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مقاله پژوهشي :نقش دیپلماسي دفاعي در امنیت پایدار
(مدظلهالعالي)

مبتني بر دیدگاه امام خامنهای

سیداصغر جعفری
دریافت مقاله79/04/40 :

1

پذیرش مقاله79/00/01:

چكیده
حفظ امنیت و مقابله با ناامنی مهم ترین دغدغه کشورها در عصر حاضر است .زیرا تنها در پرتوو امنیوت اسوت کوه
بشر قادر خواهد بود به پیشرفت و ترقی نائل آید .یکی از شیوه های مهم در تحقو امنیوت و آرامو ،اسوففاده از روش
مذاکره و دیپلماسی است که وزارت امور خارجه ایفاگر این نق ،می باشد .اموا در کنوار اقودامات دیپلماتیو

دسوفااه

سیاست خارجی سازمان دفاعی نیز می تواند با به کارگیری شیوه دیپلماسی دفاعی امنیت پایدار را حمایت نماید .تحقی
حاضر باهدف تبیین نق ،دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران در امنیت پایدار ازنظر امام خامنوه ای(مدظلوهالعوالی)
به این پرس ،اصلی پاسخ دهد که دیپلماسی دفاعی چاونه می تواند برای نیل به ثبات و امنیت پایودار نقو ،ایفوا کنود
این تحقی از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی -کمی) است .ابزار تحقی مصواحبه و پرسشونامه بووده و راهبردهوا بوه روش
خبرگی احصاء گردید .اعفبار پرسشنامه به روش آلفای کرنباخ  39درصد برآورد شد و جامعوه آمواری خبرگوان  65نفور
میباشد .نفایج تحقی نشان می دهد که راهبردهوای تحقو امنیوت پایودار از ریو دیپلماسوی دفواعی از دیودگاه اموام
خامنهای(مدظلهالعالی) شامل بهبود محیط امنیفی اعفمادسازی در حوزه های نظامی مبارزه با تروریسم گسفرش همکاریهای

دفاعی-نظامی با کشورها توسعه تعامالت با نهادهای منطقهای و بینالمللی پشفوانه قدرت دفاعی

مقفدر است.

واژگان کلیدی :دیپلماسی دفاعی سازمان دفاعی امنیت تروریسم سیاست خارجی.

 - 1اسفادیار حقوق بینالملل دانشااه صنعفی مال

اشفر(نویسنده مسئول) Jafari1647@yahoo.com
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مقدمه
نااهی گذرا به زندگانی بشر در ول تاریخ نشوان مویدهود کوه "امنیوت" یکوی از دغدغوههوا و
مسئله های بنیادی و مهم بشر بوده و آنان برای حفظ و صیانت از آن تالش و کوش،های فراوانوی
به عملآورده و جانهای بیشماری را نثار کردهاند .انسانها از هناامیکه تصومیم گرففوهانود از دل
کوهها و جنالها بیرون آیند و در کنار هم بهصورت دسفهجمعی زندگی کنند نیاز به "امنیوت " را
احساس کردند .آنااه با پیدای ،اجفماعات و گروهها و قبایل مخفلف راههای وصول بوه "امنیوت
ملی "1موردمطالعه قرار گرفت .پس از تشوکیل کشوورهای کوچو

و بوزر

در جهوان موضووع

ملی بیشفر موردتوجه فرمانروایان واقع شد و آنوان بورای رسویدن بوه امنیوت دسوت بوه اقودامات
گوناگونی زدند (جمراسی فراهانی  .)1 :1986زیرا تنها در پرتو امنیت بشور قوادر خواهود بوود بوا
خا ری آسوده به کار و فعالیت اشفغال داشفه و اندیشه های خوی ،را به کار اندازد .امنیوت بسوفر
نوآوری و اخفراع بوده و انسانها در سایه امنیت توانسوفهانود در عرصوههوای فرهناوی اجفمواعی
سیاسی اقفصادی صنعفی دفاعی و ...به رشد و شکوفایی نائل آیند .اینچنین است که مقام معظوم
رهبری تأکید فرمودند« :شرط حركت عظيم اجتماعى براى يك ملت ،در درجهى اول "امنيت"
است» ( .)8987/3/81زیرا اگر امنیت نباشود«هيچ مشكلی از مشكالت مملكت حل نخواهد شد؛
نه اقتصاد مردم ،نه فرهنگ مردم ،نه مسائل اجتماعی مردم ،نه مسائل سياسی مردم .وقتی امنيت
نبود ،همهي اينها از بين خواهد رفت»( .)8987/4/18خداوند منان دسفور بوه «تَعااوننووا عنلَاى
الْبِرِِّ ون التَِّقْوى ون ال تَعاوننووا عنلَى الْإِثْمِ ون الْعُدْوانِ»(مائده )1 ،را صادر فرموده و با عبارت «ياا ََيَُِّناا
الَِّذِينَ آمننووا» در ابفدای آیه فوق از مؤمنان انفظار ویژهاى را مطرح کرده است(قرائفی .)292 :1986
در حال حاضر بزرگفرین «بر» عبارت از «امنیت پایدار» و مقابله هوشمندانه با ناامنیهوا اسوت لوذا
شایسفه است در این جهت گامهای مؤثری برداشفه شود.
با پیشرفت فناوری ارتبا ات و از بین رففن فاصله هوای مکوانی اکنوون جهوانی پدیودار گشوفه کوه
مشخصات مالك ها و معیارهای مففاوتی نسبت به دوران گذشوفه دارد(اففخواری و قودرتآبوادی
 )12 :1936درگذشفه امنیت هر جامعه فقط باقدرت نظامی و سالح و تجهیزات سنجیده مویشود
امّا امروزه تنها قدرت سخت برای جوامع امنیت نمیآورد بلکه از ری قدرت نورم نیوز مویتووان
امنیتسازی کرد .یکی از مهمترین ابزار قدرت نرم در تحق امنیت پایدار اسففاده از روش موذاکره
1- National Security

(مدظلهالعالی)
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و دیپلماسی است که وزارت امور خارجه هر کشور ایفاگر این نق ،میباشد .اما در کنار اقودامات
دیپلماتی

دسفااه سیاست خارجی نهاد دفاعی نیز میتواند با بهکارگیری شیوه دیپلماسوی دفواعی

نیل به امنیت پایدار و پیشرفت جمعی را میسر سازند.
پژوه ،حاضر باهدف تبیین نق ،دیپلماسی دفاعی بر اساس دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا
(مدظلهالعالی)

حضرت امام خامنهای

در امنیت پایدار به این پرس ،اصلی پاسخ خواهد داد که

دیپلماسی دفاعی بهمنظور امنیت پایدار چه نقشی میتواند ایفا کند ازآنجاییکه در شرایط کنونی
قدرت و صالبت جمهوری اسالمی ایران حاصل اندیشه عمی و برتر ساز رهبری انقالب و
فرماندهی معظم کلقوا امام خامنهای (مدظلهالعالی) است ضرورت دارد آراء و اندیشههای دفاعی معظم
له بهویژه اندیشههای ایشان در عرصه دیپلماسی دفاعی در راسفای کاربرد سیاست دفاعی و تحق
بازدارندگی فعال بازشناسی و تبیین شود تا دلیل و راهنمایی برای مدیران و فرماندهان نیروهای
مسلح بهویژه نسلی که در آینده مسئولیت ادامه این مسیر الهی و نورانی را به عهده خواهند داشت
باشد .عالوه بر آنکه تبیین این موضوع در عرصه جهانی بیانار آن است که سیاست دفاعی
جمهوری اسالمی ایران بر پایه باال بردن سطح تعامالت همکاریجویانه کشورها و جایازین کردن
ثبات و امنیت بهجای تن ،قرار دارد.
مباني نظری
الف -پیشینه شناسي :

برای انجام این پژوه ،مقاالت مفعددی موردمطالعه قرارگرففه که عمدتاً درباره دیپلماسی دفاعی
امنیت و تروریسم بوده است و هیچ منبعی به ور مسفقیم به موضوع نق ،دیپلماسی دفاعی
(مدظلهالعالی)

جمهوری اسالمی ایران در امنیت پایدار بهویژه مقابله با تروریسم ازنظر امام خامنهای
نپرداخفه است .برای نمونه چند مقاله در پیشینه پژوه ،لحاظ خواهد شد.

 .1فریبا شایاان( )1931امنیت پایدار از دیدگاه مقام معظم رهبری فصلنامه آفاق امنیت سال پنجم
شماره  16بهار.
هدف این مقاله بررسی نظریات مقام معظم رهبری درباره امنیت پایدار است .از دید ایشان امنیت
پایدار همهجانبه است مفولیان آن عالوه بر سازمانهای نظامی و قضایی سایر سازمانها و حفی
مردم هسفند و تمام آحاد جامعه را در برمیگیرد.
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 .2ذوالفقاری مهدی و خسروی ایمان( )1936تحركبخشی به دیپلماسی دفاعی در پرتو
فرصتها و تهدیدات برنامه اقدام سازمان ملل و تأثیر آن بر امنیت نظامی و دفاعی جمهوری
اسالمی ایران فصلنامه پژوه،های بینالملل دروه 5شماره 22زمسفان.
این مقاله براساس روش توصیفی-تحلیلی تالش کرد تا در پرتو نق ،فعال دیپلماسی دفاعی به
بررسی تهدیدات و فرصتهای برنامه اقدام و تأثیر آنها بر امنیت دفاعی ایران و درنهایت تطبی
آنها با راهبرد دفاعی کشور بپردازد.
 .9میرزایی سیداحمد و دیاران( )1939دیپلماسی دفاعی نوین انالسفان و امنیت ملی جمهوری
اسالمی ایران فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره 21زمسفان.
این مقاله اسفراتژی و سیاستهای انالسفان ب سند  2119و همچنین جایااه ایران در اسناد
راهبردی انالسفان موردبررسی قرار داده به این نفیجه رسیده است که راهبرد دیپلماسی دفاعی
انالسفان تهدیدی جدی برای امنیت ملی جهموری اسالمی ایران است.
 .6عساری محمود( )1973نق ،دیپلماسی دفاعی در مدیریت دفاعی منطقهای فصلنامه
دیپلماسی دفاعی سال اول شماره .2
این مقاله اشاره دارد که دولتها بهمنظور تأمین هر چهبهفر منافع ملی خود نق،هایی را در محیط
راهبردی ایفا میکنند اجرای دقی این نق،ها مفضمن تولید امنیت و تأمین منافع است .مدیریت
دفاعی ازجمله این نق،هاست که میتواند از سوی قدرتهای منطقهای اعمال شود.
 .6تاجآبادی حسین و مرادیان بهزاد( )1939دیپلماسی دفاعی و امنیّفی جمهوری اسالمی ایران در
برابر دیپلماسی اجبار ایاالتمفحده آمریکا فصلنامه قدرت نرم دوره 6شماره 11پاییز و زمسفان.
این مقاله ضمن واکاوی چاونای بهکارگیری راهبردِ«دیپلماسیاجبار» توسط آمریکا علیه ایران
الاویی مناسب برای مقابله با چال،های ایجادشده علیه منافع ملّی ایران ارائه کرده است.
 .5عالیی حسین( )1931امنیت پایدار در سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران
فصلنامه راهبرد دفاعی سال دهم شماره  93پاییز
در این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی چیسفی و مفهوم امنیت در سند چشمانداز  1616موضوع
امنیت پایدار ایران براساس الاوی سند چشمانداز بررسیشده است .نفایج حاصل از این پژوه،
نشان میدهد که تعامل مؤثر و سازنده با ملتها و دولتهای جهان و نیز پیشرفت و توسعه
اقفصادی مسفمر پی،نیاز نیل به «امنیت پایدار» در اف  1616است.

(مدظلهالعالی)
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ب -مفهوم شناسي
1

دیپلماسي :کلمۀ دیپلماسی مشف از کلمه یونانی« دیپلما » است که به معنی کاغذ تاشده و سند و
تصدی میباشد .در اصطالح علم و هنر نمایندگی کشورها و فن مذاکره برای اداره روابط خارجی
ی

کشور است(آقابخشی  .)118 :1986بهعبارتدیار دیپلماسی مدیریت روابط بین دول است

که با بهکارگیری روشهای مذاکره و معامله برای ایجاد تفاهوم و دوسفی بهمنظور پیشبرد مقاصد
و منافع ملی کشور بحث میکند(کاظمی .) 51 :1957
دفاع :دفاع در لغت به معنای دفع شر و تعرض کردن(دهخدا  1962ج )65 :28و نیز به معنای
دور کردن تهدید و خطر از کسی و یا از خود بهگونهای مطلوب است (رسفمی نسب .)33 :1973
بهعبارتدیار دفاع به مجموعه اقداماتی گففه میشود که انسان برای حفظ و حراست از حیات
اعفقادات سرزمین و ...خود در برابر خطراتی که او را تهدید میکند انجام میدهد.
دیپلماسي دفاعي:

دیپلماسی دفاعی عبارت از انجام مذاکرات و دیار روابط بین نیروهای مسلح

توسط دیپلماتهای نظامی است که هدف از آن تأثیرگذاری بر محیطی است که نیروی نظامی در
آن فعالیت میکند»(.) Ministry of Defence, Defence Diplomacy, Policy Paper, No. 1
به سخن دیار دیپلماسی دفاعی عبارت است از فعالیتهایی مانند انجام گفتوگوهای امنیفی
راهبردی و سطح باال تبادلهای آموزشی و حرفهای نظامی واردات و صادرات تسلیحات و
تجهیزات نظامی برگزاری رزمای ،و تمرینهای نظامی مشفرك و نظایر آن از سوی نیروهای
مسلح کشورها»( .) James E. Willard, 2006در تعریف دیار آمده است :دیپلماسی دفاعی
ناظر بر اولویت و برجسفهسازی کاربست و بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی گفتوگو و تعامل و
همهی ابزارهای غیرقهری برای پیشبرد هدفها و کار ویژههای دفاعی است که در آن بهرهگیری از
ابزارهای غیرنظامی برای کسب باالترین هدفهای دفاعی و درنهایت هدفهای ملی مدنظر قرار
میگیرد .درمجموع میتوان گفت :دیپلماسی دفاعی به معنای کاربرد دیپلماسی در حوزهی دفاع
برای تأمین مطلوب منافع و امنیت ملی است که به ورمعمول از سوی سازمانهای نظامی و دفاعی
کشورها بدون کاربرد قدرت سخت باهدف افزای ،سطوح تعامالت همکاری جویانه و جایاوزین
کوردن ثبوات بهجای تن ،موردتوجه و پیایری قرار میگیرد(جعفری .)17 :1932

1- Diploma
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امنیت پایدار :امنیت از ماده «امن» به معنی بیترسی ا مینان آرام ،و آسوای ،است(سویاح :1956
 )61و دسفیابی به آن موجب دوری و زایل شودن تورس و انودوه خواهود بوود(حمزه پوور :1931
 .)126در اصطالح تعریف جامع و مانعی از امنیت ارائه نشده است .برخی از نویسندگان امنیت را
به معنی نبود تهدید نظامی گرففهاند .برخی بر محافظت از کشور در برابر حمله نظامی یوا اقودامات
واژگونسازی از خارج تأکید میکنند .در تعریف کالسی

امنیت عبارت است از توانایی کشور در

دفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی یا منافع ملوی خود(روشوندل  .)11 :1986امنیوت ملوی
یعنی دسفیابی به شرایطی که به ی

کشور امکان می دهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعول خوارجی و

نفوذ سیاسی و اقفصادی بیاانه در امان باشود و در راه پیشوبرد امور توسوعه اقفصوادی اجفمواعی و
انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیاانه گام بردارد(روشندل
 .)19 :1986در خصوص مفهوم امنیت پایدار اگرچه تعریفی واحد و مشخص از این مفهوم ارائوه
نشده است اما میتوان مفناسب با دیدگاههای مخفلف تعاریفی مففاوت برای امنیوت پایودار یافوت.
برخی امنیت پایدار را ترکیب امنیت ملی و امنیت انسانی( )Smith, 2008: 5و برخوی آن را توسوعه
اقفصادی جهان دانسفهاند وعدهای نیز امنیت پایدار را توجه بوه توسوعه بوینالمللوی رفواه بیشوفر و
حفاظت از غیرنظامیان فرض کردهاند( .)Abbott & Marsden, 2008: 167در تعریف دیار راهبورد
امنیت پایدار تمرکز بر تهدیدهای ملموس و مشخص و نیز بهبود وضعیت امنیت اعضای جامعه در
اف درازمدت است .درصورتیکه وضعیت امنیت در جامعهای بور هور دو بخو ،امنیوت داخلوی و
خارجی و تأمین امنیت شهروندان مفمرکز باشد امنیت پایدار خواهود بود(شوایاان  .)81 :1931بوه
سخن دیار پایداری امنیت به معنی تداوم وضعیت امون و عناصور موجوده آن در وول زموان در
مواجهه و مقابله با منازعات و تهدیدها است .امنیت پایدار وضعیت ا مینانبخ ،ناشی از توانوایی
مدیریت امنیت در مقابله با تهدیدات و پیشایری از منازعات و بحورانهوا در زموان حوال و آینوده
است(قیصری  .)36 :1931بنابراین امنیت در شرایطی پایدار است که نهتنها منجور بوه حفوظ جوان
مردم صیانت از تمامیت ارضی بقای نظام سیاسی شود بلکه به توسعه روابط با کشورها و توداوم
ایفای نق ،فعال در مبارزه با ناامنی گردد.
نیل به امنیت پایدار مسفلزم داشفن«قودرت دفواعی» مناسوب و موؤثر «تووان اقفصوادی» مفکوی بور
کارآفرینی و تولید ارزشافزوده «همزیسفی مسالمتآمیز» با همسایاان و کشورهای جهان «توداوم
مشروعیت سیاسی» و «کارآمدی دولت» است(عالیی .)3 :1931
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 مفهوم راهبرد :سازمانها برای حفظ بقا و دسفیابی به موفقیت باهم در رقابت هسفند و برایاینکه بهفر بفوانند به حفظ بقا پرداخفه و موفقیت خود را در بلندمدت تضمین نمایند از اسفراتژی
اسففاده میکنند( .)hunger,1989: 139-143بنابراین راهبرد مسیری است که منافع بالقوه راهبردی
را بالفعل اهداف بلندمدت را محق

و منجر به اجرای موفقیتآمیز مأموریت سازمان

میشود(شمس دولتآبادی و شریفی .)123 :1935
در زمانهای پیشین روابط کشورها تنها در میدانهای کارزار شکل میگرفت و جنگ تنها راهحل
اخفالف جهانی به شمار میآمد .ازاینرو دولت قویتر با اتکا به قدرت خوی ،دولت کوچ تر را
به ا اعت و انقیاد از خود وادار میکرد .با فراهم آمدن شرایط توسعه بینالمللی و افزای،
همکاریهای گوناگون میان ملتها بهتدریج زمینههای نوینی برای رفع مسالمتآمیز مناقشات
فیمابین دولتها پدیدار شد .امروزه با توسل به ابزار جدید رفع اخفالف جامعه بینالمللی اعمال
قدرت را بهعنوان راهحل اخفالف میان ملتها محکوم میکند .با ارتقای آگاهی سیاسی در سطح
بینالمللی و رشد افکار عمومی ملتها کاربرد شیوههای دیپلماتی

در حلوفصل مسائل میان

کشورها بیشفر ملموس میشود تا جایی که امروزه مردم دنیا صلح و سعادت را بیشفر در سایه
اسففاده از روش دیپلماسی محق میدانند(غفوری  .)13 :1975به همین لحاظ هر کشوری تالش
دارد تا با اسففاده از مهمترین ابزار سیاست خارجی یعنی دیپلماسی بفواند منافع ملی خود را در
نظام بینالملل تأمین کند بنابراین مالحظه میشود که در شرایط کنونی نظام بینالملل دیپلماسی
جایااه ویژهای پیدا کرده است بهگونهای که دولتها باانایزههای گوناگونی نظیر اجفناب از جنگ
و خصومت توسعه لبی کسب امفیازات و اعمالنفوذ بیشفر جلوگیری از گسفرش بحران و حفظ
وضع موجود تالش می کنند تا با کمفرین هزینه باالترین منفعت و مطلوبیت را به دست آورند .اما
ازآنجاییکه تنوع و دامنهی موضوعات در عصر کنونی وسیع و گسفرده است به همین دلیل
ضرورت دارد نهادهای گوناگون در دسفااه حکومفی همکاریهای بین خود را افزای ،دهند تا
بفوانند در عرصه بینالمللی با همکاری دسفااه سیاست خارجی آن را به سرانجام برسانند .به
تعبیری در دوران معاصر دیار این باور وجود ندارد که فقط دیپلماتها وظیفه تأمین منافع و
امنیت ملی ی

کشور را بر عهدهدارند بلکه با توجه به عواملی چون بسط و گسفرش روابط

بینالمللی تحوالت در حوزهی علم و فناوری توسعهی وسایل ارتباطجمعی مبادالت اقفصادی
مالی و تجاری اهمیت یاففن افکار عمومی ابزارهای گوناگونی در عرصهی دیپلماسی در جهت
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تحق منافع و امنیت ملی در اخفیار دولتها قرار گرفت .به سخن دیار دیپلماسی دارای ابعاد
گو ناگونی چون دیپلماسی سیاسی دیپلماسی اقفصادی دیپلماسی عمومی دیپلماسی فرهنای
دیپلماسی رسانهای و دیپلماسی دفاعی شد .به همین منظور ضرورت همکاری نهادهای گوناگون
در دولت دوچندان شد تا هر ی

از آنها در حیطه مأموریت خود بفوانند در سطح منطقه و

بینالمللی در جهت صیانت از امنیت پایدار با همکاری دسفااه سیاست خارجی اقدام کنند.
مهم ترین راهبردهای تحق امنیت پایدار با اسففاده از نهاد دیپلماسی دفاعی از دیدگاه امام خامنهای
(مدظلهالعالی) عبارتاند از:
 -0اصالح و بهبود محیط امنیتي:

هناامیکه سازمانهای نظامی کشورها مناسبات و تعامالت دفاعی

میان خود برقرار کنند در این صورت محیط امنیفی آنها در شرایط مناسبی قرار خواهد گرفت .به
تعبیری روابط دفاعی میان سازمانهای نظامی کشورها نق ،تعیینکنندهای در بهبود محیط امنیفی
یعنی جلوگیری از فعالیتهای بازیار تهدیدکننده یا کاه ،دامنهی تحرك و برنامههای ،خواهد
داشت .به عبارتی گسفرش تعمی و تقویت این روابط و مناسبات میتواند تغییر و تحول جدی
در محیط پیرامونی ایجاد کند .به هر میزانی که دسفااه دفاعی تالش کند تا کشورهای محیط
پیرامونی خود را همسو کند به همان میزان میتواند در تأمین امنیت منطقه بسیار اثرگذار باشد
بنابراین مدیریت و مهندسی محیط راهبردی کشور یکی از راهبردهای مهم دیپلماسی دفاعی است.
تبودیل تهدیودهای بالفعل به تهدیدهای بالقووه و تهدیودهای قریبالوقوع به تهدیدهای بعید
الوقوع انفقال کانون تهدید از نزدی

(ازلحاظ مکانی) به دور کاه ،حجم نیروهای تهدیدکننده

کاه ،پایااههای نظامی تهدیدکننده (کمینه) تمدید نشدن یا (بیشینه) لغو پیمانهای دفاعی-
امنیفی تهدیدکننده و منعقد نشدن پیمانهای دفاعی تهدیدکننده ازجمله اقداماتی است که نهاد
دفاعی کشور میتواند در این راسفا از آن بهرهبرداری کند(عساری .)18 :1931
مقام معظم رهبری با معرفی دولت آمریکا بهعنوان عامل بیثباتی و ناامنی جمهوری اسالمی ایران
را تضمینکننده امنیت منطقه دانسفه و فرمودند« :كسانى صلح جَان را تَديد مىكنند كه در
فاصلهى بيست سال ،دو جنگ ويرانگر جَانى را به راه انداختهاند .صلح جَانى را دولت
امريكا تَديد مىكند كه در دهها نقطهى عالم در طول نيمقرن اخير جنگافروزي كرده و با
ملتها و حكومتهاى برآمده از آنها مقابلهى نظامى و در كشورهايشان دخالت نظامى كرده
است .صلح جَانى و مناطق گوناگون دنيا را دولتى مثل امريكا و رژيم صَيونيستى تَديد
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مىكنند كه براى ملتها حق انتخاب قائل نيستند .رفتار آنها در عراق و پيش از آن در
افغانستان و در آسيا و آفريقا و خاورميانه و در بسيارى از نقاط ديگر ،نشاندهندهي اين است
كه آنچه براى آنها اهميت ندارد ،صلح جَانى و آرامش ملتهاست .براى آنها فقط منافع
خودشان اهميت دارد»(«.)8971/3/13جرم دولت اياالتمتحدهي امريكا فقط اين نيست كه
ملت ايران را تَديد مىكند؛ جرم ديگر او اين است كه منطقه را بىثبات كرده است؛ و ضرر
اين بىثباتى به همهى دنيا مىرسد .ما امروز در مقابل تحريكات آمريكايی ايستادهايم و درواقع
تضمينكنندهى ثبات اين منطقه هستيم» ( .)8974/3/1در مناسبفی دیار مقام معظم رهبری تالش
برای همارایی میان کشورهای همسایه در جهت ارتقای ثبات و امنیت را مورد تأکید قرار داده و
فرمودند «:اعالم میكنيم كشورهاى همسايه برادران ما هستند؛ دست دوستى و برادرى ما
بهسوي اين كشورها دراز است .به آنها هيچ نيازى نداريم؛ اين برادرى ،از روى نياز نيست.
ملت ايران ثابت كرده است كه با توكل به خدا و با اعتمادبهنفس بر مشكالت فائق مىآيد ،اما
ما اختالف را برخالف مصلحت دنياى اسالم میدانيم؛ لذا دست دوستى بهسوي همهى
كشورها دراز كردهايم ...و اين بايد روزبهروز تقويت شود ...امنيت اين منطقه بايد بهوسيلهي
دولتهاى اين منطقه تأمين شود» (.)8978/1/83
با توجه به رهنمودهای یادشده میتوان گفت که نهاد دیپلماسی دفاعی باید در راسفای بهبود محیط
امنیفی نق،های زیر را ایفا نماید:
الف :گسفرش و تقویت روابط دفاعی با بازیاران بیرونی بهمنظور تأمین منافع ملی و بهبود
شاخصهای امنیت (امنیت سازی)
ب :جلوگیری از تشکیل اتالف علیه خود توسط بازیاران تهدیدکننده
ج :برقراری ارتباط با بازیاران مرتبط با مناقشه بهعنوان میانجی برای پیشایری از جنگ و یا
حلوفصل اخفالفات
د :همکاریگرایی امنیفی برای مقابله با برخی موضوعات مخا ره آفرین امنیفی از قبیل مقابله با
تروریسم مقابله با باندهای مواد مخدر و(...جعفری و دیاران .)169 :1936
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 -2اعتمادسازی در حوزههای نظامي :یکی از عوامل کلیدی در همکاری «اعفماد »1است .زیورا اعفمواد
بهعنوان نیروی مثبت تسهیلکننده همکاری در نظر گرففه میشود( .)Erturk, 2008:465از ابزارهوای
اعفمادساز ا العرسانی است .ا العرسانی به معنای افشای اسرار نظامی و امنیفی نیست بلکوه بوه
معنی آگاه ساخفن کشورهای دیار از نیات و انایزههای رففاری معقول و معمول اسوت .بوه هموین
جهت نمیتوان مفهوم اعفمادسازی را در چشمپوشی از توانمندیهای مخفلف خودی تفسویر کورد
چراکه دیاران بی ،از آنکه ناران قدرت رقیب و همسایاان خود باشوند از انایوزه و نیوت آنهوا
برای بهکارگیری قدرتشان هراس دارند .پس برای جلب اعفماد دیاران باید نشوان داد کوه منطو و
اقدامات کشور در حوزههوای دفواعی و امنیفوی غیرمفعوارف نیسوت بلکوه مبفنوی بور عقالنیوت و
مسئولیتپذیری است(عساری و مینایی  .)191 :1932بر ایون اسواس نهواد دیپلماسوی دفواعی بوا
اعفمادسازی میان دولتها از ری ایجاد شفافیت بیشفر در عرصههای نظامی مخالفوت بوا تولیود
انباشت و گسفرش سالحهای کشفارجمعی 2پیوسفن به معاهدات خلوع سوالح و کنفورل تسولیحات
میتواند راهکاری مطمئن برای گرففار نشدن در دایرهی بیثباتی باشد .صوراحت در اعوالم مواضوع
قا ع امام خامنهای(مدظلهالعوالی) در خصوص یکی از مصادی سالحهای کشفار جمعوی یعنوی سوالح
هسفهای از عوامل مؤثر و کلیدی در انف قوال نیوات صوریح و شوفاف جمهووری اسوالمی ایوران در
حوزهی کنفرل تسلیحات به شمار میرود .چنانکه فرمودنود«:ملت ايران بارها اعالم كرده است كه
ما دنبال سالح هسته اى نيستيم...امروز هيچ ملات عااقلى ،هايچ مساوولين عااقلى ،باه دنباال
تسليحات هسته اى نمی روند .و ملت ايران هم ازلحاظ مبناى اساالمى و فكارى باا ايان جاور
تسليحات مخالف است ،هم ازلحاظ تدبير و عقالنيت مخالف است .تساليحات هساته اى جا
ه ينه ى ايجاد و ه ينه ى نگَدارى هيچ فايده اى ندارد .تساليحات هساتهاى باراى ياك ملات
قدرت نمى آورد؛ چون قابل اجرا و قابال اساتفاده نيسات» (« .)8978/9/84افا ون بار ساالح
هستهاي ،ديگر انواع سالحهاي كشتارجمعی ،نظيار ساالح شايميائی و ساالح ميكروبای نيا
تَديدي جدّي عليه بشريت تلقی میشوند .ملِّت ايران كه خود قربانی كاربرد ساالح شايميايی
است ،بيش از ديگر ملِّتها خطر توليد و انباشت اينگونه سالحها را حاس مایكناد و آمااده
است همهي امكانات خود را در مسير مقابله با آن قرار دهد .ما كاربرد اين سالحها را حرام ،و
1 - Trust
2 - Weapons of Mass Destruction
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تالش براي مصونيت بخشيدن ابناء بشر از اين باالي با رر را وفيفاهي همگاان مایدانايم»
( .)8973 /18/18بر مبنای چنین رویکردی ایفای نق ،فعال در نهادهای تأثیرگذار در حوزه خلوع
سالح و کنفرل تسلیحات یکی از اقدامات اساسی نهاد دیپلماسوی دفواعی در اعفمادسوازی اسوت.
چنانکه مقام معظم رهبری دراینباره فرمودند«:ما تا اين لحظاه هايچ تعَاد باينالمللاى و هايچ
تفاهم نامه و موافقت نامه ى دوجانبه يا چندجانبه را نقض نكرده ايم ...سياست ما مذاكره و تفاهم
و تقويت اعتماد است» (.)8974/5/17
 -1مبارزه با تروریسم  :واژه تروریسم 1از فعل «ترور» مشف شده است که در لغت به معنی « ایجاد
رعب و هراس در بین مردم» یا «مرعوب ساخفن دیاران» است(عبداللهی و کیهانلو .)5 :1976
فرهنگ آکسفورد ترور را «وحشت فزاینده ی

شخص یا چیزی که وحشت فزایندهای تولید کند»

یادکرده و در تعریف تروریسم چنین آورده است« :تروریسم :توسل به خشونت برای اهداف
سیاسی یا اجبار حکومت به انجام فعل یا ترك فعل از ری

تولید وحشت در بین مردم» ( Oxford

 .)Advanced Learners Dicionary, 1997:1233.در تعریف دیار آمده است« :تروریسم عبارت
است از بهکارگیری اقدامات خشونتبار شدید و غیرقانونی بر ضد جان یا مال عمومی شهروندان
غیرنظامی یا بخشی از آنان یا تهدید به آن بهمنظور ایجاد هراس عمومی» (هاشمی .)66 :1931
تروریسم بی ،از آنکه ی
بایرد بهعنوان ی

معضل جهانی شناخفه شود و برای مبارزه با آن اقدامات اساسی صورت

ابزار سیاسی جهت پیشبرد اهداف برخی قدرتهای سلطهگر به کار گرففه شد.

از حادثه مشکوك  11سپفامبر و انهدام برجهای دوقلو در آمریکا بود که واژه تروریسم بی ،از
گذشفه جای خود را در ادبیات رسانهای جهان باز کرد .این حادثه بهانه خوبی برای اجرای اهداف
سلطه لبانه آمریکاییها در غرب آسیا بود و فرصت مناسبی را برای تثبیت موقعیت آنان در منطقه
غرب آسیا فراهم کرد .درواقع دولتها و رژیمهای غربی تروریسم را به ابزاری برای رسیدن به
مطامع سیاسی خود تبدیل کردهاند و بهجای مبارزه با آن خود بهعنوان بزر ترین حامیان تروریسم
عمل میکنند .چنانکه دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در دوران مبارزات انفخاباتی اظهار کرد که
باراك اوباما و هیالری کلینفون نامزد دموکراتها و وزیر خارجه ساب آمریکا در شکلگیری داع،
نق ،مسفقیم داشفند(.)https://www.politico.com
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مقام معظم رهبری با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی ازجمله با اشاره به کفاب خا رات
هیالری کلینفون وزیر امور خارجه ساب آمریکا که در بخشی از آن به نق ،دولت خود در ایجاد
و تقویت داع ،اشاره میکند 1پشفیبانی آمریکا از این گروه تروریسفی را واقعیفی مشهود و
مخالفت آنها با داع ،را غیرواقعی قلمداد نموده و فرمودند«:امروز آمريكايیها ادّعا میكنند
میخواهند با تروريسم مبارزه كنند ،درحالیكه خطرناکترين گروههاي جرِّار 2تروريستی را
خود اينها بهوجود آوردند؛ داعش را چه كسی بهوجود آورد؟ خودشان اعتراف میكنند كه
در ايجاد داعش نقش و سَم اصلی را داشتهاند .گروههاي خورد و ري ودرشت ديگر  -از قبيل
داعش  -را چه كسی به جان عراق و سوريه و بقيّهي نقاط انداخت؟ اين گلولهها و اين اب ارها
و اين دالرهايی كه در جيب اين انسانهاي جنايتكار و آدمكش میرود ،از كجا میآيد؟ اين
پولها از كجا میآيد؟ اين كسانی كه به دستور سياستهاي آمريكا گروههاي تروريستیِ جرِّار
خطرناکِ منطقه را پشتيبانی میكنند ،چه كسانی هستند؟ آيا ترديدي وجود دارد در اينكه دست
استكبار در ايجاد تروريسم و در ترويج تروريستها و در كمك به آنها و پشتيبانی آنها در
منطقهي ما بيشترين نقش را داشته است؟ در همهي نقاط اين منطقه كه انسان نگاه میكند ،اين
سنرانگشت خبيث دشمنان را در توليد حادثهي تروريسم مشاهده میكند ...آنوقت در
شعارهايشان  ،افَارشان اين است كه ما با تروريسم مخالفيم ،ما با داعش مخالفيم؛ و دروغ
میگويند ،خالف واقع میگويند»(.)8939/81/18
مقام معظم رهبری در پیام خود به همای ،مبارزه جهانی با تروریسم بعدازاینکه لزوم ارائه تعریف
روشن و دقی از تروریست را الزمه مقابله و مبارزه با تروریسم معرفی میکند مبارزه با پدیده
"تروریسم" را تکلیف نظام اسالمی دانسفه و دراینباره قا عانه اعالم فرمودند«:ما با تكيهبر تعاليم
اسالم كه كرامت انسانی يكی از سرلوحههاي آن است و كشتن يك انسان بیگناه در آن

 -1هیالری کلینفون وزیر خارجه ساب آمریکا در کفاب خود با عنوان "گزینههای دشوار" اذعان کرده است که
داع ،درواقع ساخفه دست آمریکا باهدف تقسیم خاورمیانه بوده است.
 -2بسیار کشنده

(مدظلهالعالی)
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بهمثابهي قتل همهي انسانها به شمار میرود ،8و بهعنوان ملتی كه در سه دههي گذشته
متحمل خسارتهاي سنگين از تروريسم خشن شده است ،مبارزه با اين پديدهي شيطانی را
تكليفی تخلفناپذير براي خود میدانيم و تالش در راه اين مبارزهي ب رر را باقدرت ادامه
خواهيم داد»( .)8931/4/4هناامیکه مقام معظم رهبری مبارزه با تروریسم را تکلیفی تخلفناپذیر
میداند نشاندهنده این موضوع است که دسفااه دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران باید
یکی از راهبردهای خود را مقابله با تروریسم قرار دهد .همانگونه که به درخواست کم
کشورهای همسایه(عراق سوریه و لبنان) پاسخ مثبت داده است و توانسفه عالوه بر رو به
اضمحالل کشاندن تروریسم در این منا

چهره واقعی تروریسم را به جهانیان بشناساند.

 -0گسترش همكاریهای دفاعي-نظامي با کشورها :اسوالم بوی ،از هور چیوز انسوانهوا را بوه صولح و
همزیسفی مسالمتآمیز 2دعوت میکند(سوره انفال آیه  )51و آن را بوهعنووان یکوی از مهومتورین
اهداف عالیه خود مطرح میسازد(فاضل لنکرانی  )177 :1955که تحکیمبخو ،و زیربنوای روابوط
اجفماعی است .به همین دلیل ایجاد رابطه با کشورهای اسالمی و غیر اسالمی بهاسوفثنای برقوراری
رابطه با کافران سفیزهجویی که دین اسالم را هدف گرففهاند مورد تشووی قرارگرففوه اسوت « :لَاا
يننَْناكومُ اللَّهُ عننِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلووكومْ فِی الدِّينِ ونلَمْ يُخْرِجُوكوم مِّن دِيناارِكومْ ََن تَبنارووهُمْ ونتوقْسِاطووا
إِلَيَِْمْ إِنَّ اللَّهن يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(سوره ممتحنه ،آيه )7؛ [اما] خدا شمارا از كسانى كاه در [كاار]
دين با شما نجنگيده و شمارا از ديارتان بيرون نكردهاند بازنمیدارد كه با آنان نيكى كنيد و باا
ايشان عدالت ورزيد زيرا خدا دادگران را دوست مىدارد» .بر مبنای چنین تفکری است که مقام
معظم رهبری فرمودند«:دشمنان ملت ايران براى ضربه زدن به اين ملت ،يكاى از راه هاايى كاه
پيدا كرده اند ،ايجاد اختالف ميان آحاد ملت مسلمان است؛ كما اينكاه در دنيااى اساالم و در
امت اسالمى هم همين سياسات را دنباال كارده اناد .از اول پياروزى انقاالب ساعى كردناد
كشورهاى مسلمان همسايهى ماا را  -ازجملاه كشاورهاى همساايه در خلايجفاار

را  -از

جمَورى اسالمى و از انقالب اساالمى بترساانند؛ متأسافانه در ماواردى هام موفاق شادند؛
 « - 1مَن قَفَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی األَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَفَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ
جَمِیعًا»(مائده  )92هر کس کسى را جز به قصاص قفل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى
همه مردم را کشفه باشد و هر کس کسى را زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشفه است».
- Peaceful coexistence
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درحالیكه جمَورى اسالمى ،دست برادرى باهساوي هماهى ملاتهااى مسالمان و هماهى
دولت هاى مسلمان دراز كرده بوده است و دراز می كند .جمَورى اسالمى از بن دندان معتقاد
به اتحاد اسالمى است؛ اتحاد اسالمى به معناى همدلى ملت ها و همكارى دولت هاست .ملت ها
بحمداهلل باهم همدلند؛ اختالفات طائفى و فرقه اى و مذهبى نمی تواند ميان ملتها شكاف ايجاد
كند ،مگر به وسوسه ى دشمن .اما دولت ها را متأسفانه دست سياست می تواند به ايان طارف و
آن طرف بكشاند .ما امروز هم اعالم می كنيم :كشورهاى همساايه بارادران ماا هساتند؛ دسات
دوستى و برادرى ما به سوي اين كشورها دراز است .به آن ها هيچ نيازى نداريم؛ اين بارادرى،
از روى نياز نيست .ملت ايران ثابت كرده است كه با توكل به خادا و باا اعتمادباه نفاس بار
مشكالت فائق مى آيد ،اما ما اختالف را برخالف مصلحت دنياى اسالم می دانايم؛ لاذا دسات
دوستى بهساوي هماهى كشاورها دراز كاردهايام ...و ايان باياد روزباهروز تقويات شاود»
( .)8978/1/83ایشان همچنین در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری بر ایون موضووع
چنین تأکید فرمودنود« :من نمیگويم با دنيا قطع رابطه كنيد ،اين اصالً نظر بناده نيسات .از اوّلِ
انقالب ،بنده ج و آن آدمهايی بودم كه اصرار داشتم بر ارتباط -ارتباط با اطراف دنيا -االن هم
همان عقيده را دارم»(.)91/13/8933
مقام معظم رهبری صراحفاً به تعامل گسفرده توأم با دوسفی و احفرام اشاره دارند کوه مویتوانود در
سه سطح روابوط بوا کشوورهای اسوالمی روابوط بوا کشوورهای دوسوت و روابوط بوا کشوورهای
غیرمفخاصم به مورد اجرا درآید .چراکه «بر اساس منط همزیسفی مسالمتآمیز کشورها در عوین
حفظ هویت و پیایری اصول و منافع ملی خود هویت و منافع دیاران را به رسمیت شناخفه و بوا
پرهیز از مطل انااری سیاسی تالش میکنند هویت خود را نه بر پایه کشمک ،با دیاران بلکه بور
مبنای منافع مشوفرك و همسوانی بوا آن تعریوف کننود(دهقانی فیروزآبوادی .) 955 - 958 : 1978
مهم ترین اقدام نهاد دیپلماسی دفاعی در همکاری با کشورها میتواند بر موضوعاتی چون آمووزش
نظامی اعزام وابسفه نظامی انعقاد پیمانهای دفاعی انجام رزمای،های مشفرك انفقال فناوریهای
نظامی و تسلیحاتی انعقاد پیمانهای عدم تجاوز همکواریهوای علموی و فنوی نظوامی و دفواعی
پیشایری و حلوفصل چال،ها و منازعهها حضور در پیمانهای امنیفوی و در سوطح بوینالمللوی
حضور در عملیات حفظ صلح سازمان ملل مفحد تشوکیل نهادهوای دفواعی بوینالمللوی ایجواد و

(مدظلهالعالی)
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پیوسفن به معاهدات خلع سالح و کنفرل تسلیحات و ایجاد سازوکارهای نظارتی موؤثر بور حقووق
بین المللی بشردوسفانه نام برد .بنابراین نهاد دیپلماسی دفاعی اوالً باید تعامل گسفرده با کشوورهای
مسلمان و دوست منطقه را در اولویت مأموریت خود قورار دهود و ثانیواً هموانگونوه مقوام معظوم
رهبری در مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسالمی «تعامل گسفرده با دنیا» و
حضور باصالبت در برابر سلطهگران جهانی را بهعنوان دو جهتگیوری عمودهی دولوت جدیود در
چهارسال آینده تعیین کردند نسبت به گسفرش همکاریهای فورا منطقوهای اقودام نمایود .چنانکوه
فرمودنود«:ما میتوانيم با دنيا ارتباطات وسيع و گستردهاي داشاته باشايم ،هام باه ملِّاتهاا و
دولتهاي ديگر كمك كنيم ،هم از كمك آنها بَارهمناد بشاويم؛ حياات اجتمااعی بشاريت
اينجور پيش می رود :همكاري ،همدلی ،همراهی ،تعامل باا دنياا؛ اقلايم ماا ،جغرافيااي ماا،
امكانات فراوان ما ،اين را براي ما آسان میكند»(.)81/15/8933
 -5توسعه تعامالت با نهادهای منطقهای و بینالمللي :امروزه دولتهای کوچ

و بزر

برای یواففن

شیوههای همکاری در زمینههای موردعالقه مشفرك ایجاد تفاهم و یا رفوع اخفالفوات احفموالی و
پرهیز از مناقشات و مخاصمات به مذاکره و همکاری روی آوردهاند .این مذاکرات و همکواریهوا
گاه به رفع تخاصمات انعقاد موافقتنامه ها و اسناد مخفلف منجر شوده اسوت و در برخوی مووارد
نفیجه ملموسی در پی نداشفه اسوت .اموا در شورایط حوداقلی ایناونوه موذاکرات بوه تبیوین دقیو
زمینه های اخفالف و یا پرهیز از تشدید منازعات منفهوی شوده اسوت .آنچوه کوه اموروزه در قالوب
واژههایی مانند نهادهای بینالمللی سازمانهای بینالمللی ترتیبات بینالمللی یا منطقوهای از آنهوا
یاد میشود حاصل سال ها تالش و در حقیقت تمدن بشری است که در حال حاضر محلوی بورای
رح مشکالت و چال ،های فراروی بشری از جانب دولتها و ملتها و محملی برای حل آنهوا
هسفند .این ترتیبات با تالش مشفرك از ری گففاو و مذاکره در پوی یواففن راهحولهوا و تحقو
عملی تصومیمات هسفند(مصوفا و اموینمنصوور  .)16-16 :1931درواقوع موی تووان بوه نهادهوای
بینالمللی از سه منظر ناریست :الف) ابزاری برای دسفیابی به اهداف فردی و جمعوی دولوتهوای
عضو ب) کنشاری در عرصه سیاست بین الملل که اقدامات ،برخاسفه از اراده دولوتهوای عضوو
است و ج) عرصهای برای نق،آفرینی دولتها و مذاکره و تعامل با یکدیار بهمنظور تأمین منوافع
و عالی ( .)Archer, 2001ترتیبات بینالمللوی یوا منطقوهای فرصوتهوایی را بورای هور یو

از
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از آن بهرهبرداری نمایند .زیرا با رویاردانی از آنهوا فرصوتهوای در دسوفرس بوه تهدیود تبودیل
خواهد شد .اگرچه اهداف و منافع کشورها همواره با قواعد و شویوههوای ترتیبوات بوینالمللوی یوا
منطقهای انطباق نمیکند اما با بهرهجویی از فرصتهای حضوور و فعالیوت در آن مویتووان راهوی
میانه را برای نزدی

کردن اهداف و منافع ملی خود جسفجو و تعقیب کرد.

تجربه سیاسی و راهبردی جمهوری اسالمی ایران در برخورد با نهادهای بینالمللی حاکی از آن
است که این نهادها اراده قدرتهای بزر

را منعکس میسازند البفه جهتگیری و نااه ایران

اسالمی مبفنی بر مشارکت با نهادهای بینالمللی است چراکه به فعالسازی رژیمهای بینالمللی
تأکید دارد(عساری و مینایی  .)191 :1932سردار احمد وحیدی وزیر ساب دفاع و پشفیبانی
نیروهای مسلح دراینباره میگوید :وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران درگذشفه بهعنوان پشفیبانی
نیروهای مسلح تنها در دو عرصه توان نظامیو دفاعی و رفاهی شناخفه میشد و بهواقع نق ،سوم
آن در امر پشفیبانی دیپلماسی نیروهای مسلح و جایااه مهم تأثیرگذاری بر سیاست دفاعی و امنیفی
کشور مغفول مانده بود .اما دهه  71را میتوان آغاز توجه و عمل وزارت دفاع در این عرصه
دانست .وزارت دفاع با فعالسازی این عرصه توانست به دسفاوردهای بسیار مهمی دست یابد و
عالوه بر شکوفایی در سختافزار در حوزه نرم نیز با اتکای به قدرت ابزاری ایجادشده بهصورت
فعال و توانمند یاریرسان موف

و مؤثری برای سیاست خارجی کشور شد .ازجمله این

دسفاوردها در حوزههای راهبردی میتوان حضور و تأثیرگذاری بر کنوانسیونهای خلع سالحی

1

توسعه روابط با کشورهای مهم منطقهای آمریکای التین آمریکا و شرق آسیا و اخفصاص سهم
قابلتوجهی از صادرات به بخ ،دفاعی را نام برد .این روند امروز موجب بهبود موقعیت و قدرت
مانور کشور در عرصه بینالملل گردیده است(وحیدی  )127 :1973و در دوره مسئولیت سردار
دکفر دهقان نیز با شفاب بیشفری ادامه یاففه است.

 - 1یکی از دسفاوردهای راهبردی وزارت دفاع را میتوان حضور مؤثر در کنوانسیون خلع سالح نام برد که در حوزه
خلع سالح بیولوژی

در اجالس ویژه بازناری  1339سبب شد که چین به تصیمگیر مشفرك با کشورمان تبدیل شود.

در سال های اخیر نیز به تعبیر سردار وحیدی وزیر ساب دفاع که از پردازش دیپلماسی دفاعی وزارت نشأت گرففه
ایجاد کشورهای همفکر با حضور برخی دولتها مانند کوبا شیلی و آفریقای جنوبی است که موجب گسفرش
دیدگاههای کشورمان در مجمع خلع سالحی شده است(عساری .)21 :1931

(مدظلهالعالی)
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مقام معظم رهبری بهعنوان سکاندار هدایت دیپلماسی در حوزه بینالمللی معفقدند که همکاری با

مؤسسات و سازمانهای منطقهای و بینالمللی باید گسفرش یابد .چنانکه فرمودند« :من بارها -يعنی از
زمان رياستجمَوري -اين مسوله را دائماً به وزارتخارجه گفتهام و تكرار كردهام كه ما بايد
در ارتباطات دوجانبه ،ارتباطات منطقهاي و در مجامع جَانی حضور فعال داشته باشيم و نبايد
هيچ مجمع جَانی را كه در آن عضو هستيم ،دستكم بگيريم .اينكه ما مأيو

بشويم و

بگوييم فايدهاي ندارد ،گوش نمیكنند؛ غلط است .همهچي فايده دارد؛ همهي تالشها فايده
دارد»([)8979/15/15لذا]«پرداختن به همكاريهاي منطقهاي ...چي هاي الزمی است .ما اين
چي ها را بايد با جديت دنبال كنيم و همت بگماريم»( .)8975/19/13بنابراین یکی دیار از
راهبردهای تحق امنیت پایدار از ری دیپلماسی دفاعی توسعه تعامالت با نهادهای منطقهای و
بینالمللی است.
 -6پشتوانه قدرت دفاعي مقتدر :دیپلماسی بدون قدرت همچون وسیله محرکه و نقلیوهای بودون منبوع
انرژی و سوخت است بعاً چنین وسیلهای قادر به تحرك نخواهد بود .دیپلماسی از قودرت مایوه
میگیرد .همۀ دیپلماسیهای مؤثر و مشهور به نفوذِ عوالم دیپلماسویهوا و سیاسوت خوارجیهوایی
بودهاند که از ی

پشفوانه اقفداری قوی بهرهمند بودهاند .در جهان کنونی دیپلماسیای مقفدر و نافذ

خواهد بود که از ی

منبع قدرت اصیل و توانا سرچشمه بایرد در غیور ایون صوورت دیپلماسوی

صرفاً به شکل تودهای از امیال و آرزوها نقشهها و رویاها برای آینده درخواهد آمود(ایزدی :1981
.)91-92
ارتقای توانمندیها و آمادگی های دفاعی ی

عامل مهم در توازن قدرت است که در اسفراتژی

معاصر از آن به بازدارندگی 1تعبیر میشود .بازدارندگی یکی از ابزارهای تالش دولت برای
نفوذگذاری بر دیاران است که از ری آن تصمیمگیرندگان ی

دولت با تهدید دشمنان بالقوه

بهتالفی درصدد جلوگیری از برخی اعمال آنها برمیآیند(هالسفی  .)671 : 1985بیش

داشفن

ارتشی مقفدر و مجهز به مدرنترین ابزارها و تسلیحات پیشرففه مفعارف برای تولید قدرت بنا به
دسفور قرآنی(انفال  )51که وظیفه دفاع از اسفقالل و تمامیت ارضی کشور را در برابر هرگونه
تهدید و تجاوز بر عهده دارد در عرصه جهانی واقعیفی بدیهی و انکارناپذیر است .چراکه تاکنون

1 -Deterrence
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هیچ نهاد بینالمللی قدرتمند و بی رفی که بفواند از وقوع درگیری و مخاصمات مسلحانه
جلوگیری نماید وجود ندارد .چنانکه مقام معظم رهبری فرمودند«:در دنيايی كه هنوز متأسفانه
تكيهى به قدرت سرني ه و اسلحه میتواند در ارتباط ميان ملتها و كشورها تعيينكننده باشد،
در دنيايی كه قلدرانى با داشتن مشتهاى پوالدين بخواهند سرنوشت ملتها را در دست
بگيرند-در دنياى مادى -آن ملتى از آسيب محفوظ میماند كه ثابت كند آمادهى دفاع
است .)8931/17/83(».البفه مراد از تولید قدرت توسل بهزور و ایجاد هراس و وحشت نیست
بلکه مراد از آن پیشایری از خیال تجاوزی است که ممکن است در سر سایرین باشد و همان
احفرام و هیبفی است که بهواسطه آمادگی در دل دیاران ایجاد میکند(برزنونی .)168 :1976
خداوند مفعال پسازآن که در سوره انفال آیه  51دسفور آمادگی جنای را صادر کرد در ادامه
همین آیه علت آن را نیز ذکر کرده و فرمود...«:تورْهِبُونَ بِهِ عندُوَّ اَللَّهِ ون عندُوَّكومْ  ...:تا به وسيله آن،
دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد! » زیرا وقفی دشمنان بدانند مسلمانان آماده مبارزهاند و
همه گونه سالح و تجهیزات دفاعی را در اخفیاردارند و مفجاوزان را پاسخ دندانشکن میدهند
اقدام به تعرض و تجاوز نمیکنند .بنابراین دیپلماسی دفاعی عالوه بر قدرت نرم باید از حیث
قدرت سخت نیز مقفدر باشد .زیرا هنوز قدرت سخت و توان نظامی اهمیت وافر خود را حفظ
کرده است و حفی قدرت سخت پشفوانهای مسفحکم برای قدرت نرم بهحساب میآید .چنانکه
مقام معظم رهبری در ابالغ سیاستهای کلی برنامه توسعه(« )1978/11/21ارتقاء توانمندىهاى
دفاعى و قدرت بازدارندگى بهمنظور دفاع از حاكميت ،تماميت ارضى ،منافع و امنيت ملى و
مقابله مؤثر با تَديدهاى خارجى و ايجاد توازن منطقهاى» را مورد تأکید قرار دادهاند .البفه ارتقای
قدرت دفاعی جمهوری اسالمی بهمنزله تهدید علیه هیچ کشور و ملفی نیست بلکه عاملی برای
قدرت بازدارندگی مؤثر است .زیرا «:جمَورى اسالمى ايران ،نيروهاى مسلح خود را براى تعدى
و تجاوز به هيچ ملتى و هيچكسی نمى خواهد .در طول تاريخ كه هيچ؛ در زمان حال شما ببينيد
در دنيا از سازمانهاى مسلح براى چه هدفهايى استفاده مىشود! جمَورى اسالمى ايران،
نيروهاى مسلح خود را...در ميدان دفاع از استقالل ملى ،از هدفهاى واالى ملت ايران ،از
شرف ملى ،از هويت دينى و ايمانى به كار گرفته است»(.)8987/17/13

(مدظلهالعالی)
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روششناسي
تحقی

حاضر از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی -کمی) است که در بخ ،کیفی آن از ری

مطالعات اکفشافی و تحلیل محفوای مطالعات انجامشده تعداد  3راهبرد اولیه شناسایی و احصا
شدند .در بخ ،کمی تحقی نیز هر ی

از این راهبردها در قالب ی

پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان آشنا به موضوع تحقی

فرضیه مطرحشده و از ری

این فرضیهها موردبررسی قرارگرففهاند و

با انجام آزمونهای آماری مرتبط  5راهبرد ارائه شد.
جامعه تحقی

از بین خبرگان نظامی و غیرنظامی و صاحبنظران در حوزه دیپلماسی دفاعی

انفخاب گردیدهاند که دارای سابقه خدمت در مشاغل راهبردی و آشنا به مبانی دیپلماسی دفاعی و
امنیت بینالملل میباشند .جامعه آماری این تحقی با توجه به ویژگیهایی که ذکر شد به روش
کفایت نظری دادهها  65نفر برآورد گردید و ازآنجاییکه تعداد نمونه و جامعه اخفالف چندانی
نداشفهاند برای دقت بیشفر تمام شماری صورت گرففه است.
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
همان ور که اشاره شد در بخ ،کیفی تحقی

راهبردهای تحق امنیت پایدار از ری دیپلماسی
(مدظلهالعالی)

دفاعی با اسففاده از تحلیل محفوای بیانات امام خامنهای

احصا شدند .برای اعفبارسنجی

این راهبردها از دیدگاه خبرگان در بخ ،کمی تحقی ابفدا فرضیههای زیر مطرحشده است:
فرضیه  :1اصالح و بهبود محیط امنیفی جزء راهبردهای تحق امنیت پایدار از ری دیپلماسی
دفاعی از دیدگاه امام خامنهای(مدظلهالعالی) است.
فرضیه  :2اعفمادسازی در حوزههای نظامی جزء راهبردهای تحق امنیت پایدار از ری دیپلماسی
دفاعی از دیدگاه امام خامنهای(مدظلهالعالی) است.
فرضیه  :9مبارزه با تروریسم جزء راهبردهای تحق امنیت پایدار از ری دیپلماسی دفاعی از
دیدگاه امام خامنهای(مدظلهالعالی) است.
فرضیه  :6گسفرش همکاریهای دفاعی-نظامی با کشورها جزء راهبردهای تحق امنیت پایدار از
ری دیپلماسی دفاعی از دیدگاه امام خامنهای(مدظلهالعالی) است.
فرضیه  :6توسعه تعامالت با نهادهای منطقهای و بینالمللی جزء راهبردهای تحق امنیت پایدار از
ری دیپلماسی دفاعی از دیدگاه امام خامنهای(مدظلهالعالی) است.
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فرضیه  : 5پشفوانه قدرت دفاعی مقفدر جزء راهبردهای تحق امنیت پایدار از ری دیپلماسی
دفاعی از دیدگاه امام خامنهای(مدظلهالعالی) است.
در بخ ،بعدی با اسففاده از آزمونهای آماری مناسب هر ی

از این فرضیهها مورد بررسی قرار

گرففند .ابزار مورد اسففاده برای آزمون این فرضیهها پرسشنامه است .بهعبارتدیار محق با
اسففاده از روش غیر احفمالی یا آگاهانه پرسشنامه تحقی رابین  65نفر از خبرگان توزیع کرد که
در جدول شماره  1ضرایب آلفای کرونباخ میاناین و انحراف معیار مربوط به هر راهبرد نیز نشان
دادهشده است.
جدول  :1پایایی میاناین و انحراف معیار مربوط به هر راهبرد
راهبرد

آلفای کرونباخ

انحراف معیار

میاناین

.937

65.704

48.5153

اصالح و بهبود محیط امنیفی

.939

65.944

48.3590

اعفمادسازی در حوزههای نظامی

.936

65.362

48.4305

مبارزه با تروریسم

.934

63.092

48.3675

گسفرش همکاریهای دفاعی-نظامی با کشورها

.935

64.936

48.3933

توسعه تعامالت با نهادهای منطقهای و بینالمللی

.932

61.611

48.6495

پشفوانه قدرت دفاعی مقفدر

ازآنجاییکه تعداد خبرگان  65نفر و بیشفر از  91میباشد بنا به قضیه حد مرکزی دادهها نرمال
بوده از آزمون تی برای تحلیل هر ی

از فرضیههای تحقی

اسففادهشده که نفایج آن در جدول

شماره  2آمده است.
جدول  :2آماره اسفنبا ی مربوط به هر راهبرد
 = 3ارزش
حد باال

حد پایین

انحراف
میاناین

درجه
سطح
معناداری آزادی

تی

راهبرد

1.60119 1.5028 1.6996

.000

55

32.608

اصالح و بهبود محیط امنیفی

1.56122 1.4583 1.6641

.000

55

30.413

اعفمادسازی در حوزههای نظامی
مبارزه با تروریسم

1.53571 1.4009 1.6705

.000

55

22.837

1.57143 1.4377 1.7052

.000

55

 23.550گسفرش همکاریهای دفاعی-نظامی با کشورها

1.60714 1.4752 1.7391

.000

55

 24.405توسعه تعامالت با نهادهای منطقهای و بینالمللی

1.60714 1.4483 1.7660

.000

55

20.273

پشفوانه قدرت دفاعی مقفدر

(مدظلهالعالی)
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نفایج حاصل از تجزیهوتحلیل جدول شماره  2حاکی از آن است کوه در تموامی راهبردهوا اگرچوه
سطح معنیداری به دست آمده برابر صفر و کمفر از  6درصد میباشد اما حود بواال و پوایین بورای
تمامی راهبردها مثبت بوده و میتوان بیان داشت راهبردها موردقبوول بووده و تموامی فرضویههوای
ش،گانه مورد تأیید میباشند.
راهبردهاي احصا شده از حيث درجه اهميت:
نفایج جدول  9به ترتیب تعداد دادههای هر مفغیور مقودار آمواره کوای دو درجوه آزادی و سوطح
معنیداری را ارائه میکند .به دلیل اینکه سطح معنویداری برابور . 111بووده و کمفور از  6درصود
است ازاینرو راهبردهای احصا شده از اهمیت یکسانی برخوردار نیسفند .همچنین ادامه تحلیل بور
اساس جدول شماره  6حاکی از آن است کوه راهبورد پشوفوانه قودرت دفواعی مقفودر از بیشوفرین
اهمیت برخوردار بوده و راهبردهای اصالح و بهبود محیط امنیفی گسفرش همکاریهوای دفواعی-
نظامی با کشورها توسعه تعامالت با نهادهای منطقهای و بینالمللوی اعفمادسوازی در حووزههوای
نظامی و مبارزه با تروریسم نیز به ترتیب در اولویت دوم تا ششم قرار دارند.
جدول  :9آزمون فریدمن راهبردها
66

(Nتعداد)

45.291

(Chi-Squareخی دو)

6

(dfدرجه آزادی)

.000

(Asymp. Sig.سطح معنیداری
جدول : 6میاناین رتبه راهبردها

اولویت

میاناین رتبه

2

6112

اصالح و بهبود محیط امنیفی

6

9157

اعفمادسازی در حوزههای نظامی

5

9165

مبارزه با تروریسم

9

6189

گسفرش همکاریهای دفاعی-نظامی با کشورها

6

9131

توسعه تعامالت با نهادهای منطقهای و بینالمللی

1

6126

پشفوانه قدرت دفاعی مقفدر
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نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف-نتیجه گیری

امروزه یکی از ابزارهای مهم برای امنیت و جلوگیری از وقوع جنگ و خونریزی اسففاده از قدرت
سیاسی یعنی مذاکره بین دولتها و واحدهای سیاسی است .ی

کشور میتواند با انجام موذاکرات

سیاسی دوسفان و مفحدانی برای خود دستوپا کند .ازایونرو در کنوار اقودامات سیاسوی دسوفااه
دیپلماتی

کشور سازمان دفاعی نیز می تواند با دیپلماسی فعال خود با دیاور کشوورها بوه نحووی

وارد پیمان دوسفی نظامی و دفاعی شود تا از ری آن از پیوسفن آن کشور در ردیوف کشوور غیور
دوست جلوگیری به عمل آورد .این برقراری روابط دوسفانه مفقابل خود تضمینی بر حفوظ امنیوت
و جایازین کردن ثبات بهجای تن ،است .دیپلماسی دفاعی مقولهای است کوه مویتوانود منوافع و
اهداف نظام سیاسی را بدون کاربرد قدرت سخت تأمین کند .زیرا دیپلماسی دفاعی بهعنوان مکمول
دیپلماسی سیاسی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود روابط خارجی و جلوگیری از جنوگ و تقویوت
همکاریها به شمار میآید .ازآنجاییکه اصل در سیاست دفواعی از دیودگاه مقوام معظوم رهبوری
امنیت و آرام ،است .ایشان در مناسبتهای مفعددی بوا یوادآوری اصوول و روشهوای تعامول بوا
کشورهای منطقه مسئوالن دفاعی را به برقراری ارتباط بوا ایون کشوورها تشووی نمووده توا زمینوه
همکاری و تعاون در موارد مخفلف برای ایجاد همزیسفی مسالمتآمیز با آنها فراهم گردد.
ب -پیشنهادها

نهاد دیپلماسی دفاعی بامالحظه چارچوبهای زیر که برگرففه از دیدگاه مقام معظم رهبری
میباشد با انعقاد پیمانهای دفاعی-امنیفی دوجانبه و چندجانبه و همکاریهای علمی و فنی نظامی
و انجام رزمای،های نظامی با کشورهای منطقه و فرا منطقهای اعم از کشورهای دوست مسلمان و
غیرمفخاصم میتواند عالوه بر امنیتسازی و توسعه پایدار گامهای مؤثری بردارد:
 .1پایبندی به اصول و ارزشهای اسالمی در مراودات دفاعی()1957/6/91
 .2فراست و هوشیاری در ارتبا ات دفاعی()1983/6/13
 .9توجه به سه اصل «عزت حکمت و مصلحت» در روابط دفاعی()1981/6/17
 .6نفی سلطهگری و سلطهپذیری در مناسبات دفاعی()1971/11/17
 .6ایجاد و تقویت پیوندهای درون منطقهای و توسعه مناسبات دفاعی با کشورهای اسالمی و دوست
و غیر مفخاصم()1981/9/16
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 .5تالش براى رهایى منطقه از حضور نظامى بیااناان( )1978/11/21
در پایان الزم به ذکر است که با توجه به نفایج آزمونهای آماری انجامشده  5راهبرد شناساییشده
مورد اجماع نظر خبرگان بوده است و از اعفبار باالیی برخوردارند .این راهبردها در شکل شماره 1
نشان دادهشده است و درجه اهمیت آنها به ترتیب مشفمل بر پشفوانه قدرت دفاعی مقفدر اصالح
و بهبود محیط امنیفی گسفرش همکاریهای دفاعی-نظامی با کشورها توسعه تعامالت با نهادهای
منطقهای و بینالمللی اعفمادسازی در حوزههای نظامی و مبارزه با تروریسم میباشد.

اصالح و بهبود
محیط امنیتي
توسعه تعامالت با

اعتماد سازی

نهادهای

در حوزههای

منطقهای و بین

نظامي

المللی

راهبردهای امنیت
پایدار از طریق
دیپلماسي دفاعي
گسترش

پشتوانه قدرت

روابط با

دفاعی مقتدر

کشورها
مبارزه با
تروریسم

شکل  :1راهبردهای امنیت پایدار توسط نهاد دیپلماسی دفاعی از دیدگاه امام خامنهای

(مدظلهالعالی)
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