يكه حالت دفاعتائيد شده است از نظر قرآن و اسالم  يحركت

ا دفاع يو ) يجهاد دفاع(استمان و جان و متعلقات انسان يده و ايا دفاع از عقي، ين حالت دفاعيحال ا. سفارش كند

 ين برخالف برخيبنابرا. باشد يبخش م ييز كننده جهاد رهايكه در واقع تجو يبشر و حقوق انسان ياز آزاد

نوع بشر و با هدف دفاع از  يحفظ حقوق و آزاد يدفاع است كه برا يز خود نوعيبخش ن ييف، جهاد رهايتعار

  : ديفرما يز ميسوره بقره ن 190ه يند در آخداو. رديگ ين انجام ميمسلم يدتيعق يمرزها

»لوا فقَات ب يونَّ اينَ يالذَّ.. لِ ايسوا االَ تَعتَد لونَكُم ويالَ ... قَاتعتَدالم بنيح«   

د كه خدا ستمگر را دوست يكن ستمكار نباشيد ليزند جهاد كنيشما برخ يدر راه خدا با آنان كه به جنگ و دشمن«

  »ندارد

  : ميفرمايدسوره انفال  60ه يدر آهمچنين 

  » ...نَ من دونهِميو عدوكُم و آخَرِ... لِ تُرهبونَ بِه عدوايواَعدوالَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ و من رِباط الخَ«
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ن ياد تا مگر يفراهم آور] مجهز[كردهراق يرو و اسبان ين] دشمن [شانيبا ا ]مقابله[ يد برايو هر آنچه در توان دار«

  . »ديشتن را مرعوب سازيسان دشمن خدا و خو

در اسالم ماهيت جنگ و متوسل شدن به هر نوع اقدام نظامي صرفاً اقدامي  با بررسي آيات قرآن آشكار ميگردد كه

طبعاً تا تجاوزي  تدافعي است و در واقع مشروعيت جنگ و جهاد در اسالم منوط به تدافعي بودن آن مي باشد و

مالحظه در اين اصل نشان مي دهد كه در اسالم اولويت . معنا و مفهومي نخواهد داشت» دفاع«صورت نگرفته باشد، 

با صلح است و اگر رقيب نيز به هر دليل نخواهد آغازگر جنگ باشد، به كلي جنگ منتفي مي شود و مسائل و 

اين نوع نگاه به جنگ و جهاد در اسالم حكايت از . ع خواهد شدمشكالت از طريقي به غير از درگيري نظامي مرتف

داكترين نظامي را اصول، آئين، خط مشي كلي و افكار و  به همين جهت .تعقل و بلند نظري آن دارد نوعي حكمت،

عقايد نظامي يك جامعه و سازمان نظامي دانستيم كه در واقع تعيين كننده مسير حركت و خطوط راهنماي راهبرد 

حال با در نظر گرفتن اين تعريف مفهومي از داكترين نظامي اگر بخواهيم . ظامي آن جامعه به شمار مي رودن

چهارچوب كلي داكترين نظام اسالمي را مشخص نماييم برجسته ترين ابعاد انديشه نظامي اسالم قابل طرح و 

  . بررسي خواهند بود

  

روايات و سيره ائمه معصومين و برخي از انديشمندان مسلمان، دفاع در دقت در و مطرح شد برابر آنچه كه از آيات 

برابر تعدي و تجاوز نظامي بيگانه به حدود قلمرو جامعه اسالمي در زمره نخستين و مهمترين اولويت دفاعي اسالم 

ثغل داكترين همين اهميت و توجه موجب مي گردد تا تدافعي بودن جنگ و اقدام نظامي در مركز . به شمار مي رود

اهميت و جايگاه اين موضوع در اسالم به اندازه اي است كه خداوند مشروعيت هر گونه . نظامي اسالم قرار بگيرد

جنگ و جهاد و هر اقدام نظامي را منوط به تدافعي بودن آن نموده و مسلمانان را از كوچك ترين تجاوز و تعدي به 

در اسالم متوسل شدن به قوه قهريه در برابر كشورهاي ديگر اقدامي  لذا. حريم جغرافيايي ديگران بازداشته است

پسيني تلقي مي گردد و تا زماني كه تجاوزي رخ نداده باشد، جنگ و يا دست بردن بر ابزار نظامي، جايگاهي در 

سياست خارجي كشور اسالمي نخواهد داشت؛ ولي با حادث شدن نخستين بارقه هاي تجاوز نظامي خارجي عليه 
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در . امعه اسالمي، دفاع به امري الزم و حتي در مرحله اي باالتر به عنوان يك وظيفه شرعي واجب تبديل مي گرددج

در راه خدا به واالترين ) با هدف انجام يك واجب شرعي(چنين شرايطي است كه انگيزه و عملِ به فريضه جهاد 

محبوب ) شهيد(دن در اين راه، عامل به جهاد جايگاه و مرتبه نزد خداوند تبديل مي گردد و در صورت كشته ش

در كنار ضرورت دفاع و مقابله با تجاوز خارجي آنچه كه اهميت پيدا . ترين انسان در درگاه خداوند قلمداد مي شود

موضوع كسب و حفظ و افزايش آمادگي رزمي در برابر تهديدات نظامي خارجي است، چراكه امروزه بدون  ،مي كند

امه ريزي منسجم و حساب شده بر مبناي ابعاد و اشكال تهديدات نظامي، دفاع در برابر تجاوز امري سازماندهي، برن

به عبارت ديگر، اصل دفاع و رويكرد دفاعي اسالم به جنگ در شرايطي مي تواند در صحنه . غير ممكن خواهد بود

و سازمان دفاعي جامعه اسالمي در  عمل كارآمدي و كارآيي مؤثر خود را به منصه ظهور برساند كه نيروهاي مسلح

 ،شرايط مختلف زماني و مكاني و بر اساس شكل و ماهيت تهديدات نظامي خارجي، تدارك مناسب تسليحاتي

تجهيزاتي، نيروي انساني مورد نياز، آموزش متناسب با تهديدات، اتخاذ روش ها و شيوه هاي دفاع در برابر ابعاد 

توجه به اين امر كه در قالب اصل بسيج رزمي و تدارك تسليحات و . باشد را ديده... مختلف تجاوز نظامي و

تجهيزات و همچنين اصل احتياط و هوشياري انديشه نظامي اسالم قرار دارد، در شكل تكامل يافته خود به اصل 

زه بحثي مهم كه امرو ،در واقع ايجاد شرايط مطمئن بازدارندگي در زمان صلح را. بازدارندگي دفاعي تبديل مي گردد

و تعيين كننده در هر نظام دفاعي و امنيتي كارآمد مي باشد ـ بايد مكمل دفاعي بودن جنگ و هر گونه اقدام نظامي 

در انديشه نظامي اسالم به شمار آورد، چرا كه بدون ايجاد زمينه مناسب براي دفاع در زمان صلح، امكان دفاع در 

  .برابر تجاوز خارجي متصور نخواهد بود

  

نوعي جنبش رستاخيز ميتواند حمله نظامي به جمهوري اسالمي ايران كه مركز شيعيان جهان محسوب مي شود 

شيعي را در منطقه خاورميانه فعال مي سازد كه اين به معناي جنگي تمام عيار برضد متجاوزين به ايران اسالمي مي 

 ،نگ برضد نيروهاي متجاوز اياالت متحده در منطقهرهبران ديني ايران ميتوانند در مواقع بحران با اعالن ج. باشد

هستند ميتوان به  ايران مبارز كه همسو با سياست هايي برخي از اين گروهها. وضعيت فوق العاده اي را رقم بزنند
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گروه فلسطيني  ،حزب اهللا لبنان ،شيعيان الحوثي ،اخوان المسلمين ،جنبش اسالمي امل: اين گروهها اشاره نمود

، حزب الجبهه االسالمية للتحرير بحرين عراق،الدوعه كويت، حزب  گروه دارالتوحيد ،جيش المهدي عراق ،حماس

بخش در يآزاد يروهاياز ن ياريبس ياسيو س ينيشه دياند. عراق سپاه بدرالوفاق الوطني االسالمي،  ،اهللا بحرين

گر ين در كشورهاي همسايه به دفاع از ديمسلمس يدفاع از نوام يدهد تا برا ين حق را به آنها ميا ياسالم يكشورها

شرايط راهبردي  البته اين دفاع باتوجه به. زنديمسلمان كه به ويژه پيوند تاريخي و مذهبي هم دارند برخ يها ملت

ادعا كرد ميتوان به جرات  بود ودركشورهاي متجاوز داراي ابعاد وسيعي خواهد ايران  پذيريمنطقه و توانايي نفوذ

سپاه  .ايران براي دفع اين تجاوز قابليت ورود به قلب اياالت متحده را نيز دارند استشهادي شيعيان پيرونيروهاي 

 ،سپاه قدس و سپاه ولي امر مسلمين مي باشد از نيروهاي زبده ،دريايي ،زميني ،پاسداران كه شامل نيروي هوايي

  . آمادگي جنگهاي درازمدت را دارند وو پارتيزاني تشكيل شده است  كارآمد

مرزي سپاه پاسداران انقالب اسالمي تشكيل شد و برون عنوان نيروي  نيروهاي قدس در جنگ ايران و عراق به

همچنين با حمايت از . براي مقابله با صدام حسين در زمان جنگ ادامه داد ي عراقفعاليتش را با حمايت از كردها

. احمدشاه مسعود در جنگ شوروي در افغانستان و بعدها در مقابله با طالبان دامنه فعاليتش را گسترش داد)شهيد(

نيز گراي بوسنيايي در جنگ يوگوسالوي  اسالممبارزين هايي از نيروهاي قدس مبني بر حمايت از  همچنين گزارش

  ) 2007 ،هرش و هوسنبال( .در دست است

  

 يو همچنين توانمند شيه خليج فارسپاسداران انقالب اسالمي بر كشورهاي عربي حاسپاه  ياشراف اطالعات

، از نكات برجسته اين نيرو بشمار ميرود كه ميتواند همزمان و جنگهاي پارتيزاني در خليج فارس كياستراتژ يموشك

كا عمل يآمر يجاسوس يها قتر از ماهوارهيار دقيكه بس ييروهاين. در چندين جبهه مختلف آتش جنگ را هدايت كند

ج و يبس يبرا ييار بااليار گسترده در عراق و افغانستان، توان بسيبس يات نظاميعمل ييكنند و عالوه بر توانا يم

اين اقدام با بسيج عمومي در اين كشورها  .كا را دارنديه آمريعلكشورهاي همسو بر مقاومت  يروهايمتمركز كردن ن



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

در جهت مقابله با نيروهاي  روانه شدن تسليحات نظامي به سوي اين كشورها وگشودن بازرهاي اسلحه ايران و 

  .امري دست يافتي بنظر ميرسد متجاوز غربي

  

پاسخ هاي خصمانه ديپلماتيك ايران هم دور از انتظار  ،غيركالسيك و استشهادي ،عالوه بر پاسخ هاي كالسيك

از معاهده منع گسترش سالح ميتواند جمهوري اسالمي ايران  ،در اولين زمان ممكن پس از حمله به كشور. نيست

موشكهاي قاره پيماي خود را به مرحله حمالت بيشتر فورا ادامه هاي اتمي خارج شود و به منظور جلوگيري از 

تهيه و برابر تجاوزات صورت گرفته اقدام به  ساخت بگذارد و حتي دور از انتظار نيست كه براي بازدارندگي در

  . نمايد كالهكهاي هسته اي بر روي موشكهاي دوربردشنصب 

 

  ناهمگون هايعملياتي شدن تئوري دكترين جنگ

كشور ايران طي دويست سال گذشته بارها مورد يورش و تجاوز نيروهاي مختلف منطقه اي و فرامنطقـه اي            

از ننگـين تـرين   يكي دويست سال گذشته خود را  ،شدت تجاوزات به حدي است كه تاريخ ايران. قرار گرفته است

 ،)م.1856(قرارداد ننگـين پـاريس  : به برخي از اين فجايع ميتوان فهرست وار اشاره نمود. مي داندايران دوران كشور 

قـرارداد ننگـين    ،)م.1813(قـرارداد ننگـين گلسـتان     ،)م.1871( گلـد اسـميت  ننگين  قرارداد ،م1299قرارداد ننگين 

روس و مكـرر  تجـاوزات  ايـن مـوارد بايسـتي    به و البته  )خ.1333(قرارداد ننگين كنسرسيوم  ،)م.1828( تركمانچاي

چنين تاريخي . افزودنيز عراق را خسارتهاي سنگين جنگ جهاني اول و دوم و همچنين تجاوز هشت ساله  ،انگليس

دكترين دفاعي ايران بـه خـوبي واقـف هسـتند كـه      . تحميلي را بي شك در كمتر كشوري از جهان ميتوان يافت كرد

ميتواند برگ ننگين ديگـري   ،عليرغم روابط ديپلماتيك رايج ميان كشورهاغرب متجاوز كوتاهي و مماشات با جهان 

امنيت و صلح جهاني يا براي همـه  "بنظر ميرسد شعار رو از اين . رقم بزندايران اسالمي را در كارنامه تاريخ معاصر 

اين امر به هيچ وجه قابل پـذيرش نيسـت كـه چنـد كشـور      . را در دستور كار خود قرار داده اند "يا براي هيچ كس

و ولي در كشورهاي ديگـر جنـگ افـروزي    را طي كنند سير پيشرفت زندگي كنند و بزرگ صنعتي باصلح و آرامش 
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مقابلـه بـا چنـين تفكـر اسـتعماري      . آتش راه بياندازند و موجبات عقب ماندگي و سرخوردگي آنان را فراهم سازند

از آنجاييكه جهان غرب آخرين تكنولوژي . نيازمند برابري و همگوني نظامي و دفاعي دربرابر چنين انديشه مي باشد

. ع از كشور و باورهاي عقيدتي درنظر گرفته شده اسـت شيوه نوين ديگري دردفا لذا ،را براي خود محضوظ ميدارند

در حوزه  ياز مباحث جار ياريش در كانون توجه قرار گرفته و بسيش از پير تئوري جنگ نامتقارن بياخ ير سالهاد

دا و پنهـان در  يـ ح مجموعـه عوامـل پ  يتوضـ  ياغلب از اصطالح نامتقارن بـرا . ر گرفته استين مقوله تاثي، از اينظام

نمونـه هـايي از ايـن جنگهـاي نـاهمگون شـامل نبردهـاي        . شـود  يرهمطراز استفاده مين دو كشور غيب يآت ينبردها

سـپتامبر مـي    11و حادثه  جنگ ايران و عراق ،جنگ اول خليج فارس ،دفاع مردم فلسطين ،بيروت 1983استشهادي 

  .باشد

  

كومـت پارتيـان در جهـت    ويـژه در زمـان ح  ايران باستان و بـه  ست، در متون كهن ينوظهور ن يجنگ نامتقارن جنگ

ـ  يهـا  ايران از زير سلطه نظام غربي هلنيان نمونهكشور خروج  هرچنـد مفهـوم جنـگ    . از آن ديـده ميشـود   يفراوان

خ يتار يمطالعه كتابها يكا وارد شده است وليا خصوصا غرب و آمريدن يراهبرد يات نظاميدر ادب ينامتقارن به تازگ

سـن تـزو در    يهـا  شـه يبـر اند  يمرور. دارد يات كهن دفاعيشه در ادبيوم جنگ نامتقارن ردهد مفه يجنگها نشان م

واژه . دهـد  نشـان   يهـا را بـه خـوب    شـه ين ريـ نيز ميتواند اها  اول در كتاب خطابهيماك يها ا گفتهيكتاب هنر جنگ و 

برخي از ايـن  . باشد يم يمعن  و هما نامتناسب مترادف يهمچون عدم تقارن، نامتعارف و  ييها نامتقارن معموال با واژه

  :مفاهيم چنين مي باشد

ندارنـد بـه    يا نسـبتا معادلـه برابـر   يـ كامال  يو منابع ماد ياز لحاظ منابع انسان يدو اردوگاه جنگ يوقت :عدم تقارن

اما . رديگ يف قرار دارد، مفهوم عدم تقارن شكل ميگر عنصر ضعيو در طرف د يك طرف عنصر قويكه در  يا گونه

  . ستنديگر قابل جمع نيكديموضوع نامتقارن و عدم تقارن با 
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افتـه اسـت   يك را ياستراتژ يها نامتعارف، مفهوم سالح يها هرچند امروزه واژه نامتعارف در مقوله سالح :نامتعارف

  . كند يم ينبودن را به ذهن تداع يواژه نامتعارف، مفهوم معمول و عاد يول

ن دو جبهه نبرد يب يفقدان تناسب معمول نظام يواژه به مفهوم نامتقارن باشد كه به معنان يتر  كيد نزديشا :نامتناسب

ـ  يـ دو طـرف درگ  يا در منابع مـاد ين دو جبهه يب ينامتناسب در منابع انسان. است برداشـت معمـول در    ير اسـت ول

از  ياريده نامتقـارن در بسـ  يـ دپ. نـدارد  يتيز به همراه دارد كه بـا واژه نامتقـارن سـنخ   ينامتناسب، نامناسب بودن را ن

ك ذرات، يـ زيدگاه فلسـفه علـم ف  يل جهان از ديتشك يها يدر تئور يشود حت يز مشاهده ميجهان ن يعلم يها دهيپد

ده نامتقـارن  يـ ز پديـ ه كوانتـوم ن يـ ساختار مـواد و نظر  يمولكول يها يا در مباحث تئوريدان و حلقه و يم يها يتئور

هسـته اتـم بـه     يايـ ده نامتقـارن را در دن يـ پد يز نـوع ين يز بزگيك كوانتوم هايمكانن الكترونها در ياسپ. مطرح است

ده يـ مفهـوم جنـگ نامتقـارن د    يز بـه نـوع  يصدر اسالم ن يها خ جنگيو در تار يم اسالميدر مفاه. گذارد يش مينما

نـص  . ن مفهـوم باشـد  يـ از ا يانيـ د بيشـا » ره باذن اهللايله، غلبت فئه كثيكم من فئه قل«م يه مباركه قرآن كريآ. شود يم

ز يـ نفر از دشمن، ن 3ك نفر به ي يروزينفر و بعد پ 10ك نفر از شما بر يات جنگ بدر، غلبه يم در آيح قرآن كريصر

زمان خود بـه مقابلـه بـا اسـالم      يزات رزميامبر با همه امكانات و تجهيكه دشمنان پ يدر زمان. ن مبحث استياز هم

ن بـه آخـرت و   يقيمان به خدا و يزه سرشار از ايه و انگيروح يزات اندك وليبا تجه )ص(اران رسول اهللايپرداختند، 

  . ت كننديهداتمدن روم  يها ازهتوانستند اسالم را تا درو يطلب ه شهادتيروح

  

گـر آن  يك طـرف د يـ و در  يبه ظاهر قـو  يك طرف آن عنصريجنگ نامتقارن كه در  :جنگ نامتقارن يها يژگيو

  : دارد ييها يژگيدارد وف قرار يعنصر ضع

  ر؛ ين دو جبهه درگيب يفقدان تناسب معمول نظام -1

  دو جبهه؛  ياتيتضاد منافع ح -2
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در جبهـه   يخود يها يو به حداكثر رساندن برتر ياز نقاط ضعف دشمن در جبهه قو يبردار ن بهرهيشتريب -3

  ف؛ يضع

  ؛روهايج نيو بس ي، عموميد روانژه به ابعايتوجه و -4

. ن بهـره يشـتر ينه در مقابـل ب ين هزيد به اصل كمتريبا استفاده از منابع كم و تاك يبه اهداف راهبرد يابيدست -5

  ) 1387 ،موحد علوي(

و ايجاد  كالسيك افزايش توان نظاميآنكه همه توان خود صرف ايران بجاي  ،ه به تحريمات سي سال گذشتهباتوج

دفاعي، منجمله  ش در جهت افزايش ظرفيتهاي متعارفبجاي افزايش تال تغيير تاكتيك با ،نمايدعمق دفاعي بيشتر 

ايجاد نيروي هوايي مدرن و كار آمد، سيستم جامع هشدار دهنده رادار و تدارك دفاع ضد موشكي و همچنين نيروي 

 شناسايي و تمام پتاسيل خود را معطوف نابوديو جهان در منطقه ، نقاط ضعف حريف را كالسيك مدرندريايي 

در كنار نبردهاي كالسيك  جمهوري اسالمي ايرانبر مبناي اين دكترين نظامي،  .قرار داده استاين نقاط ضعف 

رو كرده و نقاط آسيب پذير با ارتشهاي كالسيك مدرن به ابزار و شيوه هاي جنگ نامتقارن  ،هوايي و دريايي،زميني

راي دست يافتن به سالحهاي غير متعارفي را در كنار اتهام تالش ايران ب. قرا داده استدر تير رس خود حريف را 

موشك انداز در خليج فارس ميتوان در چهار چوب همين دكترين  فوق تندروتالش براي تدارك ناوگان قايق هاي 

زندگي ميكنند كه بموجب اين استدالل، كشورهاي ساحل جنوبي خليج فارس در خانه اي شيشه اي . قرار داد

توان ميليارد دالري از غرب در مقابل اين رويكرد احتمالي در جنگ با ايران  50بيش از عليرغم خريد تسليحات 

كالسيك هوايي در مقابل  هايآشكار است كه ايران با وجود تحريم هاي پيش رو در جنگ. مقابله نخواهند داشت

هواپيماي جنگنده است از توانايي كمتري  400داراي بيش از عربستان سعودي كه برخي كشورهاي منطقه منجمله 

فروند همواره در شرايط حداكثر آمادگي براي عمليات  280جنگنده سعودي ها بيش از  400از اين . برخوردار است

. در شرايط عملياتي است F15فروند هواپيماي  160فروند هواپيماي تورنادو و  110عربستان داراي . بسر ميبرند

بعالوه بحرين و امارات و . ر متوسط اين هواپيماها در حدود يك سوم هواپيماهاي نظامي جمهوري اسالمي استعم
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آماده عمليات در اختيار  F16فروند هواپيماي  130بروي هم حدود ) ديگر اعضاء پيمان دفاعي خليج فارس(عمان 

فروند هواپيماي  39داراي نيز كويت . وي استفرانس 2000هواپيماي ميراژ  62مستقال داراي عربي امارات . دارند

F18 از اين رو استراتژي شليك صدها فروند موشك از سوي ايران در دقايق اول جنگ به اين پايگاه . جنگنده است

البته مقامات ايران هميشه به . ها عربي بهترين راهكار براي مقابله با اين تسليحات مدرن كشورهاي عربي است

با اين كشورها تاريخي اما باتوجه به پيشينه خصومت  ،طقه با رويكرد دوستي متقابل نگريسته اندكشورهاي عربي من

  .دوستي تاكيد كامل داشت چنيننمي توان بروي  ،آشكار شدنمونه هايي از آن كه در جنگ با عراق نيز ايران 

  

  فراگيربراي خروج از جنگي  موجودراهبردهاي 

ي نظامي كشورهاي غربي عليه جمهوري اسالمي ايران شدت  ي امكان حمله گذرد شايعه هر روز كه مي         

. پيامدهاي دهشتناكي در بر داشته باشدغرب مردم خاورميانه و حتي تواند براي مردم  جنگي كه مي. گيرد بيشتري مي

تنها با  ،)پس از جنگ تحميلي(عليه ايران ودن جبهه جديد جنگي بر باتوجه به مسائل بيان شده و عواقب سنگين گش

   :در همين راستا پيشنهاداتي ارائه ميگردد.بين المللي جلوگيري نمودهش شعله جنگ ميتوان از اين مبارزه نظامي كا

  

نامشروع خود در جهت اسعتمار و استثمار  سياستهايو انگلستان از اسرائيل  ،دست كشيدن اياالت متحده -

  .ايرانفرهنگ ساز ملت 

  .بر عليه ملت و دولت ايران چندين دهه اي غيرقانوني وي رفع تحريم ها -

  .جهت رفع سوتفاهمات موجود طرفين بي قيد و شرط آغاز مذاكرات -

  .باشد پاينده به حقوق بين الملليكه ثالث  يتبادل سوخت هسته اي در كشور -

  .ملتهاي ديگر را نيز دارند خلع سالح كشورهاي دارنده سالح اتمي كه حتي سابقه به كارگيري برعليه -

  .سته هاي ملي و حقوق قانوني ايرانخواهي و تمكين جامعه جهاني به خوا المللي صلح ايجاد يك جبهه بين -
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جمهوري اسالمي ايران بر عدم ساخت و استفاده از تسليحات اتمي برضد كشورهاي هاي شفاف تضمين  -

 .ديگر

  

گزينه هايي  ايران و اياالت متحده تنهاجمهوري اسالمي  ميانضرورت اعتمادسازي عملياتي شدن اين طرحها و 

غرب بايد بپذيرد كه با  .دهدرا كاهش و متحدنيش خطر جنگ و رويارويي ميان ايران و آمريكا  هستند كه ميتواند

 و زبان تحريمتجاوزگري  ،ايران نمي تواند با روحيه زورگويانهكشوري بزرگ و تاثيرگذار در خاورميانه همچون 

شناختن حقوق اوليه ملت ايران در ناياالت متحده در به رسميت  خصمانه زيرا عواقب اين نوع رفتار ،سخن بگويد

كارشناسان بيطرف . مرحله نخست موجب تقابل تمدنها و سپس تقابل نظامي طرفين در سطوح گسترده خواهد شد

همچون روسيه، چين، پاكستان، هند و اسرائيل و بزرگي ايران در محاصره قدرت هاي  به خوبي واقف هستند كه

برخي از اين كشورهاي . داراي توان هسته اي يا سالح هاي كشتار جمعي مي باشندبه نوعي تركيه قرار دارد كه 

مهد تروريست و صادركننده اين تفكر افراطي به جهان مي باشد اما به دليل آنكه تحت  خود ،اتمي همچون پاكستان

اما ايران كه مستقل و در ! سياسي اياالت متحده قرار دارد خرده اي بر آن وارد نيستنامحسوس ار سيطره و استعم

  . گيري هايي نابخردانه بر عليه آن ترسيم شده است هجبه ،تقابل با انديشه هاي استعماري است

  

  نتيجه گيري

فراگير مي روند و نه از حقوق اوليه خود شواهد حكايت از آن دارد كه ملت ايران نه به استقبال اين جنگ          

پيام ملت ايران و است كه از طريق آن  جمهوري اسالمي ايران اصل مهم راهبرد كالن ديپلماسي .عقب نشيني ميكنند

بدون ترديد ديپلماسي ايراني بايد تا آن . كندميائتالف ايجاد  به اشتراك ميگذارد وملل ديگر با اهداف كالن كشور را 

بدون بتواند تا  ،دربرابر حقوق مسلم ملت ايران كندتسليم شدن حدي پيش برود كه دولتهاي ديگر را مجبور به 

دفاع از  ،ماهيت وجودي ملت ايران صلح طلبي. اندبه پيروزي برسرا با صلح  ملت ايران ،و ويرانيتوسل به جنگ 
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حقوق بشر در ايران باستان تا سخن نخستين منشور جهاني  اين امر از صدور. تري در جهان استعدالت و دادگس

رسانه هاي امروزه اما  .كه بر سر درب سازمان ملل نقش آفرين است به روشني هويدا مي باشدشيرازي سعدي 

در  بحث انگيزهاي كانون را يكي از ايران  ،مي باشندسته به انديشه هاي صهيونيستي غربي كه بسياري از آنها واب

اين امر به دليل ماهيت رابطه و اختالفات . و به نوعي برهم زننده امنيتي جهاني معرفي ميكنندمباحث سياسي جهان 

رئيس جمهور  !ميكندبه عنوان محور شرارت ياد ساز كه جرج بوش از ايران تمدن  ايران با اياالت متحده است

كشوري عظيم و تاريخي را محور شرارت  ،جنگ طلبي و ويرانگري بود ،شرارت عامل اصليخود آمريكا كه پيشين 

حتي وجود خارجي نداشتند، اين ملت  غربيزماني كه اكثر كشورهاي توسعه يافته نياز به يادآوري نيست . مي نامد

عارفان  و دانشمندان، فالسفهموطن زمين ايران  .تمدن بشري نموده استو آغاز خدمات ارزنده اي را به بالندگي 

است كه از  ...و زكرياي رازيفارابي، غزالي،  ،موالنا ،سعدي ،حافظ ،فردوسيهمچون خيام، ابوعلي سينا،  بنامي

از ايران ارائه مي شود، همواره  يغربرسانه هاي تصوير متعارفي كه توسط . شهرتي جهاني برخوردار مي باشند

در عوض ماهيت و جايگاه اين ميراث گرانبها به سطح اختالفات . نگاشته استميراث غني اين كشور را ناديده ا

همه اين تفاصيل ملت ايران اين  با. كنوني اين كشور با غرب بويژه در رابطه با مسائل آمريكا تنزل يافته استسياسي 

 مي فرابرعليه خود هنوز راه مذاكره و ديپلماسي را باز ميدانند و جهان غرب را به پايان دادن به اقدامات خصمانه 

كه بيشترين بودجه نظامي را در ميان كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است اياالت متحده  ارتش. خوانند

گشودن جبهه جنگي  برابرعراق و افغانستان در ،اش در ويتنامگذشته بايد بداند كه اشتباهات  )ميليارد دالر 700(

و اين جنگ ميتواند امنيت و صلح جهان و به ويژه اياالت متحده را تا  خواهد بود بسيار ناچيزديگري بر عليه ايران 

. و  آمريكا را وارد باتالقي بي انتها كند كه بيرون آمدن از آن شايد دهها سال زمان بر باشد دهها سال مختل نمايد

 كاهش چشمگير صدور نفت خام به جهان توقف ياآمريكا به خوبي ميداند كه در صورت بروز حادثه، ايران موجب 

كالسيك و غير در خليج فارس با تركيبي از سالح هاي دفاعي و تهاجمي اين كشور را نيروي دريايي خواهد شد و 

باشد و اين به معناي پايان ميدادن  گسترشكه اين عمليات دفاعي تا قلب آمريكا قابل  كردخواهد مواجه كالسيك 

  . هد بودخواامنيت اياالت متحده 
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