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بازدارندگی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

مقدمه
بازدارندگي سياستي پيشگيرانه است که تحقق آن از دغدغههاي اصلي دولتهاست.
بازدارندگي نوعي ديپلماسي است و نبايد آن را تنها راهبردي براي جنگيدن دانست ،زيرا
بازدارندگي راهي براي دستيابي به صلح و استقرار آن است و بهمنظور متقاعد کردن طرف مقابل
طرح ميشود تا به او ثابت شود که ميان راههاي ممکن ،تجاوز کمترين اثر را دارد ]1[.بنابراين در
رابطه مستقيم با سياست خارجي است .جمهوري اسالمي ايران همواره در سياست خارجي خود با
تهديدات استراتژيکي روبهرو ميباشد که بهنوعي ناشي از متغيرهاي پايدار سيستمي اعم از سيستم
داخلي ،منطقهاي و جهاني است که قدرت و بازدارندگي سياست خارجي از عوامل اصلي رويارويي
با تهديدات و تبديل آنها به فرصت ميباشد.
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بازدارندگي در اسالم
در قرآن آيه « َو َأعِدُّوا ل َ ُه ْم َما ْاس َت َط ْع ُت ْم م ِ ْن ُق َّوه ٍ َو م ِ ْن رِ ِ
باط الْخَ ْيلِ تُرهِ َ
بون بِه َع ُد َّو اهلل ِ َو

َع ُد َّو ُکم » امر عامى است به مؤمنين که در قبال کفار بهقدر تواناييشان از تدارکات جنگى که به
آن احتياج پيدا خواهند کرد تهيه کنند ،به مقدار آنچه کفار بالفعل دارند و آنچه توانايى تهيه آن را
دارند .در اين حالت دشمن منافع يک جامعه اسالمى دشمن منافع تمامى افراد است ،و بر همه افراد
است که قيام نموده و دشمن را از خود و از منافع خود دفع دهند ،و بايد براى چنين روزى نيرو
و اسلحه زير سر داشته باشند ،تا بتوانند منافع خود را از خطر دستبرد دشمن نگهدارند ،گو اينکه
پارهاى از ذخيرههاى دفاعى هست که تهيه آن جز از عهده حکومتها برنميآيد ،وليکن پارهاى
ديگر هم هست که مسئول تهيه آن خود افراد است ،چون حکومت هرقدر هم نيرومند و داراى
امکانات زيادى باشد به افراد مردم محتاج است .پس تکليف «و اعدوا … » ،تکليف به همه است.
[]2تا بدين طريق دست دشمن را از منافع اسالم و مسلمين کوتاه نموده و با قدرت بازدارنده خود
بتوانند به اهداف واالي جامعه اسالمي همچون تمدن اسالمي جامهي عمل بپوشانند.

مباني عقلي بازدارندگي
جنگ تحميلي عراق بر ايرانکه بيترديد عاملي کليدي در شکل گيري فرهنگ راهبردي
ايران بود ،ضرورت ارتقاي سطح توانمنديهاي نظامي – امنيتي و رسيدن به بازدارندگي را از
طرف جمهوري اسالمي ايران مورد تأکيد قرارداد؛ چراکه بازدارندگي بهمثابه مفهومي راهبردي،
هزينههايي بسيار کمتر از دفاع دربردارد که مشوق ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران در اتخاذ
آن است.
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آنچه در منطقه براي بازدارندگي در سياست خارجي ايران داراي اهميت ميباشد ،نخست
حضور آمريکا در منطقه و دوم هستهاي بودن رژيم صهيونيستي است که به دليل رابطه خصومتي
هر دو با ايران عمال منطقه را به درون حوزه بازدارندگي ايران وارد ميسازد ]3[.عامل مهم ديگر
کشورهاي تازه استقالليافته پس از فروپاشي شوروي هستند که ويژگي امنيتي براي ايران دارند.
با توجه به ساخت قومي ،نقشه جغرافيايي پراکندگي قومي در ايران و آسياي ميانه و قفقاز؛ در
صورت عدم پيوند و ساماندهي روابط و عدم اقدام به همگرايي منطقهاي ،اين موضوع ميتواند از
سوي قدرتهاي رقيب مورداستفاده قرارگرفته و منشا تهديدات عليه ايران باشد .همچنين تالش
جهت همگرايي و پيوند ميتواند مجموعهاي امنيتي را در شمال ايران سبب شود که فرصتهاي
مختلفي را در اختيار سياست خارجي و محيط ديپلماسي ايران قرار دهد ]4[.البته نبايد از کشورهاي
جنوب غرب آسيا غافل شد .تالش پاکستان براي نفوذ در منطقه با پشتيباني آمريکا منجر به بروز
رقابتها و تهديدات نويني عليه ايران شده است که توجه بهموقع به اين تهديدات و بهرهگيري از
آنان بهعنوان فرصتي براي همکاريهاي پايدار ميتواند از عوامل اصلي قدرت بازدارندگي ايران
باشد.
ايران بهعنوان کشور سامان دهنده به نظم غرب آسيا ،با دارا بودن توان نظامي باال و قدرت
نرم در منطقه که سبب شده قاطبه مسلمانان از وضعيت انزوا به نيروهاي تأثيرگذار منطقه تبديل
شوند؛ طبيعي است که خواهان قدرت براي ثبات سياسي و پايداري خود باشد« .بيگانه هراسي
(با نماد غربستيزي و آمريکاستيزي) اصل ديگري از هويت و فرهنگ راهبردي و مبناي
تصميمگيري و سياستهاي خارجي و اعالني جمهوري اسالمي ايران است .وجود اين اصل باعث
گسترش اختالفها با کشورهاي غربي و درنتيجه گسترش تقابل شده و نيز مبنايي براي افزايش
بازدارندگي ايران در برابر تهديدهاست» ]5[.امروزه دولت قدرتمند دولتي نيست که تنها نيروي
نظامي گسترده متعارف يا هستهاي دارد ،بلکه تکيهبر تواناييهاي نظامي و اطالعاتي در خارج از
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مرزهاي کشور و توسط گروههاي مدافع ،مهمترين ابزار قدرت محسوب ميشود ]6[.که ايران در
اين زمينه نيز ميتواند صاحب قدرت بازدارنده در منطقه باشد.

جمهوري اسالمي ايران و تقويت بازدارندگي
جمهوري اسالمي ايران از همان ابتداي تشکيل بر اساس آموزههاي اسالمي باهدف
گسترش عدالت ،آزاديخواهي ،برابري و صلح در جهان بنيان نهاده شد ،بنابراين گسترش روابط
با کليه ملتها و کشورهاي جهان بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک ،نفي هرگونه سلطهگري
و سلطهپذيري و تأکيد بر نهادينه شدن حقوق بينالملل ،تالش در جهت کاهش تشنج در منطقه
و جهان ،تقويت انسجام و وحدت کشورهاي اسالمي و غير متعهد ازجمله اهداف سياست خارجي
جمهوري اسالمي ايران درگذشته ،حال و آينده به شمار ميرود ]7[.آنچه اساس و قاعده روابط
دولت اسالمي با دولتهاي غير اسالمي است ،رعايت مصالح مسلمانان است .جنگ و صلح در
سياست امنيتي اين دولت بايد متکي به قدرت و اقتدار و نه موضع ضعف باشد .از اينکه قرآن
کريم به مؤمنان دستور ميدهد «سالحهاي خود را به دست گيرند ،آنگاه گروهي يا دستهجمعي و
يکپارچه بجنگند»)نساء ( 71برميآيد که جنگيدن نيازمند آمادگي نظامي است.
بيگمان يکي از عناصر قدرت در جهان امروز ،توان کشورها از بعد نظامي و امنيتي است
و افزايش توان نظامي و اطالعاتي هر کشوري به افزايش جايگاه و نفوذ آن کشور در مقايسه با
کشورهاي پيراموني مربوط ميشود ]8[.قدرت موشکي ايران نيز يکي از عرصههاي تحت حمايت
مردمي است و ملت ايران ،تاکنون حمايت خود را از برنامههاي قدرت موشکي به رخ جهانيان
کشيده و عليرغم فشارهاي گسترده ،هيچگاه دست از اين حمايت برنداشتهاند ]9[.همين عامل
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از مباني اقتدار ايران و تقويتکننده استراتژي بازدارندگي است .البته «رهبري هوشمندانه مقام
عظماي واليت و بهرهگيري همزمان ايشان از قدرت نرم و قدرت سخت ،يکي ديگر از مؤلفههاي
قدرت ايران محسوب ميشود و رکن ديگر پايداري انقالب اسالمي ،همانا حضور مردم درصحنه
دفاع از آرمانها و دستاوردهاي انقالب ميباشد»]10[.
جمهوري اسالمي ايران در زمره کشورهايي است که نقش منطقهاي خود در سالهاي بعد از
پيروزي انقالب اسالمي را بر اساس الهامبخشي تعريف کرده است ]11[.بنابراين طبيعي است که
ديپلماسي دفاعي امنيتي ايران ميبايست متکي بر بازدارندگي همهجانبه ،عناصر قدرت نرم و در
تعامل سازنده با جهان باشد .اين در حالي است که تحوالت گوناگون در سطح نظام بينالمللي و
رويدادهاي گسترده در محيط منطقهاي و همچنين تهديدات نامتقارن ،نوعي استراتژي بازدارندگي
را مطرح ميسازد که ضمن دارا بودن موازنه عقلي و ديني ،ترکيبي از ايدئولوژي ،پراگماتيسم و
عقالنيت بوده و سه اصل عزت ،حکمت و مصلحت را سرلوحه خود قرار ميدهد.

بازدارندگي جمهوري اسالمي ايران در نظا م بينالملل
در سياست خارجي ايران حفظ مرزهاي کشور و ثبات سياسي دو هدف مهم بوده است.
[ ]12از منظر نحوه نگرش به ساختار نظام بينالملل ،الگوي دفاع نيز قائل به وجود ساختار همکاري
جويانه در روابط بينالملل است و درعينحال توسل به جنگ و اعمال قدرت براي دفاع از جان،
مال ،ناموس ،آزادي و استقالل مردم را وظيفه اصلي ميداند .اين مؤلفه در گفتمان بنيانگذار
جمهوري اسالمي ايران بازدارندگي و دفاع وظيفه محور تلقي ميشود ]13[.ايران در تفکر
بازدارندگي خود بيشتر بر موقعيت استراتژيک خود در سيستم منطقهاي و بينالمللي و بهرهگيري
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از آن در خنثيسازي حمالت احتمالي از طريق باال بردن هزينه دشمن و همچنين تحميل فشارهاي
سيستمي بر آن تأکيد ميکند .از ديدگاه ايران مهمترين توانائيهاي مذکور عبارتاند از:
zzموقعيت ژئوپليتيکي که معموال اشغال کشور را مشکل ميکند؛
zzسواحل طوالني با خليجفارس و درياي عمان بهعنوان سرزمين اصلي توليد انرژي جهان؛
zzموقعيت عبوري تنگه هرمز و کنترل ايران بر آن؛
zzموقعيت نظامي برتر در منطقه؛
zzساختار متنوع نيروهاي نظامي آن بهويژه توان بسيج جمعيت در زمان ضرورت؛
zzامکان بهکارگيري نيروهاي شبهنظامي در صورت ضرورت؛
zzتوان شبکهسازي ايران در منطقه؛
zzتوان اختالل در شبکه هاي ژئوپليتيکي و ژئوکالچري و ژئواکونوميکي سيستم بينالملل.
[]14
توانمنديهاي مذکور در عرصه بينالمللي و منطقهاي اهميت ژئوپليتيکي و قدرت
بازدارندگي ايران را افزايش داده است .باألخص اينکه «روند حوادث منطقه در سالهاي اخير
بهگونهاي بوده که نهتنها نقش ايران را بهعنوان يک بازيگر منطقهاي تعيينکننده ،تثبيت نموده
بلکه ايران را بهعنوان کشوري تأثيرگذار در عرصههاي فرا منطقهاي نيز معرفي کرده است]15[».
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رابطه مستقيم بين بازدارندگي و امنيت
در شرايطي که قدرتهاي بزرگ از ابزارهاي محوري براي تأثيرگذاري بر کشورهاي
پيرامون برخوردارند ،طبيعي است که تأمين امنيت بدون توليد قدرت نظامي و استراتژيک
براي کشورها امکانپذير نخواهد بود .ديپلماسي دفاعي جمهوري اسالمي ايران ميتواند با اتخاذ
رويکردي منطقهاي (و در صورت امکان بينالمللي) در دفاع از ارزشهاي بنيادين جمهوري
اسالمي ايران در تعامل با سياستهاي خارجي ،نقشي برجسته ميکند]16[.
براين اساس جمهوري اسالمي ايران ،حفظ استقالل ،آزادي و تماميت ارضي خود ،باهدف
تأمين صلح و امنيت براي خود ،منطقه و جهان را مبناي اقدامات و طراحيهاي دفاعي و امنيتي
خود قرار ميدهد .اين راهبرد برگرفته از متن قانون اساسي و همچنين اعتقادات ديني و باورهاي
فرهنگي و عقلي و هنجارهاي اجتماعي و ارزشي جامعه ايراني ميباشد .لذا در فرهنگ اسالمي و
ايراني همان اندازه که جنگافروزي نکوهيده است ،دفاع همهجانبه از کشور و ملت ،بااقتدار و
بازدارندگي ،واجب است.
کشورهاي درحالتوسعه نياز همهجانبهاي به قدرت سازي از طريق تجميع منابع انساني،
اقتصادي و ژئوپليتيکي خود دارند؛ هنجارهاي سياست خارجي بخشي از واقعيتهاي قدرت نرم در
هر کشوري محسوب ميشود و تحقق آن نيازمند انسجام گفتماني بين اليههاي مختلف سياسي و
اجتماعي است]17[.عدم انسجام در بين نيروهاي داخلي و متعاقب آن کاهش بازدارندگي ،سياست
خارجي جمهوري اسالمي ايران را بيشتر معطوف به سياست داخلي مينمايد و اين در حالي است
که اهداف واالتري براي سياست خارجي کشور طراحيشده است که با افزايش بازدارندگي در
عرصه سياست خارجي ،امنيت و منافع ملي به همراه اهداف واالي نظام جمهوري اسالمي ايران
قابل تحقق خواهد بود.
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نتيجه
به دليل اينکه مقاومت بر مبناي آموزه هاي اسالم ناب محمدي (ص) ،مبناي اصلي هويت،
ارزشها ،هنجارها و الگوهاي رفتاري مطلوب در جمهوري اسالمي ايران است ،انتظار ميرود
در فرهنگ راهبردي ايران ،اصل پايداري و مقاومت يکي از مباني رفتارهاي راهبردي ،امنيتي
و دفاعي باشد ]18[ .امروزه ايران براي ارتقاء قدرت بازدارندگي خود در سياست خارجي بيش
از هر چيزي نيازمند اتحاد و انسجام نيروهاي مختلف با گرايشهاي سياسي متنوع است .صلح و
امنيت ارمغان افزايش قدرت ايران در عرصه سياسي ،اقتصادي ،نظامي و امنيتي خواهد بود .بيشک
پايداري و مقاومت توأم با انسجام نيروهاي داخلي باالخص در سطح افراد جامعه ميتواند دشمنان
نظام جمهوري اسالمي را از هر گونه تعدي به مرزهاي کشور بازدارد و در نهايت نيز امنيت بيشتر
را در سطح ملي و منطقهاي محقق نمايد.
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