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 چکیده
 عمق» موضوع خارجی، امنیت هایطراحی در ایران اسالمی جمهوری تاریخی هایتجربه از یکی

هان جادهای ساسی برای تحلیل رخداز مفاهیم ا عمق استراتژیک. است «راهبردی/استراتژیک
اعمال  پشتوانه خوبی برای ورده کشور را مشخص ک تواند میزان نفوذ یکاست که می نوین

از  دفاع یدر راستا )مدظله العالی(ای. امام خامنهای کشورها باشدای و فرامنطقههای منطقهسیاست
عمق ، اسالمی ی به تمدن نوین، مانند دستیابآن بلند یهاو اهداف و آرماناسالمی انقالب 

ب م انقالمعظ رهبر منظربا توجه به اهمیت گسترش عمق راهبردی از . را مطرح کردند یراهبرد
می وری اسالا هدف تبیین راهبردهای جمهتحلیلی، و ب -، پژوهش حاضر به شیوه توصیفیاسالمی

 اه امامیدگده از ایران در ارتقای عمق استراتژیک، به این پرسش اصلی پاسخ خواهد داد ک
تقاء را ار نایراوری اسالمی جمهعمق استراتژیک توان ، با چه راهبردهایی می)مدظله العالی(ایخامنه
و  میاسالفرهنگ  ، نشرهای دفاعی و هجومیتوانایی یارتقادهد که می نشان تحقیق نتیجهداد؟ 

مرزی، رونامی بنظ قدرت ی قابل اتکاء در دیگر کشورها، ایجاداقتصاد ایرانی، ایجاد جایگاه
 یهاهمکاری ها و همچنین ایجاد و گسترشآن هایافزایش تواناییو  مقاومت ۀجبهپشتیبانی از 

تقای عمق از راهبردهای اساسی جهت ار پیمانهم و با کشورهای اسالمی امنیتی -دفاعی
 استراتژیک است.

مکاری هقدرت نظامی، المی ایران، ای، جمهوری اساهلل خامنهآیتراهبردی، عمق  :هاکلیدواژه

 .دفاعی، جبهه مقاومت، نیروی قدس
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 مقدمه

 و اسالمی انقالب پیروزی معاصر، دوران در ایران اجتماعی ـسیاسی وقایع ترینمهم از یکی
 هایعرصه در لکهب ملی، عرصه در تنها نه انقالب این. است اسالمی جمهوری نظام استقرار
 و میدانی حضور اخیر هایسال طی که ایگونهبه ؛است داشته شگرفی تأثیرات جهانی و ایمنطقه

 محدوده نوانع به آسیا غرب جنوب منطقه از دنیا مختلف کشورهای در اقتصادی و فکری نفوذ
 ،متحده ایاالت لوتخ حیاط عنوان به التین آمریکای منطقه حتی و آفریقا شمال تا ایران امنیتی

 از یکی رو،این زا. است گرفته قرار توجه مورد اسالمی جمهوری خارجی امنیت هایطراحی در
 عمق وضوعم خارجی، امنیت هایطراحی در ایران اسالمی جمهوری تاریخی هایتجربه

 .است راهبردی عمق یا استراتژیک

فع ملی و دفاع برای تأمین مناالملل عنوان بازیگران اصلی و مؤثر در نظام بینها بهدولت
تواند عاملی کنند. یکی از راهبردهای اساسی که میاز راهبردهای گوناگونی استفاده میسرزمینی 

 ای کشورهاای و فرامنطقههای منطقهپشتوانه خوبی برای اعمال سیاستمؤثر در دفع تهدیدها و 
 فراوانیکاربرد حاضر این راهبرد، در ادبیات نظامی در عصر . است 1مق استراتژیکشمار آید، عبه

عمق راهبردی از مفاهیم اساسی برای دارد. درواقع، معادالت قدرت و نفوذ کشورها مناسبات و در 
ای و در عرصه منطقهتواند میزان نفوذ یک کشور را تحلیل رخدادهای جهان امروز است که می

 . مشخص کندالمللی بین
شود و یتهدید م کمتر ،باشدداشته گیری کشوری که در بین همسایگانش نفوذ چشمتردید، بی

 ی یک کشورهرچه عمق راهبردبر آن، عالوهپردازد. مین امنیت محیطی میأهزینه کمتری برای ت
جهت  ئتالف دراسازی و ایجاد توانایی بیشتری برای تصمیم ،در بین سایر بازیگران بیشتر باشد

صورت هبه کمتر و ی خود را با هزینمنافع مادی و معنو در این صورتخود دارد.  هایسیاست
 آورد.خواهد دست ناملموس به

می اسالالب انق هبر معظمای است که در طی چند دهه اخیر، راهمیت عمق راهبردی به اندازه
ه همین دلیل، اند. باشاره داشته های خود بارها به این مسئلهیانر، در سخن)مدظله العالی(ایامام خامنه

افزایش و ا نسبت به جمهوری اسالمی ایران موظف شده است ت ،14۰4در افق ز اندادر سند چشم
جم تها ا وهدیدهبرابر تدر جهت بازدارندگی دفاعی، سیاسی و اقتصادی در  راهبردیگسترش عمق 

 ست: ا، اهتمام و اقدامات الزم و کافی را مهیا کند. آنجا که اشاره شده دشمنان

                                                           
1. Strategic Depth 
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ریزی شده رنامهبو در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش با اتکال به قدرت الیزال الهی »
 انداز بیستمها و اصول قانون اساسی، در چشجمعی و در مسیر تحقق آرمان ۀو مدبران

در سطح  ناوریفیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و ایران کشوری است توسعه: ساله
ؤثر مازنده و امل ساسالم و با تعبخش در جهان منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام

بالغ به ؛ ا14۰4انداز جمهوری اسالمی ایران در افق سند چشم)« .المللدر روابط بین
 (12/۰8/1382 مورخ سران سه قوه

نفوذ(  تعبیر دیگر حوزه )به راهبردی، تعیین عمق دسناین بندهای مهم همچنین در یکی از 
ذکر  اعمال خصمانه به متوسل شدنازدارندگی دشمن از برای تأمین امنیت در ابعاد مختلف و ب

امن، مستقل، : هایی خواهد داشتانداز چنین ویژگیجامعه ایرانی در افق این چشم»شده است: 
با توجه به  «.جانبه و پیوستگی مردم و حکومتمقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه

، پژوهش حاضر به شیوه معظم انقالب اسالمی رهبنظر رماهمیت گسترش عمق راهبردی از 
تحلیلی و با هدف تبیین راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در ارتقای عمق  -توصیفی

، با استفاده )مدظله العالی(ایاز دیدگاه امام خامنه ؛استراتژیک، به این پرسش اصلی پاسخ خواهد داد که
 را ارتقاء داد؟  ایراناسالمی  جمهوری استراتژیکعمق توان از چه راهبردهایی می

 

 چارچوب مفهومي -1

 دفاع .1-1
است. این لفظ در ماده اصلی آن، به معنای دور نمودن چیزی « دفْع»در لغت عربی از ریشه ، 1دفاع
در زبان فارسی، به معنای دفع شر و تعرض کردن « دفع»واژه  (316 :تا، بیراغب اصفهانی. )است

ای گونهنیز به معنای دور کردن تهدید و خطر از کسی و یا از خود به ( و56: 27، ج1352)دهخدا، 
امام خمینی)ره( این واژه در حضرت  تحریرالوسیله( در 99: 1389نسب، مطلوب است. )رستمی

کند هایی که اساس اسالم را تهدید میاصطالح فقه اسالم، تکلیفی است برای پیشگیری از آسیب
 (485 :1)امام خمینی، ج . دهدسان را هدف قرار میو یا جان و مال و آبروی ان

وامل عرابر بدفاع، واکنش مشروع انسان برای تضمین حیات مادی و معنوی در در اصطالح 
ات و اعمالی ( به سخن دیگر، دفاع به مجموعه اقدام1393آبادی و مرادیان، مهاجم است. )تاج

 در برابر اعتقادات، سرزمین و... خودو حراست از حیات،  شود که انسان برای حفظگفته می
 (67: 1398دهد. )جعفری، کند، انجام میخطراتی که او را تهدید می

 

                                                           
1. Defence 
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 بازدارندگي. 1-2
ترین موضوع مطالعات عنوان مهمبازدارندگی از موضوعات علمی است که در کنار جنگ به

حیات و تمامیت  راهبردی مطرح است. در نظام جهانی، هدف اولیه هر واحد سیاسی اصل حفظ
ترین تدبیر در این زمینه که مورد تأمل و تأکید کارشناسان شود و اساسیارضی در نظر گرفته می

ها نسبت به منافع حاصله از است، مجاب کردن حریف نسبت به برتری خود و افزایش هزینه
 (1974and Smoke, George :11شود. )تعبیر می 1تهاجم است که از آن به بازدارندگی

، هبردی آنهای راهای رایج و کارآمدی است که به دلیل ویژگیبازدارندگی از جمله سیستم
ودیاری در پی دارد. خ)فقدان اقتدار مرکزی( و  امنیت بیشتری را برای کشورها در سیستم آنارشیک

ایش با پید وم واین سیستم هرچند ریشه تاریخی به قدمت بشر دارد، اما بعد از جنگ جهانی د
میت د، از اهعنوان عنصر اساسی مطرح نموزارهای راهبردی نوین که تهدید به مقابله را بهاب

های بنام ی از چهرهجی. هالستی یک ( کی.53: 1396فراوانی برخوردار شد. )ارغوانی و پیرانخو، 
ند دامی ر دیگرانبالملل، بازدارندگی را یکی از ابزارهای تالش دولت برای نفوذ رشته روابط بین

یری از صدد جلوگگیرندگان یک دولت با تهدید دشمنان بالقوه به تالفی، درکه از آن طریق تصمیم
 (481: 1376آیند. )هالستی، ها بر میبرخی اعمال آن

 

 راهبردی عمق .1-3
 المللیبین و امنیتی ادبیات وارد تازگی به که است جدیدی اصطالح «راهبردی عمق»واژه  اگرچه

 توجه مورد اصطالح این کارگیریبه بدون گذشته در و است مسبوق بسیار عمل دراما  است، شده
خود با  کیدر اثر کالس 2نگی. بولدیا کنث( چنانکه 77: 1396است؛ )پورحسن،  بوده راهبردنگارها

ها دولت نیبی بر سر قلمرو مکان زیاز منازعه و ست یمدل 3«نکال یاهیمنازعه و دفاع: نظر»عنوان 
مدل  یاساس میاز مفاه ارائه کرد.یی رقابت فضا یاقتصاد یۀنظر یمبنا را بر یردولتیغ یهاگروه ای

  است. راهبردیعمق  نگ،یبولد
حمله به درون خاک خود  کیدر جذب  گریباز یتوانمند یمعنا به راهبردیبه نظر او، عمق 

را از  اشیو صنعت یتیامن ،یاقتصاد ،یکشاورز ،یاسیس یهارساختیبتواند ز کهی طوراست؛ به
و  عیوس نیاز سرزم یشورو ۀاستفاد ،یقو راهبردیعمق  یخیتار مثال محفوظ نگه دارد. بیآس
توانستند  هایبود. اگرچه آلمان 1941 سال در هایناز ینظام ۀخود در دفع حمل ییوهواآب یژگیو

                                                           
2. Deterrence 

1. Kenneth E. Boulding 

2. Conflict and defense: A General Theory 
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نقطه  نیرفت تا بدها وقت گهفت ماه از آن ،امر نیشهر مسکو را اشغال کنند، اما هم یهاحومه
 (های صنعتیزیرساخت) یاساس یهاییامکان را داد تا دارا نیا یزمان به شورو زانیم نیبرسند. ا

توانستند منابع الزم برای در نتیجه، این صنایع می. اورال منتقل کند یهاخود را به شرق کوهستان
 ( Charles & John, 2009: 155-164د. )ها را فراهم آورنپاتک نظامی شوروی

 دیراهبر مقعاست که در برابر آن،  کالسیک راهبردی این تعبیر از عمق راهبردی، عمق
 کشور یک رزمینس داخلی نظامی و جغرافیایی محدوده به کالسیک راهبردی قرار دارد. عمق نرم

 نظر کشور لیم کشورهای مرزهای سوی آن به نرم راهبردی در حالی که عمق شد،می اطالق
 نرم راهبردی عمق. گیردمی شکل آنان، ملی مرزهای از فراتر کشورها نرم قدرت تسری اب که دارد

 به نرم راهبردی عمق. دانست کالسیک راهبردی عمق یافتۀ توسعه و تحول مفهوم توانمی را
چون  مفاهیمی از وضعیت، این گذارینام برای ترپیش البته. است وابسته کشور یک نرم قدرت

 (79: 1396شد. )پورحسن، می فادهاست نیز «نفوذ»
 بسیار زمینه این در میالدی 2۰۰1سال  در اوغلو احمد داود راهبردی عمق مشهور کتاب انتشار

 ترکیه مرزهای فراسوی جغرافیایی و تاریخی عمق مبنای بر را خود دکترین اوغلو. بود اثرگذار
 ژئواستراتژیک، ئواکونومیکی،ژ شرایط از کشور، هر راهبردی عمق است معتقد و ساخته استوار

 مثابهبه سنتی و تاریخی پیوندهای یعنی کشور، آن مکانی و زمانی راهبردی آگاهی و ژئوکالچری
 مدیریت گری،میانجی سیاسی، نهادهای عالوه،به. شودمی ناشی خارجی سیاست ظرفیت
داراست.  را هاژگیوی این همۀ ترکیه و مؤثرند راهبردی عمق در اقتصاد و ایمنطقه هایبحران

 یخارج استیس لیمفهوم را با تحل نیتوانست ا «راهبردیعمق »داود اوغلو با انتشار اثر درواقع، 
و عمق  ییایبر عمق جغراف یرا مبتنراهبردی ( گره بزند. او در طرحش عمق هی)در مصداق ترک

باشد، از عمق مند بهره یخیاز عمق تار یمعنا که اگر کشور نیبد؛ کندیم فیتعر یخیتار
که  است معتقد . اوکند ینیآفردر مناطق مختلف نقش تواندیبرخوردار است و لذا م همیی ایجغراف
 و فارس خلیج مدیترانه، خزر، و مرکزی آسیای قفقاز، بالکان، خاورمیانه، مناطق همه به ترکیه
 اهمیت و گرفته دهعه به را رهبری نقش تواندمی مناطق این همه در و دارد تعلق سیاه دریای

 ترکیه خاص موقعیت بر تأکید با اوغلو ( داود1395کند. )اوغلو،  کسب خود برای جهانی راهبردی
 سیاست در مرکزى کشورى عنوانبه ترکیه نقش ایفاى خواهان... و تاریخى جغرافیایى، ابعاد در

 و شرق میان حایل ای غرب به وابسته کشورهاى میان را ترکیه نباید اوغلو، نظر از. است جهانى
 جغرافیایى مناطق در قابل توجهى نفوذ حوزه از که است مرکزى کشورى ترکیه بلکه دانست، غرب
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 نقش ایفاى خواهان راهبردی عمق دکترین درواقع،. است برخوردار آن از فراتر حتى و خود مجاور

  (171: 1394نیا، است. )دانش المللىبین سطح در ترکیه بیشتر
یط ی یک کشور در محعمق راهبردی به دامنه نفوذ سیاستوان گفت، یب میبه این ترت

ای که بتواند ضریب امنیت و گونهشود؛ بهجغرافیایی پیرامون )وابسته و گسسته( خود گفته می
ک کشور یه اتکای هر عاملی که بتواند نقط ،رواقعالمللی افزایش دهد. دقدرت آن را در فضای بین

رابر بصورت نقش بازدارندگی در سرزمینی خودش محسوب شود و بدین در بیرون از مرزهای
شمار ههبردی بق راثری در جهت عمؤتهدیدهای رقیبان و دشمنان را برای آن ایفا نماید، عامل م

 (1393. )غفاری، رودمی
 

 ایاهلل خامنهاندیشه آیتی در عمق راهبرد -2
امور  ریغلو وزواود اد از همه با نام کتاب احمد شیب ر،یاخ یهادر سال یعمق راهبرد مفهوماگرچه 

ال سبار در یندر اثر خود که نخست یوو  گره خورده است هیترک نیشیپ ریوزخارجه و نخست
 و یخیر تاراز نظرا کشورش  یراهبرد یهاتیکوشد ظرفیم د،یبه چاپ رس ی(شمس 1379) 2۰۰1
 ماما رانیا یمانقالب اسالمعظم رهبر  اام؛ نشان دهد یانفوذ منطقه شیافزا یبرا ییایجغراف
 «بردیراهعمق »نماز جمعه تهران، از اصطالح  یهااز آن و در خطبه شیسال پ ده  ،یاخامنه

 د:فرمودن نکه. چناسخن گفته بودند نهیزم نیدر ا یاسالم یجمهور یهاتیاشاره به ظرف یبرا
م، در اسال مباهات بهبا پیروزی انقالب اسالمی در ایران، اعتزاز و افتخار و »

ربلندی سایه ممسلمانان زنده شد. اسالم، عزیز شد و مسلمان احساس کرد که اسالم 
به  و نقالبین ااوست. این هم از برکات انقالب اسالمی بود. اصالً یکی از ابعاد ا

ا همین است و دشمنان، همین ر "عمق استراتژیک انقالب ما"قول معروف 
ها ریسمان هدای داشته باشد و مثل این است که انسان خیمه خواهند از ما بگیرند.می

ای استوار و گونهههای بلند آن را کوبیده باشند. این خیمه بها سرزمین، با میخدر ده
های بینید ملتکه میینتواند آن را تکان دهد. امانَد که هیچ توفانی نمیپابرجا می

 ؛ از یکگویندع انقالب اسالمی سخن میمسلمان در آسیا و اروپا و آفریقا، به نف
 ،روز قدس-طین انقالب اسالمی، از روز فلس کنند؛ ازفتوای امام، آن طور حمایت می

اش شعار کنند و دربارهقبال میها آن طور استو دیگر مناسبت -جمعه آخر ماه رمضان
ن را ین، ادهند، همه حاکی از عمق استراتژیک جمهوری اسالمی است، که دشمنامی

 (14/11/1373)بیانات مقام معظم رهبری، « .توانند ببینندهم نمی



 1399ستان ، پاییز و زم4دوم، شماره ، سال «جستارهای انقالب اسالمی»فصلنامه  دو....... ................................................ 44

 
 

مطرح  یانقالب اسالممعظم رهبر  اتیدر ادب شتری، ببه بعد یشمس 138۰واژه از دهه دیکل نیا
)ره( در مورد ینیامام خم یخیتار یهمچون استقبال از فتوا یموارد ایاهلل خامنهآیتشده است. 

 از یماستقبال خودجوش مرد زیروز قدس در سراسر جهان و ن ییمایهپرا ی،ارتداد سلمان رشد
 یبر عمق راهبرد یروشن یهارا نشانه یاسالم یدر سفر به کشورهای اسالم یمسئوالن جمهور

 یکه ممکن است برا یزیچ. دانندیم گریفراتر از آن در مناطق د یدر جهان اسالم و حت رانیا
اما از چشم  ،ها نباشدعادت شده و چندان مورد توجه آنبه  لیتبد رانیدر ا یناظران داخل

 ،ییکایمشهور آمر راهبردنگار نجریکس ینمونه هنر یپنهان نمانده است. برا یگران خارجلیتحل
و نفوذ آن در  رانیا یخیتار گاهیبه جا 1متحده االتیا یمل ویبا راد یادر مصاحبه 1393 وریشهر

 یهژمون جادیا یکشور منطقه برا نیرا مستعدتر رانیکند و ایم اشاره (انهیخاورمغرب آسیا )منطقه 
در حال غرب آسیا باور دارد که نقشه  ی. وداندیمغرب آسیا در  یقو یورطامپرا کی لیو تشک

و جنگ  یعثمان یفروپاشپس از  یهاکه ماحصل سال یکنون یرفتن مرزها نیاست و از ب رییتغ
ی هاهیاو پا ریقرار داده تا به تعب رانیا اریدر اخت بردیراه رینظیفرصت ب کیاست،  یاول جهان

 (1393، نجری)کس .دمشق مستحکم سازد از بغداد تا بیروت و عهیخود را بر محور ش یرطوامپرا
ذ و نفو یاهبردرسد که عمق ریاظهارات، به نظر م نیهراسانه ارانیا یهاهینظر از ماصرف

و  ظراننا یبرا یاسیس یهاتیاقعو از یکیه به امروز ران،یا یاسالم یجمهور یامنطقه
 یدعااف قدرت، برخال نیا ی؛ اما عامل اصلاست شده لیتبد یالمللنیگران مسائل بلیتحل
ت صالح اماز م تیحما ژهیوو به یاسالم یهابر اهداف و ارزش رانیا یستادگیا تنها نجر،یکس

مواضع  اعالم )از جمله در قالب« بانقال رتیس»حفظ  ،مظلوم است. درواقع یهااسالم و ملت
ن را عتبار آو ا دیدرآ یاسالم یجمهور یمنبع قدرت نرم برا کیصورت ( توانسته بهیاسالم حیصر

 دهد. شیدر جهان اسالم افزا
ز ا. ندازدیس بگسترش روزافزون، نظام سلطه را به هرا نیاست که ا یهیطرف مقابل، بد در

 «یهراسعهیش»و  «یهراسرانیا»به شکل  ده،یپد نیبه ا واکنش دشمنان نسبت ،یانظر رسانه
مهوری ج یهبردعمق را شیافزا»کوشد تا یغرب م یارسانه یورطاست. درواقع امپرا جلوه کرده

ر د رانیا یاسالم یاما جمهور ،کند ییبازنما «یعیش یورطخطر امپرا» را به شکل «رانیااسالمی 
رژیم ه صوص علیخبه -گوناگوندر مناطق و مسائل  یت اسالماز منافع ام یبانیموارد متعدد با پشت

 مل مهارعرا در  یایرسازیتصو نیتوانسته چن -فلسطین  یو به نفع مقاومت اسالم صهیونیستی
 :کند

                                                           
1. NPR 
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ای جمهوری های طبیعی بردشمن با این تصور که چون عناصر شیعه درواقع پایگاه»
کند. تباه میا را بکوبد؛ البته اشهخواهد این پایگاهشوند، میاسالمی محسوب می

ان سنی در ها نیست. خیلی از برادرهای جمهوری اسالمی منحصر به شیعهپایگاه
کنند که خیلی از ای از جمهوری اسالمی میخیلی از کشورها آنچنان دفاع جانانه

 اندستهکشور نش انقالبی که در خارج از کنند. بعضی از این مخالفین ضدها نمیشیعه
زنند، اگر به اسالمی مرتب حرف می و علیه جمهوری -به قول شماها، آن ور آب-

مامی ا ۀی که شیعیهاگوید شیعه. خیلی از مسلمانها بگویند مذهبت چیست، میآن
ظام اسالمی، از برادران ندر دفاع از  -اند اند، یا سنیزیدی ۀحاال یا شیع -هم نیستند 

 (۰6/۰5/1392م معظم رهبری، مقابیانات )« .شیعه کمتر نیستند

 ر منطقهد رانیا یاسالم یجمهور یعمق راهبرد شیافزا دیگویم نجریطور که کسالبته همان
 یمضاعف تیرود، اهمیم دینظم جد کی یکه معادالت قدرت در جهان به سو یطیدر شرا ژهیوبه
 گریازب کی ،یاهقدرت منطق کی ندازها و در حد رانیاجمهوری اسالمی است. مطرح شدن  افتهی

 یکنشگر هم آن ؛اضافه کرده است یجهان نیهندسه نو یریگبه معادالت مربوط به شکل یدیکل
 فتشریپ ینید یهاها و آرمانآموزه هیتا بر پا کندیساالر، تالش مکشور مردم کیعنوان که به

 د.کن
درت این شوخی است که مراکز قدرت سیاسی دنیا تصریح کنند که ایران به یک ق»

ی تبدیل شده و اگر فالن کار و فالن کار را نکنیم، به یک قدرت جهانی امنطقه
کنید در دنیای فوق مدرنِ تبدیل خواهد شد؟ این چیز کمی است؟ شما خیال می

 ۀعلمی و این همه ثروت متراکم، این چیز کمی است که یک مجموع ۀپیشرفت
وجود بیاید و چنین ی مردم بهسیاسی به نام دین و معنویت و عدالت و با پشتیبان

ی که اینجا سرِپاست، اجایگاه و موقعیتی پیدا کند؟ امروز این اتفاق افتاده است. خیمه
های عمیقی که این خیمه در سرزمین اسالمی دارد، در کشورهای ها و میخریسمان

االن در .. های گوناگون عمق استراتژیک داریم.دیگر کوبیده شده است. ما در ملت
های مسلمان جا دارد. ما به چیزهایی شورهای دنیا، جمهوری اسالمی در دل ملتک

روند. استقبال شوند به کشورهای دیگر میایم. رؤسای جمهور ایران پا میعادت کرده
جمهوری از هیچ کشوری در هیچ مردمی از این رؤسای جمهور برای هیچ رئیس

ک واقعیت است. بنده هم که زمان ی غیر از کشور خودش متصور نیست؛ این یانقطه
جمهور بعد طور بود. رئیسکردم، همینجمهوری به کشورهای بیگانه سفر می ریاست

ها نسبت به جمهور بعد از او هم به کشورهای مختلف رفتند و ملتاز من، و رئیس
جمهور نیست؛ هنر این حرکت ها اظهار عشق و عالقه کردند. این، هنر این رئیسآن
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آفرینی است؛ هنر هویت شماست؛ هویت نظام جمهوری است؛ هنر این موجعظیم 
 (24/۰7/1384مقام معظم رهبری، بیانات )« .اسالمی؛ این شأن ماست

ح در سط ژهیوبه یاسالم یاستقبال از مسئوالن جمهور دهیانقالب به پد معظم اشاره رهبر
عنوان به 1364ل در سا شانیکه ا ینمونه و نشانه قابل تأمل است. هنگام کی نیز جمهور یساؤر
ه ک ییا جارو شدند؛ تهروب ریظنیاستقبال ب کیبه پاکستان سفر کردند، با  رانیجمهور اسئیر

آباد و الهور سالمند امان ییاستقبال در شهرها یمردم برا یونیلیم تیاز جمع زین یجهان یهارسانه
مانند  ییکشورها در نرایجمهور ا یساؤل از ردر مورد استقبا دهیپد نیکردند. ا یشگفت و... اظهار

 مختلف تکرار یهاهدور در زین ونزوئالدر  یو حت یسودان، مالز ن،یو هرزگو یلبنان، بوسن ر،یالجزا
 .دیگرد

شور ج از کخار به یسفر نیز یانقالب اسالم یدر مقام رهبر)مدظله العالی( یاخامنه امام البته
 ی کهرضه جسمعا کیبه دنبال  1393 وریکه در شهر یکوتاه یدوره درمان یاند، اما طنداشته

با  ان جهانلمانمس یعاطف و یاعتقاد وندیپ شینما یفرصت برا گریآمد، بار د شیپ شانیا یبرا
 ماماست که ا نیا گونه رخدادهانیا لینکته مهم در تحلشده بود.  فراهم رانیا یاسالم یجمهور
 عامل کیرا  رانیا یاسالم یجمهور یو توسعه عمق راهبرد تیتثب جاد،یا)مدظله العالی( یاخامنه

 یاقهدرت منطقالت در معاد ینسب تیمز کیو اقدامات دشمن و درواقع  یبازدارنده در برابر طراح
 :دانندیم رانیا یاسالم یجمهور یبرا یو جهان

 هایهای غلطی را که قدرت اقتصادی متمرکزِ متراکمِ دستگاهتوانیم پایهما می»
اند، به چالش بکشیم. در دنیا جنگ راه وجود آوردهشیطانی برای خودشان به

دار ناگهان کنند. یک سرمایهآورند و بحران ایجاد میوجود میاندازند، قحطی بهمی
 ،آورد. یادتان هست چهار، پنج سال قبلوجود می در چندین کشور بحران مالی به

شده  ن اروپا با اسم مشخص و شناختهدار یهودی و امریکایىِ ساکیک سرمایه
توانست مالزی و اندونزی و فیلیپین و تایلند را ورشکست کند؟ قدرت پول را ببینید. 

آفرینی آفرینی، جنگتوانند بحران ایجاد کنند. بحرانهای اقتصادی میبنابراین قدرت
ها را به اینهاست. باید کار این -مثل اسرائیل-القلب های خشن و قسیو ایجاد نظام

نشو، متکی به  خسته ۀالمللىِ زندتواند؟ یک هویت جمعىِ بینچالش کشید. کی می
گذارد انسان خسته شود. هر چیز دیگری قابل ایمان قلبی و دینی؛ این است که نمی

ها را به چالش تواند آن قدرتخسته شدن است، جز ایمان با طراوت دینی. این می
شاءاهلل در حکومت عدل ها را از بین ببرد. اننهایت آنبکشد و تعدیل کند و در 

گیرد؛ تعالی فرجه الشریف( این کارها انجام میاهللعلیه( و )عجّل مهدوی )سالم اهلل
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توانیم مقدماتش را انجام دهیم؛ اگر همت و اراده و ایستادگی و تدبیر منتها ما هم می
خواهد؛ هم تدبیر و و قدرت می داشته باشیم. این کارها، هم ایستادگی و شجاعت

طوری تمامش کرد، دستی باشد و بشود همینها کارهایی که دمخواهد. اینعقل می
مقام معظم رهبری، بیانات )« .نیست؛ اما شدنی است و تا االن هم شده است

24/۰7/1384) 

 یسوز را ا یاشده تیبثاثبات شده و ت ییتوانا نیبارها چن ی،انقالب اسالممعظم رهبر 
در جمع  1385 که نوروز یهنگام ،اند. از جملههنشان داد رانیبه دشمنان ا یاسالم یجمهور
 ند:رمودحضور یافتند، اینچنین ف هیدهالو یاتیدر منطقه عمل رنو انیراه یهاکاروان

ین شور و این کاستکبار جهانی بداند که این ملت فوالد آبدیده است. زن و مردِ ا»
ملت  درپی از اینهای پیپیرِ این میهن بزرگ اسالمی و نسلمرز و بوم، جوان و 
اند، برای خودشان یک رسالت قائلند؛ های حوادث آبدیده شدهبزرگ، که در کوره

روز ه امک، اسالم در این سرزمین ۀرسالت پاسداری از اسالم و پرچم برافراشت
اند؛ این هدوختونیم میلیارد مسلمان در مناطق مختلف دنیا به این پرچم چشم یک

طین فلس عمق راهبردىِ ملت و انقالب ما در کشورهای اسالمىِ منطقه است؛ در
 به قارهشدر  است، در شمال آفریقاست، در خاورمیانه است، در آسیای میانه است و

ی، مقام معظم رهبربیانات )« .ها عمق راهبردی ملت ایران استاست؛ این
۰1/۰5/1385) 

به  رانیا یسالما یجمهور یعمق راهبرد ،یلینظر تحل رسد که هنوز ازیهمه، به نظر م نیبا ا
 یهاداریر دد ییاز سو ،انقالبمعظم  رهبر ل،یدل نیدارد. به همنیاز  یترقیدق یهایبررس

ات مطالع یبرا یاز موضوعات محور یکیعنوان را به« نظام یعمق راهبرد»خود،  ییدانشجو
 در انیوانشجبا د دارینمونه در د ی)برا کنندیم یعرفم یدر محافل علم یابیو عمق یاسیس

 انیو مجر رانیگمیسازان، تصممیکنند تا به تصمیتالش م گرید ی؛ و از سو(1392مردادماه سال 
انند ن بشناسدیرام اریدر اخت یواقع تیظرف کیعنوان را به یعمق راهبرد زیامور در سطح کالن ن

 :برسد تیبه فعل یمل داراقت یتا در راستا
خودمان را آماده کنیم برای ایفای نقش در پدید آوردن نظم جدید؛ کشور را آماده »

آفرینی کند. و این هم ممکن نخواهد شد مگر با قوی کردن کنیم برای اینکه نقش
از  هکشور؛ کشور را باید قوی کنیم. تقویت کشور متوقف است بر استفاد

هایی که ما در داخل کشور و در بیرون کشور داریم. توجه و توانایی هاظرفیت ۀهم
های ما، فقط آن چیزهایی نیست که ما در داخل های ما و تواناییبکنیم که ظرفیت

عمق  دارانی داریم،فهای مهمی داریم؛ طرداریم؛ ما در بیرون کشور هم ظرفیت

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=4656
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=4656
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1034
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1034
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خاطر زبان، خاطر اسالم، بعضی بهداریم؛ در منطقه، در کشور؛ بعضی به راهبردی
ها جزو ها عمق راهبردی کشور هستند؛ اینخاطر مذهب شیعه؛ اینبعضی به

فقط هم در منطقه  ها باید استفاده کنیم.این توانایی ۀهای ما هستند؛ از همتوانایی
های مهمی از آسیا نیست، ما در آمریکای التین عمق راهبردی داریم، در قسمت

ها ها بایستی استفاده کنیم، اینعمق راهبردی داریم، امکاناتِ استفاده داریم؛ از این
 (13/۰6/1393مقام معظم رهبری، یانات )ب« .کشور را قوی خواهد کرد

 

 در ادبیات نظامي و سیاسي عمق راهبردیاهمیت یي چرا -3

 افکني قدرت. 3-1
 عرصه در کمدستِ خود، قدرت نمایش به باید است، راهبردی عمق ایجاد دنبال به که کشوری
 این به راهبردی ادبیات در. ورزد مبادرت است، نرم راهبردی عمق دارای که جایی و ایمنطقه
 یک سرزمین از خارج در نظامی قدرت حدودم کاربرد افکنیقدرت. گویندمی 1«افکنیقدرت» اقدام
 کشور یک توانایی را افکنیقدرت آمریکا دفاع وزارت. است سیاسی اهداف به رسیدن برای کشور
اسی، اقتصادی، اطالعاتی یا سی) ملی قدرت عناصر از برخی یا همه رشد و سریع کاربرد برای

 تعریف ایمنطقه ثبات تقویت و ارندگیبازد به ایجاد کمک یا هابحران به پاسخگویی برای نظامی(
  (United States Department of Defense,2005است. ) کرده

 یک ملی قدرت غیرمادی یا مادی عناصر توان به کاربسترا می افکنیقدرت طور خالصهبه
 به دشمن/رقیب هایدولت کردن وادار یا دادن قرار تأثیر تحت برای خود مرزهای ورای در کشور
 (33: 1389کرد. )عسکری،  های ملی تعریفهدف به دستیابی منظور به موردنظر رفتار انجام

 و حضور آمریکا از سوی دیگر،رژیم صهیونیستی علیه ایران و تهدیدات فزاینده با توجه به 
کننده ثباتل بینیروهای تحت حمایت آن دولت مانند داعش در منطقه غرب آسیا که درواقع عام

د ثبات ایجا با هدف راافکنی قدرتمنطقه هستند، ضرورت دارد جمهوری اسالمی ایران مؤلفه 
 دهد. ای و بازدارندگی مورد توجه قرارمنطقه

با ما این است که چرا قدرت شما منطقه را فرا گرفته. این امروز دعوای استکبار »
اقتدار جمهوری اسالمی است. آنچه از نظر ما عنصر اقتدار ملّی است، از نظر دشمنان 

اقتدار جمهوری اسالمی  ۀکنند. با توسعما یک عامل مزاحم است و با آن مبارزه می
کنند، چون عامل اقتدار است، یها در منطقه و فراتر از منطقه مخالفت مدر میان ملّت

                                                           
1. Power Projection 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1034
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Defense
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Defense
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چون عمق راهبردی کشور است؛ با قدرت دفاعی کشور و قدرت نظامی کشور 
قدرت و عنصر اقتدار ملّی باشد، دشمنان ما  ۀکنند؛ با هرآنچه وسیلمخالفت می
 ۀحضور قدرتمندان»و (؛ ۰8/۰3/1396)بیانات مقام معظم رهبری، « .کنندمخالفت می

)بیانات مقام معظم « .نطقه، یکی از ابزارهای اقتدار ملّی استجمهوری اسالمی در م
 (1396 /19/1۰رهبری، 

 

 جلوگیری از ورود مستقیم دشمن به مرزهای ملي. 3-2
از  دفاع»، بردییکی دیگر از دالیل توجه جمهوری اسالمی ایران به افزایش و گسترش عمق راه

ع( مام علی)ا کند.رزهای ملی جلوگیری میاست. دفاع از دور، از ورود مستقیم دشمن به م« دور
د، هر ملّتى که درون خانه به خدا سوگن؛ ذَلُّوا ارِهِمْ إِلَّادَمَا غُزِیَ قَوْمٌ قَطُّ فِی عُقْرِ  فَوَاهللِ»فرمایند: می

ست که مقام اینچنین ا (27البالغه، خطبه نهج« )خود مورد هجوم قرار گیرد، ذلیل خواهد شد.
  ودند:معظم رهبری فرم

های فههای قدرت، نیروی دفاعی است؛ دفاع از دور. یکی از مؤلّیکی از مؤلّفه»
. حضور های قدرت، عمق راهبردی ما استقدرت، نیروی دفاعی است؛ یکی از مؤلّفه
ق های منطقه از جمهوری اسالمی، عمدر کشورهای منطقه و طرفداری ملّت

نظر کند؛ تواند صرفاز این نمی راهبردی جمهوری اسالمی است؛ جمهوری اسالمی
  (۰2/۰3/1397ی، مقام معظم رهبر بیانات)« .کندنظر نمیهیچ دولت عاقلی صرف

 همچنین اشاره شده است:
السّالم( است که علیه)معصوم  ث ازما غُزِیَ قَومٌ قَطُّ فی عُقرِ دارِهِم اِلّا ذَلّوا؛ این حدی»

جوری یند. احمله بشود دچار ذلّت شدن هاآن کسانی که در خانه نشستند تا به آن
ین ه پشت اکاشد نباشد که یک چهاردیواری را انتخاب کنیم و دیگر کارمان به این نب

این امتداد  دیوار چه کسی است، چه تهدیدی وجود دارد. این نگاه وسیع فرامرزی،
تر است که مورد ترین واجبات کشور هم الزمعمق راهبردی گاهی اوقات از واجب

ارند. حاال ها توجّه به این ندها متوجّه به این نیستند، خیلیتوجّه قرار بگیرد که خیلی
نه  نه غزّه،»گویند[ مثالً می]-زنند به نفع دشمن حرف می وها هم توجّه دارند بعضی
هبری، مقام معظم ر )بیانات« .دارند؛ واقعیّت این استنها هم توجّه مّا خیلیا -«لبنان

1۰/۰7/1398) 

از جهت نظامی در دنیای معاصر اینکه کشوری تنها محدود به مرزهای جغرافیایی خود در پی 
است. هر قدر حضور فراسرزمینی نیروهای نظامی  راهبردیدفاع از امنیت ملی باشد، یک اشتباه 

حضور فراسرزمینی . بنابراین، اگر امنیت ملی آن نیز باالتر خواهد رفت کشوری بیشتر باشد، مسلماً
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شود، نبود، امنیت در شهرهای ایران از مان که با عنوان مدافعان حرم یاد میکشور نیروهای نظامی
ملی کشور را امنیت « دفاع از دور»رو، داد. ازاینرفت و جنگ نیابتی در داخل کشور رخ میبین می
 :دکنمیتأمین 

ا مبارزه هاین شهدای ]مدافع حرم[ رفتند با دشمنی مبارزه کردند که اگر این»
نجا شد، ما باید ایآمد داخل کشور... اگر جلویش گرفته نمیکردند، این دشمن مینمی

ها را یناجنگیدیم و جلوی ها میها با ایناستان ۀدر کرمانشاه و همدان و بقی
، ور، ملتز کشاگرفتیم. درواقع این شهدای عزیز ما جان خودشان را در راه دفاع می

 (۰5/11/1394)بیانات مقام معظم رهبری، « .فدا کردنددین، انقالب اسالمی 

 

 مستضعفینو  امت اسالميحمایت از  .3-3
 ودشمنی  ین وهای پیروان گرامی اسالم را دوستی و رحمت با مسلمقرآن کریم یکی از ویژگی
«. مْفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُى الْکُءُ عَلَشِدَّاهُ أَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اهللِ وَ الَّذِینَ مَعَ»: دکنمقابله با کفار مطرح می

نْصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ إِنِ اسْتَ وَ»...: فرمایدرابطه بین مؤمنین، به آنان می ( و درباره29)سوره فتح، آیه 
کردند، بر  ارى طلبیشان( از شما و اگر )مؤمنانِ تحت فشار، براى حفظ دین؛ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ

نی آیه شریفه مشهود گونه که در بیان نوراهمان( 72)سوره انفال، آیه«. یدشان کنشماست که یاری
ه تکد. نکمک رسان است، جامعه ایمانی مکلف است کسانی از مؤمنین را که درخواست یاری دارند،

ن و ظلوماخداوند متعال با صراحت، به حمایت و دفاع از ستمدیدگان، ممهم دیگر آنکه 
هللِ وَ ی سَبِیلِ الُونَ فِقاتِوَ ما لَکُمْ ال تُ» فرماید:دهد و میش فرمان میشدگان از سرزمین خویرانده

رْیَۀِ الظّالِمِ أَهْلُها وَ خْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَنَ رَبَّنا أَقُولُویَینَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِ
رای رهایی مردان و زنان و ر راه خدا و بدچرا ؛ یراًیّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصِاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِ

ای[ که یدهستمدکنید؟ همان افراد ]اند پیکار نمیکودکانی که ]به دست ستمگران[ تضعیف شده
برای ما  خود از طرف بر وگویند: پروردگارا! ما را از این شهر )مکّه( که اهلش ستمگرند، بیرون بمی

 (75ء، آیه نسا )سوره« .سرپرستی قرار ده و از جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما
مُسْلِمِینَ فَلَیْسَ أُمُورِ الْبِتَمُّ ا یَهْمَنْ أَصْبَحَ لَ»: دنفرماینیز در این باره می (ص)پیامبر گرامی اسالم
تی کسی که صبح کند و اهمی؛ لِمیْسَ بِمُسْهُ فَلَجِبْیُسْلِمِینَ فَلَمْ یُنَادِی یَا لَلْمُ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجاُلً

اد فری او از آنان نیست و کسی که صدای مردی بشنود که ،به کارهای مسلمانان ندهد
، ج 14۰3 )مجلسی،« .مسلمان نیست ،خواهی از مسلمانان را سر دهد و پاسخش را ندهدکمک

71: 339) 
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 خارجی سیاست تنظیم»اصل سوم قانون اساسی  16بند  الهی است کهبر مبنای چنین اندیشه 
دریغ از بی و حمایت مسلمانان همه به نسبت ، تعهد برادرانهاسالم معیارهای کشور بر اساس

م اصل دو که در–را یکی از اقدامات الزم برای نیل به اهداف و اصول نظام  «جهان مستضعفان
ع دفاع از مظلومان و قانون اساسی نیز موضو 154و  152اصول . داندمی -دهقانون اساسی بیان ش

ن احت بیاا به صرر -اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بر پایه دین مبین اسالم- مستضعفان جهان
ت که بانی اسین م. با توجه به ااز وظایف جمهوری اسالمی ایران برشمرده است نموده و آن را

ش عمق را برای گستر« و مستضعف های مظلومطرفداری از ملّت»جمهوری اسالمی ایران 
صوص خر این در مناسبتی دمقام معظم رهبری راهبردی مورد توجه قرار داده است. چنانکه 

 فرمودند:
توانیم میرویم، نور بتوانیم زیر بار زما اگر چنانچه به توحید اعتقاد داریم، نمی»

ست. اتوحید  بیعتطابل ظالم نَایستیم، این توانیم در مقزیر بار ظلم برویم، نمی
زم تی الکند که هر جا مظلومی هست و نصراینکه جمهوری اسالمی اعالم می

ن فلسطی ۀخاطر این است؛ اینکه ما روی مسئلاست، ما آنجا حاضریم، به
ن توحید این است که انسا ۀون الزمخاطر این است. چجور اصرار داریم، بهاین

ین بعثت ا ست ودر مقابل زورگویی ظالم به مظلوم بِایستد؛ حقیقت توحید این ا
ر کنار دن ما دیستاکند؛ و این مطمئنّاً پیشرفت هم دارد...ارا به ما یادآوری می

ر مین دلیل است. حضور ما دهغرب آسیا به  ۀهای مقاومت، در منطقگروه
ر هایی که آمریکا و عوامل آمریکا دبا تروریست اجههسوریه، در مقابله و مو

 رهبری، معظم )بیانات مقام« .منطقه به وجود آورده بودند، به این دلیل است
25/۰1/1397 ) 

 در همین ارتباط آمده است:
 ود؛ مبارزهببا تحریف اسالم  با ظلم بود، مقابله ما با نیروهای تکفیری، مقابله ۀمقابل»

بود که  و حقیقت اسالم یِ دور از اخالق اسالمی و مدنیّت اسالمیبا گروهِ وحش
های دهکندند، خانوازنده پوست میها را زنده، انسانزدندزنده آتش میها را زندهانسان

ساد ی، فگرفتند و فساد سیاسی، فساد جنسی، فساد مالمسلمان را به اسارت می
ل دند، عامها عامل آمریکا بوه بود. اینها را فرا گرفتجور فسادی، اینعملی، همه

 اند.یونیسمهایشان هم هرجا باشند عامل آمریکا و عامل صهصهیونیسم بودند، دنباله
، م رهبریم معظ)بیانات مقا« .ها ایستادیماین یک واقعیّتی است؛ ما در مقابل این

15/۰9/1396) 
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  سیاسي و راهبردیایران در افزایش عمق  راهکارهای -4

 های دفاعيیی توانمندارتقا. 4-1
های نظامی هوشمند و افزارترین ابزارها و جنگارتشی مقتدر و مجهز به مدرنبرخورداری از 

رابر را در ب های مؤثر که وظیفه دفاع از حاکمیت، امنیت، استقالل و تمامیت ارضی کشورسالح
ت؛ چرا که پذیر اسرنایهی و انکاهرگونه تهدید و تجاوز بر عهده دارد، در عرصه جهانی واقعیتی بد

خاصمات طرفی وجود ندارد که بتواند از وقوع درگیری و مالمللی قدرتمند و بیتاکنون نهاد بین
هیزات افزار و تجنگجیعنی تهیه، تولید و انباشت  رو، تولید قدرتمسلحانه جلوگیری کند. ازاین

نبیه و تجاوز و فع تدور تأمین امنیت و مورد نیاز مشروع، برای تشکیل نیروی مسلح مقتدر به منظ
( 6۰آیه  انفال، سوره)سر جای خود نشاندن متجاوز و نیز برقراری توازن قوا بنا به دستور قرآنی 

 (255-256: 1398یک ضرورت ناگزیر است. )دهقان و جعفری، 
 افزایش توان والن، محققان و متخصصان وزارت دفاع،ئ، مسرادر جمع وزمقام معظم رهبری 

ایش سیر افزمدامه کید بر لزوم اأرا حق مسلم و قطعی کشور دانستند و با ت« دفاعی و تهاجمی»
 ند: فرمودتوان دفاعی 

و اخالق، وجدان  گر و دارای کمترین جوهرهزورگو، سلطههای در دنیایی که قدرت»
ی یگناه هیچ اباهای بیحاکم هستند و از تجاوز به کشورها و کشتار انسان انسانیت

ها تا اقتدار قدرت طبیعی است؛ زیرا این ندارند، توسعه صنایع دفاعی و تهاجمی کامالً
ری، م رهب)بیانات مقام معظ« .مین نخواهد شدأکشور را احساس نکنند، امنیت ت

1۰/۰6/1395) 

ی به چه کشورچنان کند؛ر دفاع و بازدارندگی بازی میقدرت نظامی و موازنه قوا نقش مهمی د
گیری خواهد شد و توجه باشد، دچار غافلمهم و حیاتی برای تأمین امنیت خود بیاین اصل 

گیری شوند برای بیند. لذا کشورها پیش از اینکه دچار غافلموجودیت خود را با تهدید مواجه می
هاجم، تکنند که در صورت افزایش قدرت و نشان دادن این موضوع به دشمنان خود تالش می

ب ان و ضریها خواهند خورد و بدین طریق احتمال حمله از سوی دشمناز آن های سختی راضربه
هاى دفاعى و ارتقاء توانمندى»آورند. رهبر معظم انقالب با تأکید بر پذیری خود را پایین میآسیب

مؤثر با  مقابله لى ومقدرت بازدارندگى به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضى، منافع و امنیت 
 سعه توسطهای کلی برنامه پنجم توابالغ سیاست)« اىخارجى و ایجاد توازن منطقه تهدیدهاى

های نظام، در دیدار با فرماندهان عالیرتبه عنوان سیاستبه (21/1۰/1387، رهبر معظم انقالب
 سپاه و ارتش در این باره فرمودند: 
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ود را عى خبرادران نیروهاى مسلح جمهورى اسالمى باید قوى بشوند و قدرت دفا»
د. رار دارقالش تباال ببرند. این، دو کلمه حرف است؛ اما پشت سر این حرف، هزاران 

الب و انق اگر تالش نکردیم، آن دو محقق نخواهد شد و اگر نشد، ملت و کشور و
ف موظ در نیروهاى مسلح، هرکس...مان، تهدید خواهد شدنظام جمهورى اسالمی

 /۰5/۰7 مقام معظم رهبری، بیانات)« .نداست که بر طبق همین روال عمل بک
1368) 

های مسلح، رویکنند، تقویت و ارتقای قدرت دفاعی نیالبته ایشان در مناسبتی دیگر بیان می
 ت: تهدیدی علیه هیچ کشور و ملتی نیست، بلکه عاملی برای قدرت بازدارندگی اس

 وچ ملتى هی وز بهجمهورى اسالمى ایران، نیروهاى مسلح خود را براى تعدى و تجا»
 دنیا از خواهد. در طول تاریخ که هیچ؛ در زمان حال شما ببینید درهیچ کسى نمى

 شود! جمهورى اسالمى ایران،استفاده مىهایى مسلح براى چه هدفهاى سازمان
ى ملت واالى هادر میدان دفاع از استقالل ملى، از هدف...نیروهاى مسلح خود را
ى یچ کشورهبه  ما ...کار گرفته استهویت دینى و ایمانى بهایران، از شرف ملى، از 

رکاب باشند. ما  به نیروهاى مسلح باید پا ..، اماو به هیچ ملتى قصد تجاوز نداریم
 (۰9/۰8/1378ی، مقام معظم رهبربیانات )« .د بیدار باشیمکننده نیستیم؛ اما بایابتدا

 

 ایراني -اسالميفرهنگ  نشر  .4-2

کنند به بعد ها سعی میامروزه دولت .است راهبردییگر ابزارهای گسترش عمق فرهنگ، از د
زبان،  افزاری توجه کنند.بیشتر از بعد سخت ،شودهنگ را شامل میافزاری قدرت که ابزار فرنرم

 یراهبرد عمق دین، مذهب، افکار عمومی و باورهای غیرمذهبی از جمله عوامل فرهنگی توسعه
ل زبان د و عامقه دارایران اشتراکات زبانی و تاریخی بسیاری با کشورهای منط ،برای نمونه. است

اسالمی  جمهوری ،روتواند زمینه همکاری و توسعه عمق راهبردی را هموار سازد. ازاینو تاریخ می
ارسی زبان ف وارد ایران فرصت مناسبی برای ایجاد همکاری با کشورهای فارسی زبان منطقه را د

المی را نفوذ جمهوری اس اسالمی و بسط -تری مناسب برای گسترش فرهنگ ایرانیتواند بسمی
ی جمهور یاهبردرمقام معظم رهبری درباره ارتباط زبان با گسترش عمق د. در منطقه فراهم کن

 اند: اسالمی فرموده
های ها و پیشرفتتصویر درست و واقعی از نظام جمهوری اسالمی و واقعیت ارائه»

وز، در کنار ترویج زبان و ادبیات فارسی، از جمله وظایف سنگین سفیران ایران امر
درستی انجام شود و بر ذهن و فکر اگر کار فرهنگی به...فرهنگی نظام اسالمی است

دیپلماسی و یا  افراد تأثیرگذار باشد، قطعاً برخی خألهای احتمالی در عرصه ۀو عاطف
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باید در کنار معرفی عمق فرهنگ و ... دارتباطات تجاری و اقتصادی، پُر خواهد ش
یکی از وظایف ...]بنابراین[ تمدن کشور، ایران امروز هم برای جهانیان معرفی شود

های زبان فارسی اصلی سفیران فرهنگی، ترویج زبان فارسی از طریق پیگیری کرسی
 (11/12/1388)بیانات مقام معظم رهبری، « .در مراکز علمی و دانشگاهی است

سالم جهان ا مومیعدر جایگاهی قرار دارد که به ملت اثرگذار فرهنگی در میان افکار  ایران
 قاومت ونگ متبدیل شده است. لذا دشمن برای جلوگیری از نشر فرهنگ انقالب اسالمی، فره

 -رانیرهنگ ایفختن استکبارستیزی در میان مسلمانان، تمامی تالش خود را برای از جذابیت اندا
ین می در ااسال رهبر معظم انقالب. کار گرفته استگزینی آن با فرهنگ غربی بهاسالمی و جای

 اند:رابطه تأکید کرده
ا بهای مردم داند که امروز در بسیاری از کشورهای اسالمی، دلاستکبار می»

ی داند که عمق سیاسی و استراتژیک نظام جمهورجمهوری اسالمی است؛ می
ه همین ا. بمی است؛ از شمال آفریقا تا شرق آسیاسالمی، در داخل کشورهای اسال

معرفی  زنند، بدکنند، به او تهمت میخاطر است که فکر شیعی را منحرف معرفی می
 دهند، جمهوری اسالمی را مورد تهاجم قرارهای خالف میکنند، نسبتمی
ستکبران بدخواهان و م»و ( 14/11/1376مقام معظم رهبری، )بیانات « .دهندمی
م یا اسال جر وش دارند تا اسالمی را به جهانیان معرفی کنند که یا اسالم متحتال
اسالمی  خاصیت لیبرالی باشد. در حالی که اسالم واقعی و ناب مورد نظر نظامبی

 وی مادی ازهادارای مفاهیم واال، عمیق و روشن از انسان، خدا، جهان آینده و نی
 (1388 /11/12هبری، )بیانات مقام معظم ر« .معنوی بشریت است

 -یگ ایرانفرهن نشر راهبردهای اثرگذار در گسترش عمق استراتژیک،یکی دیگر از  بنابراین،
ه یست کنهضت جهانی اسالم یک شخص نیست که ترورش کنند، یک سازمان ن» اسالمی است:

 میی و عموافرهنگی و توده اش کنند، بلکه یک پدیدهمنحلش کنند، یک دولت نیست که منزوی
ر دنیای سالمی دضع ااست. ما باید هوایش را داشته باشیم و باید مراقب باشیم. نفس اعالمِ موا

ما و  تراتژیکعمق اس ۀدهنددهد و برای ما امتیاز است و نشاناسالم، اعتبار ما را افزایش می
 (25/۰5/1383مقام معظم رهبری،  )بیانات« .به ماست کنندهکمک

 

 الملليعرصه بینی قابل اتکاء در تصاداق ایجاد جایگاه .4-3
 و میزان تأثیرگذاری بر سایر رقبا قدرت درصدد افزایشکه  ییکشورهادر طول تاریخ، همواره 

یگر برای خود ایجاد کنند؛ د یکشورهای قابل اتکایی را در اقتصاد یگاهاکردند ج، سعی میاندبوده
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شمار ی بهگسترش عمق راهبرد هایوشیکی از ر مشترک یمنافع مادچرا که بنیه اقتصادی و 
اشتراک منافع با  یلدل بهیران نیز از این قاعده مستثنی نیست و ا یاسالم رود. جمهوریمی

 ، سعی بر گسترشکشورها یگربا د یاقتصاد یدرابطه صادقانه و مف یجادو ا یههمسا یکشورها
 است:راهبردی داشته عمق 

صد صد چهارف خود ما، سییم استفاده کنیم. اطراتوانمان میما از ظرفیّت دیپلماسی»
شان هم روابط، های ما هستند که با بعضیهمسایه به ما، میلیون جمعیّت چسبیده

سئولین یم. مها ارتباطات خوبی داشته باشتوانیم ما با اینعادی و خوب است؛ می
ه وقتی کنید های ایرانی را در بیرون برجسته کنند؛ فرض کدیپلماسی کشور، نشان

نشان  ایدکنید، کت و شلواری که پوشیدهالمللی شرکت میبین شما در فالن جلسه
 -وختهدرا دوخته، خیلی هم قشنگ  یک خیّاطی در سمنان این-خیّاط ایرانی دارد 

 وها حرف کنند. های ایرانی را ترویجنشانشود؛ وقتی این برود، این نشان ترویج می
کنند. یکی از ها عکس این عمل میج کنند؛ بعضیمفاهیم ایرانی را هم تروی

روند خارج و های گذشته این بود که میکشور در سال های ما از بعضی مسئولینگله
یک  زنند یک حرف اروپایی است،کنند، حرفی که میها صحبت میدر جمع اروپایی

ه دست بسیده حرفی است که یک متفکّر اروپایی مثالً صد سال پیش گفته و حاال ر
ا دارد، مزشی ندهد؛ خب اینکه در نظر او ارها میرود آنجا تحویل آنما، ایشان می
ها ینیم؛ اهای نشنیده دارهای جدید داریم، حرفهای نو داریم، حرفخودمان حرف

ده ت استفابایس های ایرانی وجود دارد کهرا بگوییم. عین همین قضیّه در این نشان
 ام معظممق اتبیان)« .عضی از اجناس باید استفاده بشودبشود. از روش تهاتر در ب

 (28/۰8/1398رهبری، 

 بین افزاییهم و است هاآن قالب در المللیبین هایهمکاری و هااتحادیه قرن حاضر، قرن
 رقم و امنیت را صلح به کمک و زندگی کیفیت ارتقای گذشته، از بیشتر توسعه تواندمی کشورها

همکاری بین کشورها براساس منافع ملی مشترک، اشتراکات قومی، جغرافیایی  بزند. از آنجایی که
(، خاورمیانهغرب آسیا )در منطقه ویژه آنهایی که بهکشورهای اسالمی  ،گیردو فرهنگی صورت می

توانند می و فرهنگی با توجه به اشتراکات ملی، و در همسایگی هم قرار دارند قفقاز و آسیای میانه
. قرآن کریم امت اسالمی را به همکاری و حرکت تعاونی یت به خوبی استفاده کننداز این ظرف

و باید با یکدیگر در نیکوکاری و ؛ وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى»فرماید: جمعی دعوت کرده و می
ه عمق ( بنابراین، یکی دیگر از راهبردهای اساسی در توسع2)سوره مائده، آیه« .تقوا کمک کنید

 است: کشورها یگربا د یاقتصاد یدرابطه صادقانه و مف یجاداراهبردی، 
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 احتیاج ها با همزمینه ۀامروز کشورهای اسالمی بیش از همیشه به همکاری در هم»
ما ...سالمایای دن ۀمسائل اقتصادی و کمک به رشد و توسع ۀدارند؛ از جمله در زمین

، کار ببریما بهرتدابیر الزم  ۀعزت آن، همباید برای استقالل امت اسالمی و برای 
عه د و توسای رشاقتصاد است. بنابراین، تالش بر ۀلئها، مسترینِ آنکه یکی از مهم

های زو هدفاز کارهایی است که بالشک ج اقتصادی دنیای اسالم، ۀو اعتالی جنب
 (25/۰6/1383مقام معظم رهبری،  بیانات)« .اسالمی است

ره خود به جاریین امر مهم، الزم است تا کشورهای اسالمی از ظرفیت تدر راستای اجرای ا
 ه دارد،کهای فراوانی اگر دنیای اسالم با ظرفیت» کافی را ببرند تا طمعه دیگران نشوند:

د ان خواهیگرد ۀسروسامانی به اقتصاد خود ندهد، در این حرکت اقتصادی جهانی، بالشک طعم
ز یک ا بیش است: مهای فراوانی است و دارای امکانات و ظرفیتدنیای اسالم دنیای بزرگی ا. شد

ر حدود است؛ د سالمامیلیارد جمعیت هستیم؛ نزدیک به نیمی از ذخایر نفت دنیا متعلق به دنیای 
یای عد در دنوپنج درصد ذخایر گاز دنیا متعلق به دنیای اسالم است؛ نیروی انسانی مستبیست

فراوان  الم متنوع ودر دنیای اس -ع انرژیغیر از مناب -زیرزمینی اسالم فراوان است؛ منابع غنی 
های ز آبراهاکننده و باالست؛ بخش مهمی ها به کل منابع دنیا تعییناست و نسبت بعضی از آن

ز االم یکی ت؛ بازار دنیای اسزمین هم متعلق به دنیای اسالم اس ۀکر کنندهاساسی و تعیین
د که را دار رفیتهای ماست. دنیای اسالم این ظها همه ظرفیت؛ اینترین بازارهای دنیاستبزرگ

سالم ار دنیای اگ .عمومی جهان نقش ایفا کند ۀدر صنعت، کشاورزی، تولید علم و در رشد و توسع
ها ن ظرفیتز ایاکه دارای عظمت و امکانات است، به فکر هماهنگ کردن امکانات خود نیفتد و 

ع یم منافتقس هایی خواهد شد که امروز بر سرقدرت ۀه نکند، طعمصورت یک مجموعه استفادبه
 ویم؛ ماشدرت قاین قدرت یا آن  ۀخواهیم سهم و طعمکنند. ما نمیدنیا با یکدیگر رقابت می

جای اینکه به میکشورهای اسال...ها و از استعدادهای خودمان استفاده کنیمخواهیم از ظرفیتمی
تجارت و  رای رشدبیگر های هم استفاده کنند؛ به یکدله کنند؛ از ظرفیتشان را با هم مبادامکانات

 و رو به گذاری کمک کنند، بیشتر رو به سمت کشورهای غیراسالمیاقتصادی و سرمایه ۀتوسع
 (1383 /25/۰6مقام معظم رهبری، بیانات )« .سمت غرب دارند؛ این ضعف ماست

 

 مرزینظامي برون قدرت ایجاد  .4-4
سازمان مهم شامل نیروی زمینی،  یکنیروی سازمانی و  چهاراسداران انقالب اسالمی، سپاه پ

 .نیروی هوافضا، نیروی دریایی، نیروی قدس و سازمان بسیج مستضعفین را در ذیل خود دارد
 ساله هشت ایام در است نیز معروف قدس سپاه به که اسالمی انقالب پاسداران سپاه قدس نیروی



 57.................رهبری ممعظ مقام مفاهیم بر تاکید با خارجی امنیت هایطراحی در ایران اسالمی جمهوری تاریخی تجربه

  

 

 برای هاکرد از حمایت با را فعالیتش و شد تشکیل سپاه مرزیبرون نیروی نوانعبه مقدس دفاع
 جنگ در مسعود احمدشاه از حمایت با همچنین. داد ادامه تحمیلی جنگ زمان در صدام با مقابله

 مبارزه جریان در و داد گسترش را فعالیتش دامنه طالبان با مقابله در هابعد و افغانستان در شوروی
 شد. مأموریت تبدیل مقاومت اصلی محورهای از یکی به سوریه و عراق در تروریستی هایهگرو با

 و جهانی استکبار نظام علیه اسالمی انقالبی هاینهضت ترغیب و سازماندهی قدس، نیروی اصلی
  .است مسلمانان علیه ظالمانه شرایط با مقابله و المللبین صهیونیسم
در به فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قدس  موریت نیرویأترین نمود ماصلی

های تکفیری به نمایش درآمد. در سوریه و حمایت از دولت و مردم این کشور در برابر تروریست
عمومی در ایران و سراسر دنیا با سردار سلیمانی و قدرت نیروی  موریت بود که افکارأهمین م

خوبی به  های محوله را بهموریتأبر نیروی قدس، مدر دوران فرماندهی  ایشان .ندقدس آشنا شد
انقالب به سپاه پاسداران و  معظم موریت اخیر از سوی رهبرأاما با این حال یک م ،انجام رساند

موریت أاین م 1.ها مانع از انجام آن شدویژه نیروی قدس آن واگذار شده بود که جنایت آمریکاییبه
کل قوا در دهم معظم سردار سلیمانی آغاز شده بود، فرمانده  جدید را که مقدماتش نیز در دوران

که هزاران نفر از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی با ایشان دیدار کردند،  1398مهرماه 
هایی برای آینده سپاه به فرماندهان انقالب توصیهمعظم تبیین فرمودند. در جریان این دیدار، رهبر 

از دست ندادن نگاه وسیع و فرامرزی به جغرافیای »های ایشان، از توصیه این نیرو کردند. یکی
کشور و گاهی از « عمق راهبردی»بود. ایشان مسئولیت نگاه وسیع فرامرزی که « مقاومت

است را با سپاه خواندند و در عین حال از اینکه برخی متوجه این « ترترین واجبات هم الزمواجب»
باور بسیاری از فرماندهان حاضر در جلسه و همچنین . یه کردندله نیستند، ابراز گالئمس

گران مسائل نظامی این بود که رهبر انقالب خواهان حفظ و تثبیت جغرافیای مقاومت در تحلیل
نگاه گسترده به جغرافیای »سو به غرب آسیا هستند، اما ایشان در تشریح منظورشان، از یک

ز آنچه در حال حاضر وجود دارد، اشاره کردند و از سوی یعنی چیزی بیش ا« مقاومت در منطقه
نباید قناعت کنیم به منطقه خودمان و با انتخاب یک چهاردیواری، کاری به »: داشتندکید أدیگر ت

مقام معظم کنار هم قرار دادن این دو بخش از سخنان  .«تهدیدهای پشت مرزها نداشته باشیم

                                                           
 1398ماه دی 13بامداد روز  1سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه بود که ساعت . 1

به همراه شهید موشک لیزری از پهپاد آمریکایی  3بر اثر حمله بغداد های ارتش تروریستی آمریکا در فرودگاه توسط نیرو
 .ابومهدی المهندس و چند تن از فرماندهان الحشد الشعبی به شهادت رسید
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ت. مربوط اس، تر از جغرافیای غرب آسیاای وسیعطقهدهد منظور ایشان به منرهبری نشان می
 (1398)امامی، 
ز استفاده اتا با  را موظف کرد دولت، جمهوری اسالمی ایراناز اصل سوم قانون اساسی  16بند 

ا ر جهان دریغ از مستضعفانو حمایت بی انتعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان همه امکانات خود،
را جهان  مستضعفان مسلمانان وحمایت از ، میسپاه پاسداران انقالب اسالستا، کار برد. در این رابه

فان مستضعو  مسلماناندریغ از تعهد برادرانه و حمایت بی»این وظیفه سپاه یعنی برعهده دارد. 
 است که ه شدهدر ساختار درونی سپاه بر عهده نیروی قدس سپاه گذاشت« غیرمعارض با اسالم
 د:فرمودن )مدظله العالی(ای. چنانکه امام خامنهن وظیفه قانونی استموظف به پیگیری ای

کند. کس نگاه میجا و همهصدر به همه ۀسپاه قدس یک نیرویی است که با سع»
ها در شد، آنز بارزمندگان بدون مرزند؛ رزمندگان بدون مرز. رزمندگانی که هرجا نیا

دان الگرکنند، خود را بفظ میکنند؛ کرامت مستضعفان را حآنجا حضور پیدا می
، آن کنیمکنند. سپاه قدس را به این چشم نگاه بهای مقدّس میمقدّسات و حریم

ک ه کمبتوان خودشان  ۀها، همین کسانی که با جان خودشان، با هموقت، همین
ها مینروند، هها است میهای دیگر و ضُعَفای اطراف منطقه که در دسترس آنملّت
کنند. کنند و دفع میرور و تخریب را از کشور خودمان هم دور میجنگ و ت ۀسای

ست امنی میهن عزیز ما یک بخش مهمّی از امنیّتش محصول کار همین جوانان مؤ
ها ؛ اینردندها کار کردند، تالش ککه در زیر فرماندهی سردار شهید عزیزمان سال

و  ین و غزّهبله، به کمک فلسطآورند؛ ها امنیّت میآورند، برای کشور هم این امنیّت
 امنیّت دمانروند امّا برای کشور خوها نیاز هست میدیگر مناطقی که به وجود آن

ریه، اق و سوی عرکنند. آن دشمنی که آمریکا او را تجهیز کرده است، نه براایجاد می
 طینکه فقارای ببلکه در نهایت برای ایران، ایران عزیز؛ داعش را درست کردند، نه 

خواستند از این ها میدر عراق مسلّط بشود، هدف اصلی و نهایی ایران بود. آن
منی و چار ناادهای ما را طریق، امنیّت ما را، مرزهای ما را، شهرهای ما را، خانواده

رفتند  ی کهها متوقّف شدند به کمک همین جوانان مؤمن و عزیزتشویش بکنند؛ این
 (1398 /27/1۰)بیانات مقام معظم رهبری، « .و این تالش بزرگ را انجام دادند

 

 مياسال های  توانمندی جریانافزایش و  مقاومت ۀجبهپشتیباني از  .5-4
سو است که هم های مردمیدر بعد خارجی، حمایت از گروه راهبردیبخشی های عمقیکی از راه

ایران هستند.  ب اسالمیبا دول متخاصم با انقالویژه های بزرگ بهدر راستای مخالفت با قدرت
های متخاصم را تواند هر آن موجودیت قدرتمی ترین مناطقی کهاکنون در حساسها هماین گروه
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خط ، ، نظام جمهوری اسالمی براساس قانون اساسیروازاین اند.ایجاد گردیدهمورد تنش قرار دهد، 
مستضعفان عالَم که  سلمانان ومحمایت از خمینی)ره( و مقام معظم رهبری امام حضرت ترسیمی 

اقتدار، در برابر ظلم و ستم استکبار جهانی  باو  های مقاومت تبلور یافته استامروز در قالب گروه
ه و خواهد و امکانات و فضای الزم را برای فعالیت آنان فراهم آورد کندمیحمایت  ،اندایستاده

 /16/11به تاریخ  از قشرهای مختلف مردم در دیدار هزاران نفرآورد. چنانکه مقام معظم رهبری 
 دند:فرموبا اشاره به گسترش روزافزون محدوده مقاومت علیه استکبار در منطقه غرب آسیا،  1398

داند، بنابراین هرگونه و های فلسطینی مینظام جمهوری اسالمی وظیفه خود را پشتیبانی از گروه»
ین پشتیبانی، خواست نظام اسالمی و ملت ایران کند و اها حمایت میهر قدر که بتواند از آن

شهیدان مقاومت،  برجسته ۀچهرعنوان در این راستا، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به« .است
جبهه مقاومت  ،شهید سلیمانی از نیروهای متفرق اسالمینظیری ایفا کرده است. درواقع، نقش بی

تواند سرمایه بزرگی ساخت که امروز می های کوچک، قدرت وساخت و با جمع کردن سرمایه
 مردمی بسیج یا الشَّعْبی حَشْدُاهلل لبنان، حزب( 1399. )جعفری، مسیر قدرت اسالم را تضمین کند

های اسالمی یمن، حماس، جنبش جهاد اسالمی فلسطین و... از جمله گروه انصاراهلل جنبش عراق،
 جمهوری حمایت درواقع،ایران قرار دارند.  و انقالبی هستند که مورد حمایت جمهوری اسالمی

 شکست موجب سو،یک از رژیم صهیونیستی با مواجهه مسیر در اهللحزب از ایران اسالمی
 افزایش ضمن دیگر، سوی از و شده رژیم صهیونیستی )اسرائیل( ملی امنیت کاهش و بازدارندگی

منجر  ایران علیه نظامی هاجمت هرگونه احتمال کاهش به ایران اسالمی راهبردی جمهوری عمق
 امنیت و ایمنطقه غیرمستقیم بازدارندگی قدرت افزایش باعث نهایت در وضعیت، این. است شده
 (124: 1391خواهد شد. )گلشنی و باقری،  ایران اسالمی جمهوری ملی

 

 منیتيا -دفاعي یهاهمکاری ایجاد و گسترش .6-4
این نماید که ایجاب می (خاورمیانه) غرب آسیا طقهایران و نقش آن در منتیک یموقعیت ژئوپل

ه ققدرت برتر منطشدن به در جهت تبدیلها و بسترهای موجود در سطح منطقه کشور از زمینه
منیتی با کشورهای ا -های دفاعیها انعقاد پیماناین زمینهیکی از  .برداری را بنمایدحداکثر بهره

 :ای استهای دفاعی منطقهبا سازمان همکاریو نیز توسعه  پیمانهم
 سوى به ما برادرى و دوستى دست هستند؛ ما برادران همسایه کشورهاى»

 نیاز روى از برادرى، این نداریم؛ نیازى هیچ هاآن به. است دراز کشورها این
 بر نفس به اعتماد با و خدا به توکل با که است کرده ثابت ایران ملت. نیست
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 اسالم دنیاى مصلحت برخالف را اختالف ما اما ید،آمى فائق مشکالت
 خوشبختانه .ایمکرده دراز کشورها همۀ سوى به دوستى دست لذا دانیم؛می

 هاىدستگاه تالش رغمعلى و اسالم دنیاى دشمنان تالش رغمعلى امروز
 به و -هستند انگیزىفتنه مشغول دائم که- صهیونیستى و آمریکا جاسوسى

 -منطقه کشورهاى با اسالمى جمهورى دولت روابط ،هاآن چشم کورى
 این و است؛ برادرانه و خوب و سالم -غیرعربى کشورهاى عربى، کشورهاى

 (19/۰2/1387مقام معظم رهبری،  )بیانات« شود. تقویت روز به روز باید
 و ا کشورهای اسالمیبامنیتی  -فاعیدو های گستردۀ نظامی توسعه همکاریو ایجاد بنابراین، 

یگر یکی دن کای التیکشورهای آمریو  افغانستان، یمن، عراقمانند سوریه، ارای روابط دوستانه د
 شود.از راهبردهای اساسی در ارتقای عمق استراتژیک محسوب می

 

 
 (های محقق)یافته ایران در افزایش عمق استراتژیک هایراهبرد. 1 شماره شکل

 

 گیری نتیجه
 جمهوری که دارد آن بر داللت اخیر ی دهه چند در آمده وجود به تحوالت به تاریخی نگاهی

 امنیت هایطراحی در جهانی و ایمنطقه ی عرصه در اصلی بازیگر یک عنوان به ایران اسالمی
 داده قرار ویژه توجه مورد اقتصادی و فکری نفوذ و میدانی حضور با را راهبردی عمق خود خارجی

 امنیتی محدوده عنوان به آسیا غرب ی منطقه از دنیا مختلف کشورهای در که ایگونه به .است
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 متحده، ایاالت خلوت حیاط عنوان به التین آمریکای ی منطقه حتی و آفریقا شمال تا ایران

 .دهدمی پوشش را اسالمی جمهوری راهبردی عمق که است ایگستره
د به مرزهای شوری تنها محدوک اگر که است داده نشان اخیر ی دهه چند در داده رخ حوادث

 یکعاصر مدفاعی  به لحاظ رویکردهای نظام ودفاع از امنیت ملی باشد، مترصد جغرافیایی خود 
 ، مسلماًباشد است. هر قدر حضور فراسرزمینی نیروهای نظامی کشوری بیشتر راهبردیاشتباه 

ست ایز روشن نان ی ایرجمهوری اسالمامنیت ملی آن نیز باالتر خواهد رفت. درباره امنیت ملی 
من اشد، دشبزم الکه در صورت امکان حضور پاسداران اسالم و انقالب در هر زمان و مکانی که 

نبه و جاهمنافعش در دفاعی هم ،همواره نگران است که در صورت حمله به حکومت اسالمی
ت ملی لیه امنیعای مورد تعرض قرار خواهد گرفت. این ترس نوعی بازدارندگی از اقدام فرامنطقه

هزاران نفر از  دیدار در 1398انقالب در دهم مهرماه  معظم رهبر. چنانکه ندکملت ایران فراهم می
امرزی یع و فرگاه وساز دست ندادن ن» موضوعفرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی با ایشان 

سترده گنگاه »سو به کاز یدر تشریح منظورشان، را مورد تأکید قرار داده و « به جغرافیای مقاومت
دند شاره کراارد، دیعنی چیزی بیش از آنچه در حال حاضر وجود « به جغرافیای مقاومت در منطقه

یواری، ک چهاردیتخاب نباید قناعت کنیم به منطقه خودمان و با ان»کید کردند: أو از سوی دیگر ت
قام مسخنان  ش ازدن این دو بخکنار هم قرار دا« .کاری به تهدیدهای پشت مرزها نداشته باشیم

مربوط ، تر از جغرافیای غرب آسیاای وسیعمنطقه به دهد منظور ایشانرهبری نشان میمعظم 
نجام ا برای اعنوان رزمندگان بدون مرز ربهاستفاده از نیروی سپاه قدس  مقام معظم رهبری ت.اس

تقای ثر در اری، تنها عامل مهم مؤمرزنظامی برون قدرت البته ایجاد این راهبرد انتخاب کردند.
 یارتقاآید، بلکه عوامل دیگری همچون شمار نمیعمق استرتژیک جمهوری اسالمی به

اء در ابل اتکقی اقتصاد اد جایگاهایرانی، ایج -اسالمیفرهنگ  ، نشرهای دفاعی و هجومیتوانایی
 ترشیجاد و گسا و همچنین اهآن هایافزایش تواناییو  مقاومت ۀجبهدیگر کشورها، پشتیبانی از 

 ی در ارتقای عمقاز راهبردهای اساسدوست  و المیبا کشورهای اس امنیتی -دفاعی یهاهمکاری
انداز شمچخواهد طبق سند ایران می اگر جمهوری اسالمیبنابراین،  شود.استراتژیک محسوب می
عمق  اشد، نیاز است کهبدفاعی  واقتصادی ، از لحاظ علمی، فناوریقدرت اول در منطقه 

 . دنبال نمایدتر تر و با دوامبسیار وسیعش را راهبردی
سطح نفوذ ایران در منطقه و  شود به منظور ارتقای عمق راهبردی ودر پایان پیشنهاد می

اوالً دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی دفاعی بایستی با ایفای نقش فعال در مناسبات و  جهان؛
های افکنی میان ملتها، تبلیغات گسترده استکبار برای تفرقهها و ملتللی با دولتالمتعامالت بین
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برای جویی استکبار را مسلمان با ایران به بهانه قومیت و مذهب را خنثی کرده و روحیه سلطه
، با تبیین سازوکارهای الزم در انقالب اسالمی سازند؛ و ثانیاً سپاه پاسداران افکار عمومی روشن

های گروه ،افزایش عمق امنیتی ایرانو  نگاه وسیع و فرامرزی به جغرافیای مقاومت صخصو
، از طریق کنندههای اثرگذار و تعیینوزنهعنوان های نظام در کشورهای دیگر را بهو عقبه مقاومت

آموزش، سازماندهی، توجیه،  دردر عملیات نظامی و میدانی مستقیم، بلکه نه فقط نیروی قدس 
 ازپیش خود قرار دهد.  مورد حمایت و پشتیبانی بیش ال تجربهانتق
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