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تاریخ پذیرش1000/06/01 :

چکیده :دیپلماسی دفاعی به عنوان شیوه نوینی از ارائه توان نظامی ،به مثابه سازوکاري است که دولتها
میکوشند ،بهواسطۀ آن از امتیازات و تواناییهاي خود در حوزۀ دفاعی براي وابسته کردن دیگر کشورها به
خود ،افزایش وابستگیمتقابل امنیتی ،جلب اعتماد ،جلوگیري از بروز منازعه ،حل منازعهها ،ایجاد چارچوبهاي
امنیتی منطقهاي و مانند اینها استفاده کنند و هدف آن را میتوان ایجاد شرایط سیاسی و ملی و بینالمللی مطلوب
براي حفظ و گسترش ارزشهاي ملی و حیاتی کشور در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه دانست .نوشتار توصیفی-
تحلیلی حاضر با هدف تبیین نقش دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی تلاش
دارد به این سوال اصلی پاسخ دهد که دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی و در
راستاي ارتقاي امنیتی و عمقبخشی به این انقلاب باید داراي چه اهداف ،راهبرد و الزاماتی باشد؟ .نتایج و یافته
هاي تحقیق حاضر نشان می دهد که دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران بواسطه اهداف و راهبردهاي
هچون مدیریت حوزههاي امنیتی ،فراهم کردن زمینه تأمین فناوري تجهیزات یا تسلیحات دفاعی ،نقشآفرینی در
بازدارندگی ،خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی ،کسب منافع اقتصادي ،اعتمادسازي در حوزه هاي نظامی ،مبارزه با
تروریسم ،گسترش همکاري هاي دفاعی -نظامی با کشورها ،توسعه تعاملات با نهادهاي منطقهاي و بینالمللی
گامی مؤثر در تولید و زایش بیش از پیش قدرت ملی ،نیل به ثبات و امنیت پایدار در فرایند گام دوم انقلاب
اسلامی در مسیر تمدن سازي نوین بشمار می آید.
واژگان اصلی :دیپلماسی دفاعی ،سیاست دفاعی ،قدرت ملی ،امنیت ملی ،گام دوم انقلاب اسلامی.

 .1استادیار گروه علوم سیاسی ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،آزادشهر ،ایران (نویسنده مسئول).
mmtph2006@yahoo.com
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مقدمه
دیپلماسی دفاعی ،بخشی از قدرت ملی یک کشور است که در کنار سیاست خارجی ،منبع
اعمال قدرت براي ارتقاي ظرفیت اقدام و کنش یک کشور در روابط خارجی را شکل میدهد .این
دیپلماسی نهتنها ناظر بر کاربست سیاست دفاعی در عرصه دیپلماسی بلکه تضمین سهیم شدن
دیپلماسی در حوزه سیاست دفاعی خواهد بود .در حقیقت پیوند فعالیتهاي دفاعی و نظامی با
فعالیتهاي دیپلماتیک میتواند یک ابزار به هم پیوسته و عظیم قدرت ملی را به نمایش بگذارد .از
طرفی ،کاربست دیپلماسی دفاعی هم در زمان صلح و جنگ و هم جهت پیشگیري از درگیري و
حتی استفاده از ظرفیتهاي محیط بینالمللی در تقویت توانمنديها و اثرگذاريهاي زمان جنگ
(از جمله تأمین نیازهاي آمادي نیروهاي مسلح) نیز کارا خواهد بود .بر این اساس دیپلماسی دفاعی
براي جمهوري اسلامی ایران ،راهبردي در جهت تقویت تلاشهاي بخش دفاع در حوزه روبنایی
در روند بازسازي ساختار دفاعی کشور است .در این راستا و در گام دوم انقلاب اسلامی ،اهداف،
راهبردها و الزامات دیپلماسی دفاعی بایستی به گونه اي تنظیم شود که تضمین کننده فهم محیط
امنیتی پیرامونی ،درک عمیق جایگاه ایران ،نظریهپردازي و مفهومسازي براي ایجاد گفتمان در
جهت تقویت توانمنديها و ظرفیتهاي دفاعی کشور متکی به تسلط بر واقعیات جهانی و
گفتمانهاي رایج در این حوزه بالنده از دانش سیاست جهانی باشد .با توجه به به این مهم و در
گام دوم از انقلاب اسلامی ،دیپلماسی دفاعی کشور نقشه راهی متناسب با دوران جدید را در
اهداف ،راهبردها و الزمات خود پیش رو می بیند که در ذیل بدان پرداخته می شود.
 .1پیشینه تحقیق
در انجام این تحقیق ،کتب و مقالات متعددي مورد مطالعه قرارگرفته که عمدتاً درباره دیپلماسی
دفاعی ،امنیت ملی و تروریسم بودند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می گردد:
عسگري و مینایی( )1931در کتاب «دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران» و در قالب هشت
فصل کلی تلاش کرده اند به مباحث نظري دیپلماسی دفاعی ،خاستگاه عملکردي دیپلماسی دفاعی
جمهوري اسلامی ایران ،نقش دیپلماسی دفاعی در مدیریت دفاعی منطقهاي ،مطالعه موردي
دیپلماسی جمهوري اسلامی ایران و مقایسه با دیپلماسی دفاعی در اسلام و اندیشههاي فرماندهی
معظم کل قوا بپردازند .تأکید اصلی کتاب به رغم کلی بودن مباحث ،این پیام تکراري در متون
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«بازطراحی دیپلماسی دفاعی ،نقش هاي جدید براي همکاري و کمک نظامی» تألیف معاونت
پژوهش و تولید علم دانشگاه عالی دفاع ملی()1938؛ کتاب «جایگاه دیپلماسی دفاعی در تحقق
بازدارندگی جمهوري اسلامی ایران» تألیف فدوي وکنعانی()1931؛ کتاب «رهیافت و فرآیندهاي
دیپلماسی دفاعی در راهبرد امنیت ملی» تألیف متقی و پوستینچی( )1931و کتاب «دیپلماسی
دفاعی نوین :مفاهیم،اهداف ،کارکردها» تألیف حاتمی و احدي ( )1931مشاهده می گردد.
سواي کتب معرفی شده ،مقالاتی در این زمینه وجود دارد از جمله:
ذوالفقاري و خسروي ( )1931تلاش دارند در مقاله «تحرک بخشی به دیپلماسی دفاعی در
پرتو فرصت ها و تهدیدات برنامه اقدام سازمان ملل و تأثیر آن بر امنیت نظامی و دفاعی جمهوري
اسلامی ایران» براساس روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نقش فعال دیپلماسی دفاعی به بررسی
تهدیدات و فرصت هاي برنامه اقدام و تأثیر آن ها بر امنیت دفاعی ایران و درنهایت تطبی آنها با
راهبرد دفاعی کشور بپردازد.
پوستین چی و همکاران( )1931در مقاله «نشانه ها و کارکردهاي دیپلماسی دفاعی پویا» بر این
مهم تأکید دارند که ضرورت هاي امنیت سازي براي کشورهایی که در محیط پرمخاطره امنیتی

مقالۀ پژوهشی :دیپلماسی دفاعی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی  /...مسعود مطلبی

امنیتی است که البته همین کلی بودن و تکراري بودن مباحث در کتب دیگري همچون کتاب

هستند ،ایجاب می کند که سازوکارهاي متنوعی از جمله دیپلماسی دفاعی براي تهدیدزدایی ایجاد
نمایند چرا که دیپلماسی دفاعی از این قابلیت برخوردار است که مرز بین دفاع ،بازدارندگی و
الگوي تهاجمی را از یکدیگر تفکیک کند.
مینایی و هادي نژاد( )1931در مقاله «تعیین پیشرانهاي اصلی دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در
سطوح منطقهاي و بینالملل» بر این اعتقادند که در بین پیشرانهاي اصلی شناساییشده در زمینه
دیپلماسی دفاعی ،پیشران تنشزدایی و اعتمادسازي در سطح منطقهاي و بینالملل بهعنوان پیشران
کلیدي دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در سطح منطقهاي و بینالملل خواهد بود.
مینایی و همکاران( )1931در مقاله «ارزیابی راهبرد دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران در
وضعیت موجود» با تأکید بر رضایت بخش نبودن دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران در
وضعیت موجود ،بدنبال ترسیم وضعیت مطلوب دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی به عنوان
بخشی از سیاست هاي دولت اند که به عنوان یک ابزار مهم در تحقق اهداف کلان نیروهاي مسلح
نقش آفرینی می کند و هدف آن را می توان ایجاد شرایط سیاسی ،ملی و بین المللی مطلوب براي
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حفظ و گسترش ارزش هاي ملی و حیاتی کشور در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه دانست.
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یوسف وند و همکاران( )1938در مقاله«طراحی الگویی از کاربست قدرت نرم دیپلماسی
دفاعی در اجراي سیاست هاي دفاعی ج .ا .ایران» به این نتیجه رسیده اند که استفاده مؤثر ازقدرت
نرم در دیپلماسی دفاعی در اجراي سیاست هاي دفاعی آثار و پیامدهاي مثبتی را در سطح ملی و
بین المللی براي نظام ج .ا .ایران به همراه دارد .افزون بر آن ،نقش مؤثري در شکل دادن به داده
هاي سیاست دفاعی ،اثربخشی به تصمیم گیري هاي آینده سیاست گذاران و تسهیل در دستیابی
به هدف هاي دفاعی و نظامی ،ایفا می کند.
پیرمحمدي( )1931در مقاله «شاخصهاي قدرت نرم دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران»
نشانههاي قدرت نرم دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران را در پرتو شاخصهایی مانند
برخورداري از اقتدار معنوي ،استقلال و عدم تعهد به قطبهاي قدرت جهانی ،الهامبخشی ،میراث
فرهنگی ،مردمیسازي دفاع در قالب دکترین دفاع همهجانبه ،هویت اسلامی -ایرانی و یکپارچگی
ملی ،سوابق افتخارآمیز دوران دفاع مقدس و بازدارندگی نرم را بررسی مورد بررسی قرار داده است.
غلامی( )1938در مقاله «دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران (باتأکیدبر فناوري موشکی)»
و در پاسخ به این سوال که با توجهبه تحریم هاي نظامی و تهدیدات موجود در منطقه ،جایگاه و
عملکرد فناوري موشکی در دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران چیست؟ به این نتیجه رسیده
است که با توجه به تجربه جنگ تحمیلی دیپلماسی دفاعی بهعنوان ابزاري مؤثر در پیشبرد اهداف
و سیاستهاي جمهورس اسلامی ایران ،در راستاي اعتمادسازي ،تنش زدایی ،امنیت سازي و تولید
قدرت است که درجهت مقابله با تهدیدهاي پیرامون منطقه اي و خنثی سازي آن ها ،به بومیسازي
و راهبرد بازدارندگی براساس فناوري هاي موشکی و همچنین جنگ نامتقارن روي آورده است.
مروري انتقاداتی برکتب و مقالات ارائه شده نشان می دهد که:
 .1اکثر این تألیفات به کلیات و مباحث نظري پرداخته و از ورود به مصادیق طفره رفته اند.
 .1مطالب بسیاري از این آثار تکراري و فاقد نوآوري است.
 .9نگاه آسیب شناسانه به دیپلماسی جمهوري اسلامی ایران در این آثار مشاهده نمی گردد.
 .4و همچنین کمتر تحقیقی به طور مستقیم به موضوع اصول ،اهداف و الزامات دیپلماسی دفاعی
جمهوري اسلامی ایران مبتنی بر اهداف و فصول گام دوم انقلاب اسلامی پرداخته است.
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براي مدت زمان بسیار طولانی این باور رایج بود که «دیپلماسی» ،اولین خط دفاع و «دفـاع» ،آخرین
خط دیپلماسی است .بر این اساس ،دیپلمات ها وظیفـه ي اصـلی را در تـأمین منـافع و امنیت ملی یک
کشور بر عهده داشتند و نظامیان تنها باید زمانی وارد عرصه ي دیپلماسـی مـی شدند که همه ي روش
هاي غیرنظامی به شکست انجامیده باشد .از اینرو ،میان دیپلماسی به عنوان اصلی ترین ابـزار سیاسـت
خـارجی و دفـاع بـه عنوان اصلی ترین ابزار سیاست دفاعی ،خط و مرز مشخصی وجود داشت و
ورود حـوزه ي دفـاعی و نظامی در عرصه ي دیپلماسی اغلب با بی اعتمادي دیپلمات ها نسبت به این
امر همراه بـود .ایـن همان رویکرد سنتی به موضوع جنگ و دفاع بود کـه در تمـامی قـرن نـوزدهم و
ابتـداي قـرن بیستم بر روابط بین المللی حاکم بود (قهرمانپور.)1: 1981 ،
در عصر حاضر و در عرصه جدید سیاست بینالملل ،با فراهم شدن زمینه همکاريهاي مختلف میان
کشورها در حوزه نظامی و دفاعی ،خط سیر جدیدي براي فعالیت حوزه دفاع در عرصه دیپلماسی
تعریف شده است .به نحوي که هر روز بیش از پیش سخن از «دیپلماسی دفاعی» به میان میآید.
اصطلاح دیپلماسی دفاعی را اولینبار صاحبنظران بریتانیایی از سال  1338وارد ادبیات روابط و
سیاست بینالملل کردند .دیپلماسی دفاعی بر اساس الگوي مفهومی تعریف شـده در وزارت دفـاع
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 .2تأملات نظری

انگلسـتان ،ناظر بر تأمین نیروهاي مسلح لازم براي وزارت دفاع به منظور انجام اقدام هاي مختلـف
محوله دائر بر رفع خصومت ،اعتمادسازي و همکاري و کمـک بـه ایجـاد یـک نیـروي مسلح مسئول و
دموکراتیک» است ( .)Uk,1998:3همانگونه که پیداست ،نخست آنکـه ،گسترۀ مؤلفه هاي این مفهوم
فراتر از دفاع سرزمینی یا مقابله به تهدیدهاي سـخت از راه قدرت سخت بوده ،بر اموري مانند
زمامداري خوب ،اصلاحات دموکراتیک در اجتمـاع و نیروهـاي مسـلح ،بـازنگري در روابـط بخـش
هـاي نظـامی و غیرنظـامی و بازسـازي نیروهاي پلیس و ضابطان قضایی بر اساس حاکمیت قانون
(انعامی علمداري )31 -31 :1981 ،و حتی حقوق بشر (کوتی و فورستر 111: 1981 ،و نیـز کـه نهادهـا
و تأسیسـات امنیتـی و حقوقی عصر حاضر در تفکر غرب هسـتند ،تعمـیم یافتـه اسـت .دوم آنکـه،
محوریـت هدایت و سیاستگذاري این دیپلماسی در مجموعه وزارت دفاع آن کشور مسـتقر اسـت.
سوم آنکه ،دیپلماسی دفاعی داراي دو محیط اثرگذاري ملی و بین المللی است .بازسازي روابط نیروهاي
مسلح با بخش غیرنظامی« ،جنبـه درونـی و» اعتمادسـازي بازدارنـده از خصومت« ،جنبۀ بیرونی» آن را
تشکیل می دهد(ساعد.)11 :1983 ،
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به نظر میرسد که مفهوم دیپلماسی دفاعی به لحاظ نظري ،بسط و توسعهنیافته است .بر این
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اساس مفهوم «دیپلماسی دفاعی» عبارت است از :انجام مذاکرات و ایجاد روابط بین ارتش ها،
توسط دیپلمات هاي نظامی که هدف از آن تأثیرگذاري بر محیطی است که نیروي نظامی در آن
فعالیت می کند (عسگري و دیگران )1 :1931 ،البته در تعریفی دیگر دیپلماسی دفاعی عبارت است
از :فعالیت هایی مانند انجام گفتگوهاي امنیّتی و راهبردي ،واردات و صادرات تسلیحات و و
تجهیزات نظامی ،دفاعی و نظایر آن از سوي ارتش هاي کشورها(.)Shea, 2005: 33
البته دیپلماسی دفاعی به عنوان مکمل دیپلماسی سیاسی ،مقولهاي است که به طور عمده از
سوي سازمان دفاعی کشورها مورد پیگیري واقع میشود .این سازمانها تلاش دارند با استفاده از
ظرفیتهاي سخت /نرمافزاري این مقوله ،تعاملاتی را با بازیگران بیرونی براي تأمین بهتر منافع ملی
و بهبود شاخصهاي امنیت ملی برقرار کنند .فهم درست دیپلماسی دفاعی مستلزم توجه به رابطه
بین نیروي نظامی و سیاست است .در بیانی دقیق تر دیپلماسی دفاعی ،مفهوم و عملی است که
حکایت از درک نفوذ و کارآیی ارتش (نیروي نظامی) و فعالیتهاي نظامی فراسوي کار ویژه
اصلی آن یعنی جنگ و دفاع و همچنین درک پیوند الزامی بین نیروي نظامی و دیگر عناصر قدرت
ملی دارد ،البته پیوند بین فعالیتهاي نظامی ،دیپلماتیک ،اقتصادي ،اطلاعاتی و دیگر عناصر قدرت
ملی از ابتدا مورد اذعان نظریهپردازان و دستاندرکاران نظامی و سیاسی بوده است.
دیپلماسی دفاعی در هر کشور بر اساس سنت هاي سیاسی و راهبردي آن کشور شکل می گیرد .در
دوران قبل از جنگ جهانی دوم ،حوزه هاي دیپلماتیک و راهبردي از یکدیگر جدا بوده و هر مجموعه،
کارویژه خاصی را عهده دار بود .این وضمعیت در دوران جدید تغییر یافته است .از یکسو ،نظامیان در
حوزه هاي سیاسی ایفاي نقش می کنند و از سوي دیگر ،شاهد فعال شدن مجموعه هاي سیاسی،
پژوهشگران و دانشگاهیان در طرح ریزي دفاعی و راهبردي هستیم .همکاري حوزه هاي یاد شده ،نشانه
هایی از تداخل سازمان یافته را به نمایش می گذارد .به عبارت دیگر ،دیپلماسی دفاعی را می توان
انعکاس «پیوند اندام واره» حوزه ماي دفاعی و دیپلماتیک براي امنیت سازي دانست(متقی.)11: 1981 ،
همچنین و در سطح دیگري می توان میان دیپلماسی دفاعی «سنتی» و «جدیـد» قائل بـه تمـایز
شـد(پیرمحمدي .)11 :1931 ،دیپلماسی دفاعی سنتی مبتنی بر «سیاست قدرت» بود که بر تـوازن قـوا
و پیگیـري منـافع ملـی(مبتنـی بـر تعریـف مضـیق از آن) تأکیـد داشـت .در ایـن نـوع دیپلماسـی
دفـاعی ،دولـت هـا همکاري هاي دفاعی را برقـرار کـرده و کمـک هـاي نظـامی را بـه منظور
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مخالفان داخلی خود یا پیشبرد منافع تجاري خود فراهم می نمودند .در حالیکه در دیپلماسی دفاعی
جدیـد بـر تعامل با دشمنان بالقوه ،حسن زمامداري و حقوق بشر و توانمندسازي دولت ها براي
مواجهه با مشکلات امنیتی خود تأکید می شود .دیپلماسی دفاعی جدید بـه عنوان شـاخه ي نظـامی
دیپلماسـی عمومی ظهور یافته که مبتنی بر درک افزایش هماهنگی و همگرایی اشکال نظامی و
غیرنظـامی ارتباطات راهبردي به واسطه ي دیپلماسی عمومی است .در واقع ،دیپلماسی دفاعی
جدیـد مـی پذیرد که اهداف قدرت سخت می تواند به وسیله ي ابزارهاي قدرت نرم به دسـت
آیـد( .)Cottey & Forster, 2004همچنین بحث اصلی در این دیپلماسی آن است که در
مواردي که اختلافاتی میان دو یا چند کشور یا گروه بروز میکند ،این اتاقهاي فکر با دعوت از
طرفین اختلاف یا گرایشات فکري -سیاسی مختلف به گفتوگو ،در قالب برگزاري میزگردها و
سمینارهاي باز یا بسته ،نقش مهمی در آشنایی طرفین اختلاف با یکدیگر و ایجاد روابط مستقیم بین
آن ها ایفا میکنند .اینگونه روابط باعث نزدیکی دیدگاهها شده و میتواند در حل و فصل اختلافات
بسیار مؤثر باشد .از آنجا که در این محافل ،مبناي تعامل ،قدرت نبوده بلکه منطق است ،این نوع
دیپلماسی اتاقهاي فکر در بسیاري از موارد موفقیتآمیز بوده است.

مقالۀ پژوهشی :دیپلماسی دفاعی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی  /...مسعود مطلبی

ایجـاد ضـدموازنه یـا بازدارنده دشمن ،حفظ فضاي نفوت ،حمایت از رژیم هاي دوست در سرکوب

همچنین تعاملات و ارتباطات دیپلماسی دفاعی داراي سطوح ،الگو و کنش هاي مختلفی است
که در جدول زیر به اختصار به این موارد اشاره می شود:
سطوح دیپلماسی دفاعی

الگوی همکاری های راهبردی

سطح دو جانبه یا ملی

همکاري هاي نظامی دوجانبه

نشانه های کنش و تعامل بازیگران در فرایند
همکاری های راهبردی
 -تبادلات آموزشی و حرفه اي نظامی

(دولت– ملت)

 تبادل پیام ،هدایا ،روز ارتش ،تبریک و تسلیت اعزام وابسته و مستشار نظامی توافق هاي دو جانبه همکاري هاي علمی و فنی در حوزه ادوات ،جنگافزار ،صنایع و تکنولوژي هاي نظامی
 انتقال فناوري هاي نظامی مذاکره براي ایجاد پایگاه نظامی توافق در مورد انجام رزمایش هاي مشترک -دیدار رسمی ناوگان دریایی
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 فروش و تعمیر تسلیحات نظامی برگزاري سمینارها ،کارگاه ها و دوره هاي مشترک نظامی برگزاري کمیسیون مشترک نظامی و دفاعی دوجانبه شرکت مقامات عالیرتبه در مناسبات ملیسطح منطقه اي

همکاري هاي نظامی منطقه اي

سطح بین المللی

همکاري هاي راهبردي

 ایجاد ساختارهاي امنیتی منطقه اي حل منازعه هاي منطقه اي حضور در پیمان هاي امنیتی رزمایش هاي منطقه اي حضور در عملیات حفظ صلح سازمان ملل حضور در عملیات بشردوستانه سازمان ملل حضور در پیمان هاي نظامی فرامنطقه اي کمک به فرایند مداخله نظامی همکاري با بازیگران در روند اقدام هاي نظامی ائتلاف هاي راهکنشی و راهبردي -امضاي یادداشت هاي امنیتی و انجام مذاکرات راهبردي

منبع (غلامی /113: 1938 ،پوستین چی و همکاران)11: 1931 ،
همچنین بر پایه آنچه بیان شد ،میتوان هدف هاي همچون دستیابی به تکنولوژي و تجهیزات
دفاعی مورد نیاز؛ شفافیت و کنترل تسلیحاتی؛ فروش محصولات صنایع دفاعی و کسب منافع
اقتصادي و با ثباتسازي محیطی -امنیتی را جزء اصلی ترین اهدافی دانست که هر کشوري باید
در فرایند دیپلماسی دفاعی به دنبال آن باشد .دربیانی دقیق تر هدف از دیپلماسی دفاعی ،حمایت از
منافع ملی نظیر حفظ یا برقراري محیط امنیتی صلح آمیز ،نوسازي شیوه نظامی و تقویت نفوذ در
دیگر کشورهاست که بر ایند بارز آن  ،بازدارندگی است .هنر دیپلماسی دفاعی نیز آن است که با
استفاده از منابع محدود ،دستیابی به منافع ملی را به حداکثر برساند و بتواند سهم مناسبی از منابع
ملی را به کشورهایی اختصاص دهد که از قابلیت راهبردي لازم براي اثرگذاري بر محیط منطقه اي
برخوردارند (.)Corcoran,2003:183
مطالب بیان شده نشان می دهد که دیپلماسی دفاعی بخشی از راهبرد دیپلماسی ملی در هر کشوري
بشمار می آید .این دیپلماسی باید مبتنی بر منافع و مناسبات ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی و امنیتی باشد که آن
ها هم منبعث از تلاش و اقدام دولت ها براي به سازي و بهبود محیط امنیتی بین المللی است.
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جمهوري اسلامی ایران از سال  1911تاکنون و به مدت چهار دهه با دسیسه هاي خارجی با
هدف تجزیه و گسست تمامیت سرزمینی ،هشت سال جنگ با هزینه هایی چشمگیر ،تحریم هایی
بی سابقه در عرصه اقتصادي و تجاري و حملاتی بی وقفه در عرصه هاي سیاسی ،دیپلماتیک،
فرهنگی و رسانه اي -تبلیغاتی مواجه بوده است .به رغم تشدید و گسترش اقدامات خصمانه علیه
جمهوري اسلامی ایران  ،اوضاع با چهل سال پیش تفاوت هایی اساسی یافته است.
رهبر انقلاب در بیانیه اي به تاریخ بیست و دوم بهمن ماه  1931و با عنوان گام دوم انقلاب
خطاب به ملت ایران ،چنین ترسیمی از مختصات فضاي کنونی ارائه داده اند؛ «ایران مقتدر ،امروز
هم مانند آغاز انقلاب با چالش هاي مستکبران روبهرو است امّا با تفاوتی کاملاً معنیدار .اگر آن روز
چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمّال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در
تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود ،امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهاي رژیم
صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوري اسلامی
از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمینهاي اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزبالله و
مقاومت در سراسر این منطقه است .اگر آن روز ،مشکل غرب جلوگیري از خرید تسلیحات

مقالۀ پژوهشی :دیپلماسی دفاعی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی  /...مسعود مطلبی

 .3گام دوم انقلاب اسلامی و دیپلماسی دفاعی

ابتدایی براي ایران بود ،امروز مشکل او جلوگیري از انتقال سلاح هاي پیشرفته ایرانی به نیروهاي
مقاومت است .و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خود فروخته یا با چند هواپیما
و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسلامی و ملّت ایران فائق آید ،امروز براي مقابله سیاسی و امنیّتی
با جمهوري اسلامی ،خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از دهها دولت معاند یا مرعوب می بیند و
البتّه باز هم در رویارویی ،شکست می خورد .ایران به برکت انقلاب ،اکنون در جایگاهی متعالی و
شایسته ملّت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنههاي دشوار در مسائل اساسی
خویش است».
با توجه به جمیع شرایط منطقه اي و بین المللی که جمهوري اسلامی ایران و در پنجمین دهه
حیات خود با آن روبرو است؛ دیپلماسی دفاعی کشور نقشه راهی متناسب با دوران جدید را در
اهداف ،راهبردها و الزمات خود پیش رو می بیند که در ذیل بدان پرداخته می شود.
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 .1-3اهداف
 .1-1-3مدیریت حوزههای امنیتی در راستای به سازی و بهبود محیط امنیتی :پایه و ستون شریعت
اسلام را صلح ،رحمت و عدم خشونت تشکیل می دهد .قرآن عظیم الشان و سنت پیامبر اسلام (ص)
بر اصل صلح و رفتار مسالمت آمیز تاکید نموده و همه هدایتش بر این اصل نیز استوار است .قرآن مجید
در اولین پیام خویش اعراب جاهلیت را که با جنگ و خونریزي عادت کرده بودند ،به صلح دعوت
نموده و خطاب به آنان می فرماید« :وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ؛
چنان چه براي صلح آغوش گشودند ،تو نیز براي صلح آغوش بگشاي»(آیه  ،11سوره انفال) .دین اسلام
حتی در میدان جنگ و نبرد هم خواهان صلح و آشتی است« :وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّلَامَ لَسْتَ
مُؤْمِنًا؛ به آن که با شما از در آشتی و تسلیم درآید مگویید که بی ایمان هستی» (آیه ،34سوره نسا).
آنچنانکه در آیات  11سوره انفال و  34سوره نسا آمده است اسلام بیش از هر چیزي انسان ها را به
صلح و همزیستی مسالمت آمیز دعوت می کند و آن را به عنوان یکی از مهم ترین اهداف عالیه خود
مطرح می سازد که تحکیم بخش ،و زیربناي روابط اجتماعی است .به همین دلیل ایجاد رابطه با
کشورهاي اسلامی و غیر اسلامی به استثناي برقراري رابطه با کافران ستیزه جویی که دین اسلام را هدف
گرفته اند مورد تشویق قرارگرفته است.
آیت الله العظمی خامنه اي(مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب نیز صراحتاً به تعامل گسترده توأم با دوستی و
احترام در سه سطح روابط با کشورهاي اسلامی ،روابط با کشورهاي دوست و روابط با کشورهاي
غیرمتخاصم اشاره دارند چنانکه در این زمینه می فرمایند « :ما می توانیم با دنیا ارتباطات وسیع و
گستردهاي داشته باشیم ،هم به ملّت ها و دولت هاي دیگر کمک کنیم ،هم از کمک آن ها بهرهمند
بشویم؛ حیات اجتماعی بشریّت اینجور پیش می رود :همکاري ،همدلی ،همراهی ،تعامل با دنیا؛ اقلیم
ما ،جغرافیاي ما ،امکانات فراوان ما ،این را براي ما آسان می کند»(بیانات در مراسم اعطاي حکم تنفیذ
ریاست جمهوري به روحانی .)1931/1/11 ،همچنین بر اساس منطق همزیستی مسالمت آمیز ،کشورها
در عین حفظ هویت و پیگیري اصول و منافع ملی خود هویت و منافع دیگران را به رسمیت شناخته و
با پرهیز از مطلق انگاري سیاسی تلاش می کنند هویت خود را نه بر پایه کشمکش با دیگران بلکه بر
مبناي منافع مشترک و همسانی با آن تعریف کنند(دهقانی فیروزآبادي.)911-911 :1981 ،
در فرایند مدیریت حوزههاي امنیتی مهمترین اقدام دیپلماسی دفاعی در همکاري با کشورها می
تواند بر موضوعاتی چون آموزش نظامی ،اعزام وابسته نظامی ،انعقاد پیمان هاي دفاعی ،انجام رزمایش
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علمی و فنی نظامی و دفاعی ،پیشگیري و حل وفصل چالش ها و منازعه ها ،حضور در پیمان هاي
امنیتی و در سطح بین المللی ،حضور در عملیاتهاي حفظ صلح سازمان ملل متحد ،تشکیل نهادهاي
دفاعی بین المللی ،ایجاد و پیوستن به معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات و ایجاد سازوکارهاي
نظارتی مؤثر بر حقوق بین المللی بشردوستانه نام برد(جعفري.)11-11 :1938 ،
در مجموع برقراري روابط و تعاملات مناسب دفاعی بین سازمانهاي دفاعی کشورها نقش
تعیینکنندهاي در بهبود محیط امنیتی کشورها دارد .بسط و تعمیق این روابط میتواند تغییراتی جدي
در محیط پیرامونی ایجاد کند .به خصوص که شفافسازي و درک متقابل ،پیوندي ناگسستنی با
اعتمادآفرینی دارند.
 .2-1-3شفافیت ،خلع سلاح و کنترل تسلیحات :یکی از اصلیترین هدفهاي دیپلماسی دفاعی
میتواند نقشآفرینی آن در شفافیت و کنترل تسلیحاتی باشد .براي جمهوري اسلامی ایـران کـه از
جملـه بـازیگران پیشـرو در حمایـت از هنجارهـاي برابـر و جهانشمول خلع سلاح کشتارجمعی
است ،خلع سلاح و کنترل تسیلحات از محورهـاي مورد تأکید در راستاي تحقـق هـدف هـا و
کـارویژه هـاي دیپلماسـی دفـاعی محسـوب می گردد؛ به گونه اي که حضور و نقش فعال در
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هاي مشترک ،انتفال فن آوري هاي نظامی و تسلیحاتی ،انعقاد پیمان هاي عدم تجاوز ،همکاري هاي

نهادهاي تأثیرگذار بر این فراینـد و دفـاع از حقوق کشورهاي در حال توسعه ،استقرار نظام برابر و
جهانشمول خلع سلاح بر پایۀ مذاکره و تفاهم ،در اسناد راهبردي ملی و مواضع مقامات عـالی
کشـور ،همـواره مـورد تأکید قرار داشته است.
دیپلماسی خلع سلاح و کنترل تسلیحات ،ضمن تعمیـق دیپلماسـی دفـاعی در قبـال روند افـزایش
تهدیـد ناشـی از برنامـه هـاي تسـلیحاتی غـرب و بقـاي زرادخانـه هـاي کشتارجمعی آن ها ،بر
ارتقاي بازدارندگی متعارف تأکید داشـته ،زمینـه هـاي گفـت وگـو ،رایزنی ،شفاف سازي و ایجاد اعتماد
را در رابطه بـا کارکردهـا و چـارچوب هـاي برنامـۀ نظامی جمهوري اسلامی ایران فراهم می سازد و
به تأسیس سازوکارهاي بررسی مشترک و تفـاهم دربـارۀ شیوه هاي اجراي تعهدهاي بین المللی مـرتبط
بـا آن بـه شـکل دو و چندجانبـه خواهـد انجامید .گفتنی است که رایزنـی و تفـاهم ،از جملـه
سـازوکارهاي پـیش بینـی شـده در معاهده هاي بین المللی ناظر بر سلاح هاي کشـتارجمعی بوده و
ایـن فرصت براي کشور وجود دارد تا ضمن ایجاد زمینـه هـاي تشـکیل کـارگروه هـاي مشـترک دو و
چندجانبه هم در داخل و هم خارج از سازمان ها و ترتیبات بین المللی خلع سلاحی ،از دیپلماسی و
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گفت وگو به منظور مقابله با ایران هراسی و همچنـین ارتقـاي ظرفیـت هـاي همکاري بین المللی
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دفاعی بیشترین بهره برداري را به عمل آورد (ساعد.)111-119 :1983 ،
دیپلماسی دفاعی بواسطه اعتماد سازي میان دولت ها از طریق ایجاد شفافیت بیشتر در عرصه هاي
نظامی ،مخالفت با تولید ،انباشت و گسترش سلاح هاي کشتارجمعی ،پیوستن به معاهدات خلع سلاح و
کنترل تسلیحات می تواند راهکاري مطمئن براي گرفتار نشدن در دایره ي بی ثباتی باشد .صراحت در
اعلام مواضع آیت الله العظمی خامنه اي(مدظله العالی) در خصوص مصادیق سلاح هاي کشتار جمعی یعنی
سلاح هاي هسته اي و شیمیایی از عوامل مؤثر و کلیدي در انتقال نیات صریح و شفاف جمهوري
اسلامی ایران در حوزه ي کنترل تسلیحات به شمار می رود .چنانکه ایشان در دیدارها و مناسبت هاي
مختلف در این زمینه چنین می فرمایند که« :جمهوري اسلامی ایران استفاده از سلاح هستهاي و شیمیائی
و نظائر آن را گناهی بزرگ و نابخشودنی می داند .ما شعار «خاورمیانهي عاري از سلاح هستهاي» را
مطرح کردهایم و به آن پایبندیم .این به معنی چشمپوشی از حق بهرهبرداري صلحآمیز از انرژي هستهاي
و تولید سوخت هستهاي نیست .استفادهي صلحآمیز از این انرژي ،بر اساس قوانین بینالمللی ،حق
همهي کشورها است ...طنز تلخ روزگار ما آن است که دولت آمریکا که دارندهي بیشترین و مرگبارترین
سلاحهاي هستهاي و دیگر سلاح هاي کشتار جمعی و تنها مرتکبِ بهکارگیري آن است ،امروز می
خواهد پرچم مخالفت با اشاعهي هستهاي را به دوش بگیرد! آن ها و شرکاي غربیشان رژیم صهیونیستیِ
غاصب را به سلاح هاي هستهاي مجهز کرده و براي این منطقهي حساس ،تهدیدي بزرگ فراهم
کردهاند؛ اما همین مجموعهي فریب گر ،استفادهي صلحآمیز از انرژي هستهاي را براي کشورهاي مستقل
برنمی تابند و حتّی با تولید سوخت هستهاي براي رادیوداروها و دیگر مصارف صلحآمیز انسانی ،با
هرچه در توان دارند ،ستیزهگري می کنند .بهانهي دروغین آنان ،بیم از تولید سلاح هستهاي است .در
مورد جمهوري اسلامی ایران ،آنان خود می دانند که دروغ می گویند؛ اما سیاستورزي ،آنگاه که
کمترین اثري از معنویت در آن نباشد ،دروغ را هم مجاز می شمرد .آیا آن که در قرن بیستویکم زبان
به تهدید اتمی می گشاید و شرم نمی کند ،از دروغگوئی پرهیز و شرم خواهد کرد!؟ من تأکید می کنم
که جمهوري اسلامی هرگز در پی تسلیحات هستهاي نیست ،و نیز هرگز از حق ملّت خود در استفادهي
صلحآمیز از انرژي هستهاي چشمپوشی نخواهد کرد .شعار ما «انرژي هستهاي براي همه ،و سلاح
هستهاي براي هیچکس» است( ».بیانات در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد.)1931/1/3 ،
مقام معظم رهبري همچنین در در دیدار مردم آذربایجان شرقی چنین بیان می کنند که «اعتقاد داریم
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آمریکا از این ناراحت می شود؛ عقیدهي خود ما این است .ما اعتقاد داریم که سلاح هستهاي جنایت بر
بشریت است و نباید تولید شود؛ آنچه هم که در دنیا هست ،باید محو شود و از بین برود؛ این عقیدهي
ماست»(بیانات .)1931/11/18 ،مقام معظم رهبري نه تنها در زمینه تسلیحات هسته اي بلکه درباب سلاح
هاي شیمیایی نیز چنین اعتقادي دارند چنانکه در این زمینه و در پیام به نخستین کنفرانس بینالمللی خلع
سلاح هستهاي و عدم اشاعه می فرمایند« :به اعتقاد ما افزون بر سلاح هستهاي ،دیگر انواع سلاحهاي
کشتار جمعی ،نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدي جدي علیه بشریت تلقی میشوند.
ملت ایران که خود قربانی کاربرد سلاح شیمیایی است ،بیش از دیگر ملتها خطر تولید و انباشت این
گونه سلاحها را حس میکند و آماده است همهي امکانات خود را در مسیر مقابله با آن قرار دهد .ما
کاربرد این سلاحها را حرام ،و تلاش براي مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بلاي بزرگ را وظیفهي
همگان میدانیم .)1983/1/18(».بر مبناي چنین بیاناتی ایفاي نقش فعال در نهادهاي تأثیرگذار در حوزه
خلع سلاح و کنترل تسلیحات از اقدامات اساسی دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران در گام دوم
انقلاب اسلامی بشمار می آید.
 .3-1-3دستیابی به تکنولوژی و تجهیزات دفاعی مورد نیاز :یکی از اهداف مهم دیپلماسی
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سلاح هستهاي جنایت علیه بشریت است .ما نمی خواهیم سلاح هستهاي درست کنیم؛ نه به خاطر اینکه

دفاعی ،تقویت قدرت نظامی کشور بواسطه فراهم کردن زمینه تأمین فناوري تجهیزات یا تسلیحات
دفاعی است .بطور قطع تعلل جمهوري اسلامی ایران در دستیابی و نیز ساخت تسلیحات جدید می
تواند منجر به خطر امنیتی شود .صنعت بومی دفاعی از پایههاي اصلی تولید قدرت ملی و اقتدار
است .تجربه  8سال دفاع مقدس نشان داد بدون اتکا به صنایع بومی دفاعی امکان صیانت از ایران
اسلامی وجود ندارد .در سالهاي اخیر با بهرهگیري از سرمایههاي انسانی متعهد در قالب
شرکتهاي دانش بنیان تحولات شگرفی در توسعه صنایع بومی دفاعی کشور روي داده که موجب
شگفتی ناظران شده است صنایع بومی دفاعی میتواند در گام دوم انقلاب موتور پیشران پیشرفت و
توسعه کشور محسوب شود .به رغم این مهم صنعت دفاعی ایران در حال گذار است و جلوگیري
از تولید سلاح هاي جدید با محوریت دفاعی تهدیدي بزرگ محسوب می شود؛ چرا که دیگر
قدرت هاي برتر نظامی جهان ضمن اینکه از نظر فن آوري نظامی از ایران جلوتر هستند به هیچ
وجه از تولید سلاح هاي جدید صر فنظر نخواهند کرد(ذوالفقاري و خسروي .)111 :1931 ،بر این
اساس تعلل جمهوري اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی در دستیابی به تکنولوژي و یا
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ساخت تسلیحات مدرن مورد نیاز می تواند منجر به خطر امنیتی شود.
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 .4-1-3کسب منافع اقتصادی :یکی از دلایل گرایش برخی کشورها به دیپلماسی دفاعی ،فروش
محصولات صنایع دفاعی آنهاست .برخی از کشورهاي صاحب فناوري بخش قابل توجهی از
صادرات خود را از طریق صادرات سلاح ،محقق می نمایند .این کشورها با فروش سامانه هاي
سلاح پیشرفته ،بهره ي مناسبی از صادرات این سامانه ها می برند و این روند رو به افزایش است.
در حال حاضر بخش عمدهاي از دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران بر محور صادرات
متمرکز است تا واردات؛ به عبارت دیگر میتوان گفت بسیاري از کشورها به تجهیزات و ادوات
نظامی ایران نیاز دارند تا اینکه ایران بخواهد با رفع تحریمهاي تسلیحاتی به توان و قدرت نظامی
خود بیافزاید .خوشبختانه دوران اصلی شکوفایی ایران در حوزه تسلیحاتی با تحریمهاي نظامی و
در کنار آن اوج گرفتن نبرد دولتهاي عراق و سوریه با گروههاي تروریستی همراه بود که سبب
شد ایران بتواند در حوزههاي گوناگون تسلیحاتی پیشرفتهاي خود را به رخ بکشد.
در حال حاضر مهمترین گروههاي سلاح و تجهیزات تولیدي ،تکاملی و یا بهینهسازي شده
جمهوري اسلامی که می توان به دنبال بازارهاي صادراتی براي آن بود به شرح زیر است:
 هواپیماهاي جنگی مانند صائقه ،کوثر ،آذرخش؛ هلیکوپترهاي مانند شباویز  ،شاهد 118 -و شاهد 181 -؛ گونههاي مختلف پهپاد مانند شاهد –  ،113فُطرُس ،ابابیل و مهاجر1؛ موشکهاي بالستیک میانبرد (مانند شهاب  ،9 -سجیل و عماد) ،موشکهاي کوتاهبرد (مانندشهاب  ،1 -فاتح  111 -و قیام  )1 -و موشکهاي کروز (مانند نصر ،1 -زلزال و ضد کشتی قادر)؛
 موشکهاي ضد تانک (مانند طوفان ،توسن و دهلاویه و تندر)؛ سامانه ها و سلاحهاي ضد هوایی (مانند صیاد  ،1 -مرصاد و باور)919 -؛ انواع بمبها و موشکهاي هوا به زمین (مانند موشکهاي فاطر و فکور )31-؛ موشکهاي دریایی و ضد کشتی (مانند رعد ،کوثر ،نصر ،نور ،قادر و خلیج فارس) ،اژدر (مانندحوت) ،انواع قایقها و ناوچهها ،زیر دریایی هاي کوچک (میدجت) و ناو شکن؛
 تانکها ،نفر برهاي زرهی و خودروهاي نظامی (مانند تانک ذوالفقار  ،تانک سفیر و تانک مبارز)؛و گونههاي مختلف راکت ،خمپاره ،توپ ،مسلسل و سلاحهاي کوچک(خبرگزاري ایسنا 13 ،مهر .)1933
چنانکه در نمودار ذیل آمده است ،فروش تسلیحات ایرانی به نیروهاي محور مقاومت و
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اسلامی ایران به تقویت پیوندهاي راهبردي جمهوري اسلامی ایران کمک می کند و در سایه تقویت
پیوندهاي راهبردي ،بازدارندگی منطقه اي جمهوري اسلامی ایران نیز ارتقا می یابد .انتقال منابع
ارزي از دیگر امتیازات صادرات تسلیحات به شمار می روند(عباسی خوشکار.)1933 ،

مقالۀ پژوهشی :دیپلماسی دفاعی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی  /...مسعود مطلبی

کشورهاي آفریقایی ،آمریکاي لاتین و جنوب شرق آسیا در فرایند دیپلماسی دفاعی جمهوري

 .5-1-3ثبات سازی محیطی – امنیتی :دیپلماسی دفاعی سعی در جایگزین کردن تنش با ثبات دارد.
این یک تئوري ثبات محور است که علاوه بر پیشبرد سیاست هاي کلان ملی ،می تواند زمینۀ مناسبی
براي مدیریت بحران و محیط امنیتی به شمار آید(میرزائی و همکاران .)1 :1939 ،ثبات سازي شامل
جلوگیري از بروز مناقشات و حل و فصل آن ها می شود .یک دیپلماسی دفاعی فعال میتواند
بسترساز همکاري ،هماهنگی ،درهمتنیدگی و گرهخوردگی سرنوشت کشورها شود .طبیعی است در
چنین شرایطی ضریب احتمال وقوع مناقشات به حداقل کاهش خواهد یافت .افزون بر این،
دیپلماسی دفاعی داراي این ظرفیت است که حتی اگر منازعهاي رخ دهد ،بتواند از راه برقراري ارتباط
با طرفهاي درگیر ،شرایط را براي پایان بخشیدن به درگیري فراهم کند(مینایی و همکاران:1939 ،
 .)48به طور کلی در دنیایی که تفکر استراتژیک براساس امنیت نسبی قرار میگیرد ،طبیعی است که
ابزارهاي تحقق امنیت ،صرفاً براساس قابلیتهاي نظامی سازماندهی نخواهد شد .قدرت نظامی به
گونه تدریجی تبدیل به یگانهاي عملیاتی براي ایفاي نقش پلیس جهانی شدهاند .به این ترتیب،
دیپلماسی دفاعی را باید محور اصلی تفکر استراتژیک نوین دانست .به عبارت دیگر ،به موازات
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قدرت سخت و نیروهاي نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی ،از ابزارهایی همانند اصول و روشهاي
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دیپلماتیک و نیز اصول قدرت نرم (اصل نفی سبیل و عزت اسلامی ،اصل التزام به پیمان ها و احترام
به قراردادها ،دفاع از کیان اسلام و مسلمانان با تأکید بر وحدت جهان اسلام ،تعامل برترساز مبتنی بر
احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر ،نفی ظلم و دفاع از مظلومان جهان ،استمرار
اصل «نه شرقی نه غربی» ،استفاده میشود (پیرمحمدي.)11-11 :1931 ،
 .2-3راهبردها
 .1-2-3بازدارندگی :استراتژي بازدارندگی براي جنگیدن به کار نمی رود بلکه به منظور حفظ
صلح استفاده می شود .به عبارت بهتر از لحاظ فیزیکی ،طرف مقابل را دفع نمی کند بلکه از لحاظ
روانی مانع از تجاوز وي می گردد (کالینز  .)111 :1911 ،به عبارت بهتر بازدارندگى یعنى کوشش
یکى براى اعمال نفوذ در دیگرى تا او را از اقدام به عملى که متضمن خسارت یا هزینه اى براى
اولى است باز دارد(ام.الیوت و رجینالد .)911 :1918 ،در این راستا دیپلماسی دفاعی ،بر شناخت
فرصت هاي محیط هاي بین المللی(منطقـه اي و جهـانی) در راستاي ارتقاي توان دفاعی کشور و
بازدارندگی استوار است(ساعد .)119 :1983 ،دیپلماسی دفاعی با اهمیت دادن به عنصر پیشگیري،
شرایطی را فراهم میکند که پیش از هر گونه برخوردي ،واحد سیاسی بتواند منافع و هدفهاي
خود را کسب و به بهترین وجه ،قدرت را در حوزههاي گوناگون تقسیم کند .سیاست و رهنامۀ
دفاعی جمهوري اسلامی ایران با رویکردي ارزشمحور و باور به توان و قدرت «دفاع همهجانبۀ
مردمی» ،سازماندهی شده است .مبانی این سیاست و رهنامه« ،اندیشه و باورهاي اعتقادي و دینی»،
«تدابیر و رهنمودهاي فرماندهی معظم کل قوا»« ،روح استقلال ،خودباوري و خوداتکایی»،
«فناوريهاي نوین»« ،شرایط اقلیمی ،ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی کشور»« ،تجربیات دفاع مقدس»،
«تجربیات جهان»« ،ایدهها و نظریههاي نخبگان دفاعی و امنیتی» و «تصوري از جنگ آینده» است.
اصول اساسی آن« ،حفظ ارزشهاي حاصل از انقلاب اسلامی»« ،جلوگیري از هرگونه جنگ و
درگیري مسلحانه» و «آمادگی کشور براي دفاع از خود و استفاده از نیروي مسلح براي دفاع از
منافع حیاتی» تعیین شده است(مینایی و همکاران.)41 :1939 ،
تحقق راهبرد دفاعی جمهوري اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی و در چارچوب
سیاست و رهنامۀ دفاعی ،نیازمند ترکیبی از دو حوزۀ سخت و نرم است .از اینرو ،بخشی از ابزار
تولیدي در وزارت دفاع ماهیت سخت دارند که تولید و تأمین آن ،موجب شکلگیري یکی از
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این حوزه مورد توجه قرار داد .در این مسیرصنعت دفاعی ایران ،چون وارداتی نیست ،هیچ
کشوري نمیتواند آن را کنترل کند و براي دشمن نظارت ناپذیر است .روند تحولات تروریستی در
منطقه خاورمیانه هم نشان میدهد که اقتدار دفاعی نخستین مزیت توسعهاي براي ایران محسوب
میشود ،امنیت سرمایه گذاريهاي دیگر را تضمین میکند و دیگر مزیتهاي اقتصادي در سایه
این اقتدار معنا و مفهوم مییابد .و این صنعت دفاعی باید توسعه یابد ،چون خداوند در قرآن
فرموده است «وَ َأعِدّوا َلهُم مَا استَطَعتُم مِن ُقوَّۀٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَ ُد َّوکُم
ف إِلَیکُم وَأَنتُم لا
ل اللَّ ِه ُیوَ َّ
ن مِن دو ِنهِم لا تَعلَمو َنهُ ُم اللَّ ُه یَعلَ ُمهُم وَما تُنفِقوا مِن شَی ٍء فی سَبی ِ
وَآخَری َ
تُظلَمونَ؛ هر نیرویی در قدرت دارید ،براي مقابله با آن ها [دشمنان] ،آماده سازید! و (همچنین)
اسب هاي ورزیده (براي میدان نبرد) ،تا به وسیله آن ،دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و
(همچنین) گروه دیگري غیر از این ها را ،که شما نمیشناسید و خدا آن ها را میشناسد! و هر چه
در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسلام) انفاق کنید ،بطور کامل به شما بازگردانده میشود ،و به
شما ستم نخواهد شد!» و این دستور صریح خداست(سوره انفال ،آیه .)11
بخش دیگري از ابزارهاي مقابله با تهدیدات ،داراي رویکرد نرمافزاري است .در این رابطه،
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پایههاي مهم بازدارندگی میشود و تولید ابزار قدرت و ارتقاي قابلیتدفاعی ایران را میتوان در

توسعۀ فناوري نرم و تحرک دیپلماسی دفاعی را میتوان بهعنوان ضرورتهاي دستیابی به
بازدارندگی نرم دانست؛ چرا که هر دو بخش بازدارندگی داراي نقش تکمیلی هستند .با توجه به
این مسائل ،ایجاد پیوند بین «صنایع نظامی»« ،صنایع خدماتی» و «دیپلماسی دفاعی» ،زمینه را براي
ارتقاي حداکثري توان دفاعی ملی کشور فراهم کرده است(مینایی و همکاران.)41 :1939 ،
فعال شدن مقولۀ دیپلماسی دفاعی در جمهوري اسلامی ،ویژگی مهم فعالیتهاي بخش دفاع در
روند بازسازي بنیۀ دفاعی کشور بهشمار میآید .این بازسازي ،دو جهت زیربنایی و روبنایی داشته است.
در بخش زیربنایی میتوان به تحولات ساختاري و افزایش کارکرد سازمانهاي صنعت دفاعی و ارتقاي
توان سختافزاري اشاره کرد که امروز موجب عزت و افتخار جمهوري اسلامی ایران شده است.
در بخش روبنایی میتوان سرمایهگذاري در بخش تحقیق و توسعۀ مطالعات دفاعی و
فعالسازي دیپلماسی دفاعی را نام بُرد .سردار احمد وحیدي وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهاي
مسلح دراین باره می گوید« :وزارت دفاع در گذشته ،بهعنوان پشتیبان نیروهاي مسلح ،تنها در دو
عرصۀ توان نظامی ـ دفاعی و رفاهی شناخته میشد و به واقع نقش سوم آن در امر پشتیبانی
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دیپلماسی نیروهاي مسلح و جایگاه مهم تأثیرگذاري بر سیاست دفاعی و امنیتی کشور ،مغفول مانده
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بود؛ اما دهۀ ،1981آغاز توجه و عمل وزارت دفاع در این عرصه است .وزارت دفاع با فعال سازي
این عرصه توانست به دستاوردهاي بسیار مهمی دست یابد و علاوه بر شکوفایی در سخت افزار در
حوزه نرم نیز با اتکاي به قدرت ابزاري ایجادشده به صورت فعال و توانمند یاري رسان موفق و
مؤثري براي سیاست خارجی کشور شد .ازجمله این دستاوردها در حوزه هاي راهبردي می توان
حضور و تأثیرگذاري بر کنوانسیون هاي خلع سلاح ،توسعه روابط با کشورهاي مهم منطقه اي
آمریکاي لاتین ،آفریقا و شرق آسیا و اختصاص سهم قابل توجهی از صادرات به بخش دفاعی را
نام برد .این روند امروز موجب بهبود موقعیت و قدرت مانور کشور در عرصه بین الملل گردیده
است(».وحیدي .)118 :1983 ،از سوي دیگر ،هدف غایی و نهایی نیروهاي مسلح در گام دوم
انقلاب اسلامی« ،بازدارندگی» است .لذا کار ویژۀ اصلی دیپلماسی دفاعی را میتوان در تحقق و
پیاده کردن راهبرد بازدارندگی و کاربرد آن در تعامل واحد سیاسی با دیگر واحدهاي نظام بینالملل
دانست(مینایی و همکاران.)41 :1939 ،
 .2-2-3مدیریت ،مهندسی ،اصلاح و بهبود محیط امنیتی :هنگامیکه سازمان هاي نظامی کشورها
مناسبات و تعاملات دفاعی میان خود برقرار کنند در این صورت محیط امنیتی آن ها در شرایط مناسبی
قرار خواهد گرفت .به تعبیري روابط دفاعی میان سازمان هاي نظامی کشورها نقش تعیین کننده اي در
بهبود محیط امنیتی یعنی جلوگیري از فعالیت هاي زیان بار تهدیدکننده یا کاهنده دامنه ي صلح در منطقه
خواهد داشت .به عبارتی گسترش تعمیق و تقویت این روابط و مناسبات می تواند تغییر و تحول جدي
در محیط پیرامونی ایجاد کند .به هر میزانی که دستگاه دفاعی تلاش کند تا کشورهاي محیط پیرامونی
خود را همسو کند به همان میزان می تواند در تأمین امنیت منطقه بسیار اثرگذار باشد .بنابراین مدیریت و
مهندسی محیط راهبردي کشور یکی از راهبردهاي مهم دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران
است(جعفري .)11 :1938 ،تبدیل تهدیدهاي بالفعل به تهدیدهاي بالقوه و تهدیدهاي قریب الوقوع به
تهدیدهاي بعیدالوقوع؛ انتقال کانون تهدید از نزدیک(از لحاظ مکانی) به دور؛ کاهش حجم نیروهاي
تهدیدکننده؛ کاهش پایگاه هاي نظامی تهدیدکننده؛ کمینه(تمدید نشدن) یا بیشینه (لغو پیمان هاي دفاعی
امنیتی) تهدیدکننده و منعقد نشدن پیمان هاي دفاعی تهدیدکننده ازجمله اقداماتی است که نهاد دفاعی
کشور می تواند در این راستا از آن بهره برداري کند(عسگري.)18 :1931 ،
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ارتقاي ثبات و امنیت را مورد تأکید قرار داده و می فرمایند« :اعلام می کنیم کشورهاى همسایه
برادران ما هستند؛ دست دوستى و برادرى ما به سوي این کشورها دراز است .به آن ها هیچ نیازى
نداریم؛ این برادرى ،از روى نیاز نیست .ملت ایران ثابت کرده است که با توکل به خدا و با اعتماد
به نفس بر مشکلات فائق می آید ،اما ما اختلاف را برخلاف مصلحت دنیاى اسلام می دانیم؛ لذا
دست دوستى به سوي همه ى کشورها دراز کرده ایم ...و این باید روزبه روز تقویت شود ...امنیت
این منطقه باید به وسیله ي دولت هاى این منطقه تأمین شود(».بیانات در در دیدار عمومى مردم
لار .)1981/1/13 ،با توجه به رهنمودهاي یادشده می توان گفت که دیپلماسی دفاعی باید در
راستاي بهبود محیط امنیتی(تهدیدزدایی ،امنیت زایی و بازدارندگی) نقش هاي زیر را ایفا نماید:
الف) گسترش و تقویت روابط دفاعی با بازیگران بیرونی به منظور تأمین منافع ملی و بهبود
شاخص هاي امنیت (امنیت سازي)؛
ب) جلوگیري از تشکیل ائتلاف علیه خود توسط بازیگران تهدیدکننده؛
ج) برقراري ارتباط با بازیگران مرتبط با مناقشه به عنوان میانجی براي پیش گیري از جنگ و یا
حل وفصل اختلافات؛
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در مناسبتی دیگر مقام معظم رهبري تلاش براي همگرایی میان کشورهاي همسایه در جهت

د) همکاري گرایی امنیتی براي مقابله با برخی موضوعات مخاطره آفرین امنیتی از قبیل مقابله با
تروریسم ،مقابله با باندهاي مواد مخدر و(...جعفري.)11 :1938 ،
 .3-3الزامات
 .1-3-3ساختار و روند تصمیم گیری :یکی از عوامل الزامی ،مهم و کارآمد که می تواند در ارتقاي
دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی موثر باشد ،ضرورت توجه به
«ساختار و روند تصمیم گیري» در این حوزه است .در حال حاضر دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی
ایران ،از لحاظ رویکرد و کارکرد مؤثر آن ،جایگاه ارزنده اي براي تصمیم گیرندگان و سیاست مداران
جمهوري اسلامی ایران دارد .چراکه در طی دهه اخیر ،این نوع دیپلماسی به شدت مورد توجه مسئولان
و تصمیم سازان کشور قرار گرفته است و این مهم باید در گام دوم انقلاب اسلامی نتیجه دهد .دیپلماسی
دفاعی جمهوري اسلامی ایران در حالی پیگیري و بازتولید می گردد که با توجه به تهدیدها و چالش
هاي به وجود آمده علیه کشور جمهوري اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه اي مطرح و داراي
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جایگاهی ویژه است و از لحاظ پیشگیري و مهار تهدیدهاي پیش رو ،بخش دفاع با تکیه بر فعالیت هاي
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دیپلماتیک ،می تواند در ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل میان کشورهاي منطقه نقش اساسی و مطلوبی را
ایفا نماید .پس براي تداوم و تحقق دیپلماسی دفاعی پویا که توان همکاري هاي دفاعی -امنیّتی با
کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي در زمینه هاي فنی و مطالعاتی ،تبادل تجهیزات ،سرمایه گذاري هاي
مشترک ،آموزش هاي نظامی و تبادل وابستگان نظامی و دفاعی را داشته باشد .لذا در چنین وضعیتی
مجموعه «وزارتخانه هاي دفاع ،اطلاعات و امور خارجه ،معاونین و مدیران اطلاعاتی -امنیّتی کشور،
فرماندهان نیروهاي مسلح [فرماندهان نظامی و فرماندهان اطلاعاتی] ،وابستگان نظامی و وابستگان دفاعی
فعال در دفاتر وابستگی خارج از کشور» ،مسئول پیگیري و اجراي دیپلماسی دفاعی -امنیتی کارآمد و
مناسب با چالش هاي پیش رو هستند .با این حال ،چنانچه خواسته شود به ساز وکارهاي اجرایی سازي
دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی اشاره اي شود ،باید به مواردي از
قبیل عضویت و پایبندي در معاهده ها و قراردادهاي بین المللی ،توجه به پیمان نامه هاي دفاعی -امنیّتی،
گفتگوهاي دفاعی -امنیّتی و راهبردي ،تبادل تجهیزات و تسلیحات (نظامی و دفاعی) ،انجام تمرین ها و
رزمایش هاي نظامی مؤثر[با ماهیت صلح محور و مبتنی بر بازدارندگی] توجه نمود که همگی آن ها در
ساختار و روند فرآیند تصمیم گیري در حوزه دیپلماسی دفاعی جمهوري اسلامی ایران مؤثر و داراي
نقش هستند(مرادیان و تاج آبادي.)11 :1939 ،
 .2-3-3آیندهنگری :امروزه روز تحول سریع و مداوم در همه شئون جامعه اعم از اقتصادي،
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظامی برنامهریز را ملزم به شناخت و محک زدن هر چه بیشتر
متغیرهایی میکند که میتوانند نظام و خرده سیستمهاي آن را در آینده و به هر نحو و به هر میزان
تحت تأثیر قرار دهند .اگر قرار است برنامهریزي موفق باشد ،باید نگاهی جستجوگر و طولانی به
آینده داشته باشد .دراین راستا آیندهنگري در دیپلماسی دفاعی این امکان را براي ایران فراهم
میکند که شرایط فعلی خود را با خواستهاي آتی بسنجد و بر آن اساس براي آینده برنامهریزي
کند تا به اهداف مورد نظر در سطح منطقهاي و راهبردي دست یابد.
نتیجه گیری
دیپلماسی دفاعی شباهت بسیاري با دیپلماسی سیاسی دارد ،اما محتواي اصلی دیپلماسی دفاعی به
جاي مسائل سیاسی ،دربرگیرنده مسائل نظامی ،دفاعی و امنیتی است .دیپلماسی دفاعی به جاي تکیه
بر معلول به علت انگاري ها می پردازد و مبتنی بر اصل پیشگیري در مقابل درمان ابزاري تعیین کننده
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با توجه به تجربه نزدیک به نیم قرن از انقلاب اسلامی و بخصوص تجربه هاي جنگ
تحمیلی(دوران دفاع مقدس) و تحریم هاي بین المللی نظام سلطه به رهبري ایالات متحده آمریکا و
در گام دوم از انقلاب اسلامی ،دیپلماسی دفاعی به عنوان ابزاري مؤثر در پیشبرد اهداف و سیاست
هاي جمهوري اسلامی ایران ،در راستاي اعتمادسازي ،تنش زدایی ،امنیت سازي و تولید قدرت
محسوب می شود که در جهت مقابله با تهدیدهاي پیرامون منطقه اي و خنثی سازي آن ها ،به
بومی سازي و راهبرد بازدارندگی بر اساس اهدافی همچون فراهم کردن زمینه تأمین فناوري
تجهیزات یا تسلیحات دفاعی ،گسترش همکاري هاي دفاعی -نظامی با کشورها ،توسعه تعاملات با
نهادهاي منطقه اي و بین المللی ،خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی ،اعتمادسازي در حوزه هاي نظامی
و مبارزه با تروریسم روي آورده است.
با توجه به اهداف ،راهبردها و الزامات دیپلماسی دفاعی در گام دوم انقلاب اسلامی ،جمهوري
اسلامی ایران باید به دنبال تقویت نقشش در ایجاد همان الگوي موفقی باشد که انقلاب اسلامی را تا
به این مرحله از قدرت رسانده است .بطور قطع تحقق این اهداف ،راهبردها و الزامات گامی مؤثر
در تولید و زایش بیش از پیش قدرت ملی ،نیل به ثبات و امنیت پایدار در فرایند گام دوم انقلاب
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در معادلات جهانی است .کنشگري کشورها در سطح بین المللی ،از وظایف دیپلماسی دفاعی است.

اسلامی در مسیر تمدن سازي نوین خواهد بود.
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