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چکیده:

با پيشرفت روند جهانيشدن ،عدهای دوران انقالبها را خاتمه یافته تلقي کرده و ميکوشند مفهوم گفتگو و
«دیپلماسي» را مترادف با سازگاری و متضاد با مفهوم انقالب نشان دهند .از نظر ایشان انقالبيگری و تنشزایي
یکي بوده و بویژه عصر جهانيشدن را عصر گفتگو بهجای انقالب ميدانند .مسئله این پژوهش نمایش
همسویي دیپلماسي و انقالبي بودن در عصر جهانيشدن ،در قالب ویژگيهای مفهوم «دیپلماسي انقالبي» است.
هدف پژوهش ،امتداد مفاهيم «دیپلماسي» و «دیپلماسي دفاعي» به فضای انقالب و انقالب اسالمي و بيان
اصول و ویژگي «دیپلماسي انقالبي» در عصر تحوالت جهاني است .نوع پژوهش بنيادی و روش آن آميخته،
توصيفي ـ موردی ،و برای پردازش دادههای اصلي« ،شيوه تأثير متقابل رویداد ،روندها» انتخاب شده است.
نتيجه پژوهش و بررسي گویا است که مفاهيم گفتگو ،رایزني یا «دیپلماسي» با مفهوم انقالب در عصر
جهانيشدن تضادی ندارد و این دو همچنان جایگاه برجسته خود را در روابط بينالملل حفظ کرده است .در
این ميان ،انقالب اسالمي در گذار از تحوالت جهاني با ابداع نوع جدیدی از گفتگو با عنوان «دیپلماسي
انقالبي» ظرفيتهای نوین دیپلماتيک را ایجاد کرده است .همان گونه که در بيانات مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالي) بر رعایت اصول انقالبي در موضوع «دیپلماسي» تأکيد ،و ویژگي مفهوم نوین «دیپلماسي انقالبي
هوشمند» ترسيم شده است .دیپلماسي انقالبي و هوشمند یگانه روشي است که این توان را دارد تا بر پایه
اصول انقالبي ،ظرفيت و فرصتهای نوین همکاری چندجانبه بينالمللي ایجاد ،و تهدید و تحریمهای هوشمند
و همچنين «دیپلماسي اجبار» دشمنان را بياثر سازد.
کلید واژهها
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مقدمه

امروزه از یکسو با پيشرفت ارتباطات و کمرنگ شدن مرزهای جغرافيایي و از سوی
دیگر ،درهمآميختگي حوزههای اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،اقتصادی و ...به نظر ميرسد نوعي
همگرایي جهاني یا «جهانيشدن» 0پا به عرصه وجود نهاده است .در این وضعيت با ظهور
روندهای نویني چون نظام جهاني ،صلح و امنيت جهاني ،جامعه جهاني ،دولت جهاني ،دولت
حداقلي و مجازی ،همچنين ظهور بازیگران جدید نظير سازمانهای بينالمللي و ورود بازیگران
جدید غيردولتي به صحنه در ابتدا چنين ارزیابي شد که مفاهيم دولت ـ ملت و دولتهای ملي
در حال افول و تضعيف هستند؛ اما با همه این موارد ،هنوز مهمترین بازیگران جهان ،دولتها
هستند.
پيروان نگره (نظریه) «جهانيشدن» ميگویند تغييرات سریع جهان باعث همگرایي مسائل
ملي ،منطقهای و جهاني خواهد شد .در این ميان برخي اندیشمندان ،جهان آینده را بر اساس
نظریه «هيمنه جهاني» (هژموني)« 2تکقطبي» (تسلط مطلق یک ابرقدرت جهاني) ميدانند.
برخي دیگر با مشاهده بافت سياسي جهان اعتقاد دارند ،جهان آینده دارای ویژگي ناپایداری و
چندمرکزی خواهد بود .اینکه آیا جهان آینده یکپارچه و تکقطبي یا دارای چند مرکز و
چندقطبي باشد ،هنوز مشخص نيست.
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بههرتقدیر ،این نگرشها از «عدم قطعيت» و بروز ناسازهای بزرگ یا «پارادوکس» (تناقض،
ضدیت و مغایرت) در پيشبيني آینده جهان خبر ميدهد .در چنين وضعيتي نياز روزافزون به
گفتگو و گفتمان 5،بين کشورها و گفتمانهای درونسازماني حتي گروههای قدرتمند بشدت
افزایش یافته است .گفتگو در هر وضعيتي ،حياتي است و هسته مرکزی مفهوم «رایزني» یا
«دیپلماسي» را در روابط بين قدرتها و بينالملل تشکيل ميدهد.
برخي جریانها با پيشرفت روند جهانيشدن دوران انقالبها را پایان یافته تلقي ميکنند و
عصر کنوني را عصر گفتگو یا گفتمان بهجای انقالب ميدانند .مسئله پژوهش بر اساس
1 - Universalization & Universality
2 - Hegemony
3 - Uncertainty
4 - Paradox
5 - Discourse
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دوران انقالبها پایان یافته است؛ اینکه آیا رویداد و روندهای دگرگونيهای کنوني جهان ،نشانگر
گفتگو و گفتمانهایي است که با سرشت انقالب و انقالبي بودن مغایرت دارد ،جای بررسي
فراواني دارد .مسئله این پژوهش ،نمایش همسویي سياسي و انقالبي بودن در عصر جهانيشدن
در قالب ویژگيهای مفهوم «دیپلماسي انقالبي» است.
مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالي) در این زمينه دو مقوله دیپلماسي و
انقالبي بودن را از هم جدا نميدانند و همواره بر رعایت اصول و آداب صحيح و انقالبي در
موضوع دیپلماسي کشور تأکيد ورزیدهاند .ایشان در زمينه رعایت اصول انقالب در گفتگوهای
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پرسشي بنيادین شکل گرفته است که آیا اساساً انقالب با گفتگو یا دیپلماسي در تضاد است و

مربوط به «برجام» ميفرمایند" :من دیپلمات نيستم؛ ليکن انقالبي هستم ".آنگاه اصول
دیپلماسي انقالب اسالمي را با عنوان «دیپلماسي انقالبي» ترسيم فرمودند که در ادامه آورده
خواهد شد .در چنين دوراني ایجاب ميکند تا در اتخاذ سياست و دیپلماسي مناسب،
هوشمندی الزم را بهکار ببریم .ازاینرو ،هدف این نوشتار ،امتداد مفاهيم «دیپلماسي» و
«دیپلماسي دفاعي» به فضای انقالب و انقالب اسالمي و بيان اصول و ویژگي «دیپلماسي
انقالبي» در عصر تحوالت جهاني است .بر این اساس ،پرسش اصلي این است که اصول و
ویژگيهای «دیپلماسي انقالبي ،دفاعي و هوشمند» چيست .با شناخت اصول و ویژگيهای این
رویکرد ،توان نظام اسالمي در دستيابي به اهداف انقالب افزایش خواهد یافت.
مبانی نظری پژوهش

پایههای این پژوهش بر دریافتهایي استوار است که از بررسي واژهویژگان زیرین به دست
آمده است .بر بستر این دریافتها نگره (نظریه) «دیپلماسي انقالبي و هوشمند» شکل گرفته
است.
 0ـ پيشينه پژوهش :مفهوم «دیپلماسي انقالبي» نوظهور است و پيشينه آن بر پایه بيانات
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي) بنيان نهاده شده است که در ادامه به برخي از بيانات ایشان در
این زمينه اشاره ميشود.
"باید در مسائل دیپلماسي به انقالب خود افتخار کنيم" (حدیث والیت .)0931/11/11
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"در عرصه دیپلماسي ،هوشمندی الزم است؛ ابتکار عمل الزم است؛ نوع برخورد مبتکرانه
الزم است؛ اینها ناشي از همين روحيه انقالبيای است که ما از آن تعبير ميکنيم به روحيه
بسيجي؛ روحيه جوان؛ مبتکر؛ پيشرو؛ دارای اعتمادبهنفس .دیپلماسي ما باید با روحيه انقالب
همراه باشد و ميتوان با صراحت مباني خود و اصول خود را گفت و پيش رفت .در همهجا
بایست در دیپلماسي موضع فعال داشته باشيم ...در مسائل شبيه مسائل منطقه خيلي الزم است
که با دقت و هوشياری و قدرت فعل ،فعال بودن و اثرگذار بودن ،وارد ميدان شد .آیا عمل
انقالبي همراه با تشکيالت منطقي و دقيق و حسابشده ،قابلجمع نيست؟ ما مشاهده ميکنيم
که اینها ميتواند باهم جمع شود" (حدیث والیت ،بيانات در .)0935
همچنين بخشي از پيشينه موضوع ،برگرفته از مفاهيم (هوشمندی در سياستگذاری ،سياست
دفاعي هوشمند ،دیپلماسي هوشمند) در رساله نگارنده با عنوان «نظریه دفاع هوشمند» است.
 2ـ دریافتها (مفاهيم) :به برخي از ویژگيها و کارکردهای مفاهيم بهصورت کوتاه پرداخته
ميشود.
 2ـ  0ـ مفهوم «دیپلماسي» (دیپلوماسي) :0پيشينه دیپلماسي به ایجاد کشورها و مفهوم
دولت ـ ملت باز ميگردد .به دليل اینکه در روابط خارجي کشورها ،نوع تعامل ،رابطه و
همچنين نوع گفتگو با یکدیگر از اهميت بسزایي برخوردار است برای معرفي و تعيين نوع و
ویژگي این روابط «دانش سياستورزی»« ،دانش گفتمان ورزی»« ،دانش رایزني» و یا «دانش
دیپلماسي» به وجود آمد .امام خميني(ره) بنيانگذار نظام جمهوری اسالمي ایران در معنای
سياست فرمودهاند:
"سياست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد تمام این مصالح جامعه را در مدنظر
بگيرد و اینها را هدایت کند بهطرف آن چيزی که صالحشان است .صالح ملت است ،صالح
افراد است و این مختص انبيا است .دیگران این سياست را نميتوانند اداره کنند .این مختص
به انبيا و اوليا است و بهتبع آنها به علمای بيدار اسالم( "...حدیث والیت .)0953/00/9
ارتباط تنگاتنگي بين مفهوم «سياست» و «دیپلماسي» وجود دارد و نميتوان آنها را از
یکدیگر جدا کرد.
1 - Diplomacy
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«دیپلماسي» نوشته ميشود در اصل واژهای فرانسوی است .در فرهنگ واژگان با معاني «دانش
سياست»« ،سياستمداری»« ،دانش سياست خارجي» و «علم سفارت» معرفي شده است.
نزدیکترین واژگان فارسي به دیپلماسي ،تعبيرهای «گفتمانورزی»« ،سياستورزی»،
«صالحورزی» و «رایزني» 0است .رایزني به معنای نظریه دادن ،مشورت دادن ،گفتگو،
صالحدید و صوابدید است .در این نوشتار برای واژگان غربي ،یک واژه فارسي استفاده شده
است.
ـ برای واژه «پاليسي» 2واژه سياست
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الف ـ واژه دیپلماسي (دیپلوماسي)« :دیپلوماسي» که در نگارش فارسي بهاختصار

ـ برای واژه «پوليتيک» 9واژه سياستمدارانه
ـ برای واژه «پوليتيکال» 4واژه سياسي
ـ برای واژه «دیپلماتيک» 5واژه سياستمداری
ـ برای واژه «دیپلماسي» واژه «رایزني»
ـ برای واژه «دیپلمات» 1واژگان «رایزن» ،سياستمدار یا سياستورز
ـ برای واژه «کنسول» 7واژه مستشار
سياستمدار یا «دیپلمات» فردی است که به حرفه سياستورزی یا کارهای «دیپلماتيک»
مشغول است« .دیپلمات» ،مأمور و نماینده رسمي برای تبيين سياستي معين است که دارای
مدرک و مجوز رسمي (دیپلم) فعاليت در کارهای سياسي است« .دیپلماسي» یا رایزني ،حرفه
فرد دیپلمات است .ازآنجاکه دیپلماتها در سفارتخانهها مستقر هستند« ،دیپلماسي» را علم
سفارت نيز ميگویند .اغلب واژه «دیپلماسي» با واژه «پوليتيک» ،که آن نيز فرانسوی است،
یکسان پنداشته ميشود .دليلش این است که کارهای سياسي 8با کارهای دیپلماتيک به یکدیگر
1 - Advice; consultation; counsel
2 - Policy; polity; kingcraft
3 - Politique
4 - Political
5 - Diplomatic
6 - Diplomat
7 - Councillor; councilor; counsellor; counselor
8 - Political affairs
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بسيار نزدیک است (البته واژه «پوليتيک» با واژه عربي «سياست» نيز دارای تفاوتهای معنایي
مختصری است).
0

در بيان دانش دیپلماسي نيز اغلب مفهوم عمومي آن یا «دیپلماسي عمومي» در نظر گرفته
ميشود.
ب ـ انگاشتهایي از دانش «دیپلماسي» (تعابير علم دیپلماسي) :در انگاشتها یا تعابير از
دیپلماسي ،آن را دانش ،هنر ،مهارت و فن گفتگو و چانهزني در نظر ميگيرند .هر کشوری که
دارای قدرت چانهزني باشد ،موفقتر خواهد بود .در حد پایين ،آن را «لفاظي» و در حد باال «فن
گفتگو» مينامند .در برجستهترین تعبير ،دیپلماسي را دانش ،فن و هنر گفتگو و یا «گفتمان» و
همچنين مشاوره ميدانند .در انگاشتي مرسوم ،دیپلماسي ،هنر دستيابي به اهداف از طریق
گفتگو بهجای اعمال زور است .ازآنجاکه مهمترین ویژگي این گفتمان ،جایگزین شدن آن با
مقوله درگيری فيزیکي و جنگ سخت است ،آن را فن نبرد در گفتگو و گفتمان ،بدیل منازعه و
جنگ نيز در نظر ميگيرند .در انگاشتي دیگر ،برخي اعتقاد دارند جنگ و انقالب اعمال سلطه
با بهکارگيری قدرت سخت برای تحميل موضوعي معين در سياست خارجي و داخلي کشورها
بهجای گفتمان است.
ج ـ برداشتهایي از دیپلماسي و واگویه آن (تعاریف دیپلماسي) :در اغلب تعاریف
دیپلماسي ،آن را «شيوه ،ابزار و راهکار اجرای سياستها» یا «فن سياست» در نظر گرفتهاند .با
توجه به دیدگاههای موجود از مفهوم دیپلماسي ،برداشتهای گوناگوني واگویه یا تعریف شده
است .بر اساس نظریه «تصورگرایان» یا «ایدئاليستها» امکان جایگزیني دیپلماسي بهجای
اعمال قدرت و جنگ و دفاع سخت وجود دارد .در این برداشت ،دیپلماسي ،روش گفتگو
(مذاکره) بهجای کاربرد نيرو و توان (اعمال زور) است.
در دیدگاه «واقعگرایان» یا «رئاليستها» برای حفظ منافع ملي در کنار دیپلماسي ،قدرت هم
الزم است و قدرت چانهزني نيز درگرو قدرت ملي کشورها است .ازاینرو ،شناخت سياستها،
پيشنياز دیپلماسي به شمار ميرود .در این برداشت" ،دیپلماسي هنر اداره و هدایت کردن

1 - Public Diplomacy
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"دیپلماسي راهکار اصلي ایجاد موازنه بين منافع مختلف کشورها است" (بيليس.)27 :0989 ،
د ـ اهداف دیپلماسي و دانش آن :برخي هدف از سياستورزی یا دیپلماسي را «استفاده و
جایگزیني روش کمهزینهتر گفتمان بهجای جنگ» در نظر ميگيرند .پيشبيني ميشود باوجود
تغيير در هویت بازیگران صحنه بينالملل ،برخي از اهداف و منظور دانش رایزني یا دیپلماسي
مانند تشخيص نوع گفتگو ،تنظيم روابط خارجي کشورها با بازیگران صحنه بينالملل ،ایجاد
تعامل و رابطه سازنده بين کشورها همچنان ثابت بماند.
«جان بيليس» در کتاب «جهانيشدن سياست» ،یگانه هدف دیپلماسي را "آسانسازی روابط
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گفتگوهای رسمي ،تشریفاتي و پاسداشت ارتباطات بين دولتها است"( 0نوروزی.)81 :0974 ،

بين دولتهای حاکم ميداند" (بيليس.)31 :0989 ،
هدف دیپلماسي «راهبری سازنده روابط خارجي و بينالمللي به سمت هماهنگي و
همکاری است ».همچنين منظور از دیپلماسي «دستيابي سریع و کمهزینهتر به منافع و مصالح
ملي» است.
هـ ـ رویکردها 2به دیپلماسي :رویکرد و سوگيری این است که با چه زاویه و از چه
چارچوبي به محيط و مسائل آن بنگریم .در نگاه به محيط دو رویکرد غالب در دیپلماسي این
است که آن را از دریچه «مسائل ملي» و یا دریچه «جهانيشدن» بنگریم.
رویکرد به دیپلماسي از دریچه «ملي» :از دریچه مسائل ملي دو موضوع منافع و مصالح ملي
اهميت بسزایي دارد .نوع گفتمان دیپلماسي و رفتار کشورها بر اساس این دو عامل سنجيده
ميشود .در این زمينه برای «تعامل ایجابي» با کشورها از روشهای «گفتمان اقناعي» 9یا
دیپلماتيک و در «تعامالت سلبي» از روشهای کاربرد نيروی نظامي و اعمال تحریمهای
اقتصادی استفاده ميشود.

1 - Diplomacy is the art of conducting official negotiation and maintaining relationship
)between governments. (dictionary of Political Terms
2 - Approach
3 - Convincing Discourse
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رویکرد به دیپلماسي از دریچه «مسائل بينالمللي و جهانيشدن» :این رویکرد ،حاصل
سازگاری و هماهنگي با محيط است .در این باره «پل دیویس» 0مينویسد.
"این نگاه از محيط و آینده تأثير ميپذیرد .سياستهای تدوینشده توان تطابق با سه حالت
آینده نویدبخش ،آینده بد و آینده بدون رخداد را داشته باشد که دارای دو سطح است :سطح
نخست تطابقپذیری عملياتي ،توانایي پرداختن به گسترهای وسيع از سناریوهای سياسي و
نظامي و شرایط پيچيده در زمان مشخص است .سطح دوم ،تطابقپذیری راهبردی ،توانایي در
تغيير دادن سریع و آسان وضعيت سياسي و نظامي است“ (دیویس.)031 :0984 ،
و ـ دیدگاهها 2به دیپلماسي :دیدگاه ،موقعيت مکاني نگریستن فرد یا گروه است .اندیشه نيز
مشابه نگریستن موقعيت مکاني یا دیدگاه دارد .پيامد اساسي دیدگاههای اندیشه «مکاتب
فکری» است .در دانش سياسي هر دیدگاهي ،هنجار و ارزشهای معيني دارد .برخي از این
دیدگاههای اندیشه یا مکاتب فکری اصلي و شناختهشده شامل دیدگاه «تصورگرایي» یا
«ایدئاليسم»( 9اصالت تصور) ،دیدگاه «واقعگرایي» یا «رئاليسم»( 4اصالت واقعيت) ،دیدگاه
«رهاگرایي» یا «ليبراليسم»( 5اصالت رهایي کامل و اباحه) ،دیدگاه مارکسيسم( ،1اصالت تحليل
اقتصادی) ،دیدگاه اسالم با قرائت اهل بيت عليهالسالم (اصالت حقيقت) و ...است .در منابع
بومي و دیني اسالم توجه به گفتوشنود ،سخنورزی ،گفتمانورزی ،صالحورزی و اهميت
مسائل دیپلماتيک ،فراوان وجود دارد .در قرآن کریم بر دو گویه «قول طيب» و «قول سدید»
تأکيد شده است.
زـ کارویژه( 7وظيفه) کارکرد( 8توانایي) و کاربردهای( 3عمل و اقدامات) دیپلماسي:
مهمترین کارویژه (وظيفه) دیپلماسي ،مانور سياسي در عرصه سياست خارجي بر اساس

1 - Paul k Davis
2 - Stand point, Point of view, site, View
3 - Idealism
4 - Realism
5 - Liberalism
6 - Mraxism
7 - Function
8 - Capability
9 - Applied
01

اساس هدف شکلدهي یا ایجاد محيط امنيتي (منطقهای و جهاني) مناسب و مطلوب برای
تحقق اهداف راهبردی سياست خارجي انجام ميشود .دیپلماسي در حوزههای گوناگون
«کاربرد» دارد و تنها به حوزه سياست محدود نميشود .بر این اساس ،دارای گونههای سياسي،
اقتصادی ،فرهنگي ،رسانهای ،نظامي و ...است.
 2ـ  2ـ مفهوم «دیپلماسي دفاعي»« :0دیپلماسي دفاعي» کشورها به حوزه نظامي محدود
نيست« .دیپلماسي دفاعي» نهتنها بر بهرهبرداری از قدرت نظامي ناظر است بلکه از دیگر
قدرتهای ملي (سخت و نرم) استفاده ميکند .چنين به نظر ميرسد که مفهوم «دیپلماسي
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مهمترین کارکرد (توانایي) آن است که توانایي خلق فرصتهای دیپلماتيک است .این وظيفه بر

دفاعي» معادل «دیپلماسي نظامي» است؛ اما اینگونه نيست؛ زیرا دفاع نظامي تنها یکي از
حوزههای دفاع ملي است؛ بهعبارتيدیگر ،نظام دفاعي هر کشور شامل همه دفاع در همه
حوزههای اجتماع (سياسي ،فرهنگي ،اقتصادی و )...است .استفاده همزمان از قدرت نرم و
سخت در گفتگوها ،نمایي از دیپلماسي دفاعي هوشمند را ایجاد ميکند.
الف ـ انگاشتهایي از دیپلماسي دفاعي (تعابيری از دیپلماسي دفاعي) :انگاشتهای گوناگوني
از دیپلماسي دفاعي و رابطه آن با دیگر مفاهيم نظير سياست دفاعي ،منافع ملي و ...وجود دارد.
در یک مثال ميتوان دیپلماسي دفاعي را به تيراندازی با کمان تشبيه کرد که بدنه کمان آن
سياست دفاعي ،زه کمان دیپلماسي دفاعي ،پيکان آن توان ملي ،ميزان کشش زه توسط نيروی
ملي ،مسير اعمال قدرت را راهبرد ملي ،هدف آن مصالح ملي و مرکز دایره نشانهروی آن منافع
ملي است .در این انگاشت ،تيراندازی بدون کمان و زه مناسب یا دیپلماسي دفاعي بدون اتکا
بر سياست ملي و سياست دفاعي کارآمد ،نتيجه مطلوب را در بر نخواهد داشت.

1 - Defensive Diplomacy
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شکل  :1استعارهای از رابطه سیاست دفاعی و دیپلماسی دفاعی (نویسندگان مقاله)

این سياست دفاعي است که تعيين ميکند برای دستيابي به اهداف چه ميزان نيرو باید بهکار
برده شود .ازاینرو در گفتگوها ميزان نيرو و توان ملي هر کشور ،قدرت دیپلماسي را افزایش
ميدهد.
ب ـ برداشتهایي از «دیپلماسي دفاعي» و واگویه آن (تعاریف دیپلماسي نظامي) :در تعریفي
کلي از مفهوم دیپلماسي دفاعي چنين آمده است" :دیپلماسي دفاعي یکي از راههای کسب
منافع و امنيت ملي است" (شمخاني .)4 :0980 ،ميتوان چنين اظهار کرد که دیپلماسي دفاعي
به تمام اقدامات و فعاليتهای دیپلماتيک در راستای سياست دفاعي کشور اطالق ميشود که به
ایجاد توافق ،ایجاد اتحاد ،حفظ اتحاد ،جلوگيری از جنگ ،حفظ صلح ،همفکری و وحدت
روش در امور نظامي و غير نظامي بين کشورهای دوست و یا حتي متخاصم منجر ميشود.
ج ـ اهداف و منظور دیپلماسي دفاعي :اهداف دیپلماسي دفاعي با سياست و اهداف ملي
هر کشور همسو است« .مارتين فان کرفلد» 0با نگاهي انتقادی ،موارد جدیدی را مطرح
ميسازد.
"هدف «دیپلماسي دفاعي» رفع خصومت ،اعتمادسازی ،تشویق به اصالحات جاهطلبانه و تا
حدودی نامنسجم است .ازاینرو ،تبدیل این اهداف به منافع ملموس و براورد کارامدی این
1 - Von Creveld Martin.L
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اهميت خاصي برخوردار است ...باید نوعي حس مالکيت مشترک در اهداف دیپلماسي دفاعي
ایجاد کرد( "...کرفلد.)25 :0981 ،
هدف دیپلماسي دفاعي دستيابي به اهداف و یا مصالح ملي است .منظور از «دیپلماسي
دفاعي» در زمان صلح ،کسب نتيجه بدون کاربرد قدرت (بازدارندگي فعال) ،توليد قدرت،
افزایش قدرت ،نمایش قدرت ،یافتن راهحلهای جلوگيری از وقوع جنگ (بازدارندگي) و
منظور آن در زمان جنگ شامل بهرهبرداری مناسب از کاربرد قدرت نظامي و دستاوردهای آن
خواهد بود.
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سياست ،چالشبرانگيز است و عملياتيسازی این اهداف بلندمدت در قالب اهداف عيني از

 2ـ  9ـ مفهوم «دیپلماسي نظامي» پس از پایان جنگ سرد :کشورهای جهان تالشهای
فراواني را برای پيشگيری از جنگ انجام دادند .برخالف تصور همگان ،نابودی ابرقدرت شرق
نهتنها موجب کاهش نظاميگری و افزایش امنيت جهان نشد بلکه بهصورت فزایندهای ناامنيها
تشدید شد .بخش اعظم این درگيریها ناشي از عدم درک شرایط دگرگوني (تغيير) ،دگردیسي
(تحوالت) روند و رویدادهای جهان و همچنين نبود روابط دیپلماتيک و «دیپلماسي نظامي»
بوده است.
در یک انگاشت (تعبير) ،دیپلماسي نظامي ،هنر استفاده از نيرو و توان نظامي بر سر ميز
گفتگو است .در همين زمينه« ،دیپلماسي نظامي» چنين تعریف شده است:
"دیپلماسي نظامي گفتگو و دیگر روابط بين ملتها ،ارتشها و شهروندان آنها توسط
دیپلماتهای نظامي است که هدف آن ،تأثيرگذاری بر محيطي است که نيروی نظامي در آن
فعاليت ميکند ...دیپلماسي نظامي از لحاظ تعریف استفاده از نيروی نظامي (ارتش) برای تحقق
اهداف سياست خارجي و نقش راهبردی است .دیپلماسي نظامي ،ایجاد بستر محيطي (منطقهای
و جهاني) مناسب و مطلوب برای تحقق و آسانسازی تحقق اهداف راهبردی سياست خارجي
است" (صدوقي 27 :0989 ،و .)28
هنگاميکه قدرت نظامي کشوری رو به افزایش بگذارد .سياست نظامي آن کشور ،پا را از
فضای داخلي بيرون ميگذارد و به منطقه پيراموني و سپس وارد فضای جهاني ميشود؛
بنابراین نيازمند داشتن دیپلماسي نظامي منسجمتری خواهد بود.
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 2ـ  4ـ مفهوم «دیپلماسي اجبارآميز یا زورگویي» :0در هنگامه درگيری بر سر منافع بين
کشورها نياز واقعي به کاربرد نيروی نظامي همواره احساس نميشود .گاهي در اینگونه مواقع
تنها تهدید کارساز است و یکي از بازیگران با نمایش قدرت و یا کاربرد بسيار محدود قدرت،
طرف دیگر را با کراهت به اطاعت مجبور ميکند .گفتمان این رویکرد «دیپلماسي اجبارآميز» یا
«دیپلماسي زورگویي» یا «دیپلماسي قهری» نام دارد (آنچه اکنون دولت «ترامپ» در حال
اجرای آن است).
"کشورها برای تأثيرگذاری بر محاسبات طرف مقابل در مواردی از خشونت و تهدید
بهکارگيری نيرو استفاده ميکنند و ميکوشند از این طریق توان نظامي خود را به نفوذ و قدرت
سياسي ترجمه کنند .این فرایند تأثيرگذاری بر محاسبات طرف مقابل با بهرهگيری از تهدید
نيروی نظامي و یا حتي بهکارگيری محدود آن بهعنوان «دیپلماسي اجبارآميز» مطرح شده است"
(امينيان.)031 :0931 ،
"یکي از جنبههای دیپلماسي اجبارآميز ،که بروشني در ادبيات آن تبيين ميشود ،اما اساساً
بخشي از مجموعه نظریههای بازدارندگي و مجبور ساختن است ،این است که «اعتبار تهدید»
بهصورت گستردهای به هزینهای بستگي دارد که کشور هدف برای کاربرد آن ميکند .همانطور
که «شيلينگ» )0311( 2در یکي از کارهای اوليه خود تبيين ميکند ،تهدید باید معتبر باشد تا
مؤثر واقع شود( "...امينيان)037 :0931 ،؛ "به تعبير دیگر ،دیپلماسي اجبارآميز درصدد حل
اختالف و رسيدن بهنوعي سازش البته به نفع طرف اجبار کننده است .این فرایند سياسي همراه
با نمایش قدرت و تهدید بهکارگيری زور و یا حتي کاربرد محدود زور است تا انگيزه طرف
مقابل برای مقاومت و ادامه سياست خود از بين برود و با نمایش هزینههای سنگيني که در
صورت عدم تمکين باید متحمل شود ،محاسباتش تغيير کند و درخواست اجبارکننده را
بپذیرد؛ طرف مجبور ميشود بين گزینه ضربه نظامي و یا سازش ،گزینه دوم را انتخاب کند که
کمهزینهتر است" (.)Perez 2015: 41

1 - Coercive Diplomacy
2 - Schelling Thomas
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استفاده از دیپلماسي اجبارآميز از استفاده مستقيم از زور بسيار کمهزینهتر است ،بسيار پيچيده
است .نمونههای تاریخي موفقيت آن بسيار کمتر از شکست از راهبرد است .از سوی دیگر در
صورت شکست نيز هزینه آن بسيار زیاد است؛ زیرا کشور اجبارکننده با انتخابهای شومي
روبهرو ميشود .عقبنشيني یا اجرای تهدید و توسل به جنگ که بمراتب هزینههای اعتباری و
جنگي بيشتری را بر کشور اجبار کننده به همراه دارد" (اسدی.)025 :0981 ،
«جوزف نای» نيز در کتاب «آینده قدرت» بر این مسئله تأکيد دارد.
" ...بهطورکلي تهدیدات ،زماني که با شکست روبهرو ميشود ،هزینهبردار است به این

دیپلماسي انقالبي هوشمند در تحوالت جهاني

"بااینحال دیپلماسي اجبارآميز در عين جذابيت بسيار فریبنده هم هست؛ زیرا اگرچه

دليل که نهتنها مقاومت را در کشور هدف تشویق ميکند بلکه در نگاه کشورهای ثالث هم تأثير
منفي ميگذارد که در حال رصد نتایج سياستها هستند" (.)Nye 2011: 45
جالب اینکه در عصر موسوم به جهانيشدن ،رویکرد «دیپلماسي زورگویي» و حتي کاربرد
نيروی نظامي از جانب کشورهایي دنبال ميشود که داعيه جهانيسازی و ارتباطات سازنده نيز
دارند .همين نکته بر اهميت رویکرد «دیپلماسي انقالبي» ميافزاید.
 2ـ  5ـ مفهوم دیپلماسي انقالبي و هوشمند« :دیپلماسي انقالبي» برگرفته از اندیشه مقام
معظم رهبری انقالب اسالمي (مدظلهالعالي) است .رعایت آداب و اصول انقالبي «جهتگيری و
روحيه انقالبي و دیني» در موضوع دیپلماسي کشور همواره توسط ایشان تأکيد شده است.
رهبر انقالب اسالمي در زمينه رعایت اصول انقالب در گفتگوهای مربوط به «برجام»
ميفرمایند" :من دیپلمات نيستم؛ ليکن انقالبي هستم" و اصول دیپلماسي انقالب اسالمي را با
عنوان «دیپلماسي انقالبي» ترسيم فرمودند .ایشان دو وظيفه دیپلماسي و انقالبي بودن را در
اصل از هم جدا نميدانند و در این زمينه ميفرمایند:
"عرصه دیپلماسي عرصه شيطنت است .یک چنين عرصهای است؛ هوشمندی الزم است؛
ابتکار عمل الزم است؛ نوع برخورد مبتکرانه الزم است؛ اینها ناشي از همين روحيه انقالبيای
است که ما از آن تعبير ميکنيم به روحيه بسيجي؛ روحيه جوان؛ مبتکر؛ پيشرو؛ دارای
اعتمادبهنفس .دیپلماسي ما باید با روحيه انقالب همراه باشد و ميتوان با صراحت مباني خود
و اصول خود را گفت و پيش رفت .در همهجا بایست در دیپلماسي موضع فعال داشته باشيم.
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بایستي انسان بخصوص در مسائل شبيه مسائل منطقه خيلي الزم است که با دقت و هوشياری
و قدرت فعل ،فعال بودن و اثرگذار بودن ،وارد ميدان بشود .آیا عمل انقالبي همراه با
تشکيالتي منطقي و دقيق و حسابشده ،قابلجمع نيست؟ ما مشاهده ميکنيم که اینها ميتواند
باهم جمع شود .انقالبيگری به این نيست که ما آنجا که نباید پرخاش کنيم ،بيخودی پرخاش
کنيم .انقالبيگری به آن است که ما مواضع اسالمي انقالبي را قاطعانه و بدون رودربایستي و
مرعوب شدن و خام شدن در مقابل برخي از چهرههای اميدبخش کاذب ،حفظ کنيم .البته این
مانور هنرمندانه نبایستي به معني عبور از خطوط قرمز یا برگشتن از راهبردهای اساسي یا عدم
توجه به آرمانها باشد .اینها را باید رعایت کرد" (حدیث والیت .)0935
"حکمت این است که شما بتوانيد مواضع طرف مقابل را حکيمانه به مواضع خودتان
نزدیک کنيد .اینها در تضاد باهم نيستند .حکمت و عزت و مصلحت مکمل همند .باید در
جهت مصالح ملي باشند و در درجه اول باید با حفظ عزت ملي و عزت هویتي همراه باشند.
حکمت یعني با منطق متين در عرصه دیپلماسي وارد شدن "...در بيانات رهبری رصد تحوالت
و «دیپلماسي فعال و انقالبي» در حمایت از ملل مستضعف چنين است" :این کار جز با
ارتباطات جهاني جز با دیپلماسي فعال جز با نشستوبرخاستها و سخن گفتنهای حکيمانه
که حاال اندکي شرح خواهم داد و فعاليت و ابتکار و دادوستد و اعالم و درخواست همکاری
در آن ضابطه و چارچوب خاص امکانپذیر نيست؛ پس امروز وزارت خارجه پيشاهنگ
ارتباطاتي است که برای دوران بازسازی ضروری است؛ چه سياسيش ،چه اقتصادیش ،چه حتي
فرهنگيش ،آن نوک پيکان حرکت دیپلماسي نماینده وزارت امور خارجه است" (حدیث
والیت .)71/14/08
"این تحوالتي که در دنيا وجود دارد و آقای دکتر والیتي به آنها اشاره کردند ،اگرچه در
مناطق دیگری انجام ميگيرد ليکن به ما مرتبط است .این تحوالت از اروپا شروع شد و امروز
هم شاید بارزترین صحنه این تحوالت اروپاست .البته از اروپای شرقي شروع شد ليکن امروز
صحنه اروپا کالً به آثار و تبعات و نتایج این تحوالت آغشته است .مسئله وحدت دو آلمان،
مسئله اروپای متحد و ابعادی که با این وضع پيدا ميکند ،مسائل مربوط به کشور شوروی،
مسائل عظيمي است بعد هم سرریز شدۀ این مسائل از اروپا به کشورهای سوسياليستي دنيا در
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خودش را نشان ميدهد .مهمترین مسئله این است که ما بفهميم در کجای این تحوالت قرار
داریم" (حدیث والیت .)13/15/10
ایشان در مالقات با اعضای محترم هيئت دولت« ،هوشمندی و حفظ جهتگيری و روحيه
انقالبي و دیني در دیپلماسي» را موضوع مهمي ميدانند و فرمودند" :باید در مسائل دیپلماسي
به انقالب خود افتخار کنيم" (حدیث والیت .)31/11/11
مفهوم «دیپلماسي دفاعي انقالبي» ميتواند با کارکرد و توان خود ،دستيابي به اهداف را
آسانتر سازد .در همين زمينه این نظریه تأیيد ميشود که کارامدترین و اثربخشترین دیپلماسي

دیپلماسي انقالبي هوشمند در تحوالت جهاني

درجه اول و به کشورهای آسيایي و دیگر کشورها در درجه بعد که در هر جایي به نحوی آثار

دفاعي برای نظام جمهوری اسالمي در تحوالت کنوني جهان ،دیپلماسي دفاعي انقالبي است.
برخي از معتقدان به دیپلماسي دفاعي با استفاده از عنوان تنشزدایي ،مشکل سياست کالن
کشور را به دهه نخست انقالب نسبت ميدهند و با القای این موضوع ،که دوره انقالب و
انقالبيگری تمام شده است به نفي گفتمان انقالبي پرداختند .این نگرش مدتي در فضای
سياسي کشور ابهاماتي را به وجود آورد.
"دیپلماسي دفاعي در اوایل دهه  0981زمينههای تنشزدایي منطقهای در چارچوب انسجام
اسالمي را به وجود آورد؛ اما چنين روندی بهعنوان گفتمان مؤثر در راهبرد دفاعي جمهوری
اسالمي ایران بهگونهای تدریجي کاربرد خود را از دست داد" (متقي :0935 ،پشت جلد کتاب).
همانگونه که نباید از مفهوم دیپلماسي دفاعي برداشتي محافظهکارانه و منفعالنه شود از
تعبير «دیپلماسي انقالبي» نيز نباید برداشت دیپلماسي تنشآفریني شود( .چنانکه برخي از
مغرضان سياسي قصد دارند از مفهوم انقالب ،استنباط تهاجم ،پرخاشگری و تنشزایي را القا
کنند).
«دیپلماسي انقالبي و هوشمند» یگانه رویکرد در وضعيت کنوني جهان است که این توان را
دارد تا بر پایه «قدرت سالم» ،نرم و سخت ،ظرفيت و فرصتهای نوین همکاری چندجانبه
بينالمللي ایجاد کند .این رویکرد برخاسته از اصول انقالبي است و توانایي این را دارد تا
تهدید و تحریمهای هوشمند و همچنين «دیپلماسي اجبار» دشمنان را بياثر سازد.
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 2ـ  1ـ مفهوم سياست دفاعي :0امروزه همه کشورها ناگزیر از داشتن «سياست دفاعي»
معين و تعریفشدهای (اعالمشده و یا اعالمنشده) هستند .در جهان آشوبناک کنوني ،داشتن
«سياست دفاعي» کارا ،اثربخش ،منعطف ،ژرف و آیندهنگر بيشازپيش ضرورت یافته است.
شناخت چنين «سياست دفاعي» نيز مستلزم مداقه و ممارست فراواني است« .سياست دفاعي»
کشورها در اندیشه دفاعي ریشه دارد .ازآنجاکه «دیپلماسي دفاعي» کشورها در امتداد «سياست
دفاعي» آنها است ،اندیشه دفاعي کشورها هنگام گفتگوها یا دیپلماسي دفاعي آشکار ميشود.
در فرهنگ اسالمي اصول سياست دفاعي جامعه اسالمي تحت تأثير آیات قران است .آیات
و روایات بسياری با همين مضمون را در منابع دیني و بيانات پيشوایان انقالب اسالمي
حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالي) ميتوان
مشاهده کرد .در قرآن کریم آیه  31سوره مبارک مؤمنون به پایههای سياست دفاعي پسندیده
اشاره شده است:
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَصِفُونَ (مؤمنون :)31/دفع کن بدى را به
خصلتى که آن نيکوتر است .ما داناتریم بدان چه وصف ميکنند.
در واقع «سياست دفاعي» است که در برابر پرسشهایي چون چگونگي استفاده از قدرتهای
ملي؛ چرا باید جنگيد؟ چگونه باید دفاع کرد؟ چگونه ميتوان در برابر رقبا و دشمنان پيروز
شد؟ چگونه ميتوان از دستاوردهای پيروزی بهرهبرداری کرد؟ چگونه از همه نيرو و توان ملي
برای افزایش توان دفاع ملي استفاده کنيم؟ ابعاد و عوامل قدرت ملي چگونه کاربرد دفاعي پيدا
ميکند؟ به پاسخگویي ميپردازد.
«سياست دفاعي» به واژهویژهای (اصطالح) پرکاربرد اشاره دارد که از ترکيب دو مفهوم
واژگان سياست و دفاع ساخته شده است .در یک انگاشت« ،سياست دفاعي» شامل «سياست
امنيتي» و فراتر از «سياست نظامي» 2است .در این انگاشت ،مفاهيم «امنيت» و «دفاع» بر
یکدیگر برتری ندارد؛ بلکه هدف دفاع ،رفع و دفع تهدید و منظور آن دستيابي به امنيت است
و این دو هيچگاه جدا از هم قابل تصور نيست .به همين دليل تهدیدات بسيار فراتر از
1 - Defense policy- Defensive policy
2 - Military Policy
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مفهوم نظامي و امور نظامي صرف برابر نيست .موضوع و امور نظامي بخشي از دفاع به شمار
ميرود .در فضای این انگاشت ،سياست دفاعي تنها متوجه بعد سخت تهدیدات نيست بلکه به
ابعاد سخت و نرم تهدیدات در سياستها توجه شده و بر سياستهای سختافزارانه و نرمافزارانه
ناظر است .این انگاشت ،آسيبهای تهدیدات پيرامون (محيط) دروني و بيروني را همنوا
ميداند و اقدامات نظامي و غير نظامي را هوشمندانه در راستای سياست ملي همسو ميسازد یا
بهعبارتي دیگر ،سياست دفاعي ،نشانگر رهيافتهای مربوط به آماده کردن کشور برای
بهکارگيری همافزای همه توان و نيروهای سالم سخت و نرم است.
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«مرزهای سرزمين» و «قلمرو ملي» رصد ميشود .همچنين موضوع و مفهوم دفاع با موضوع و

"[در تعابير پيشين] ،این مفهوم را به آن بخش از سياستهای دولت منحصر ميداند که بيشتر
متوجه مسائل نظامي است؛ ليکن در تعبير بعدی ،این مفهوم را بسيار کلي و در حوزههای
سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي ،نظامي و ...ميپندارد" (حسيني جير دهي.)41 :0970 ،
تاکنون انگاشت و برداشتهای گوناگوني بهصورت گسترده و یا محدود از مفهوم سياست
دفاعي ارائه شده است .همان گونه که بيان شد مبنا و پایه برداشتها همان انگاشتها است .برخي
از واگویهها بر اساس انگاره نخست ،که سياست دفاعي را با سياست نظامي برابر ميپنداشت،
چنين است:
"شيوههای کلي استفاده از قدرت نظامي کشور در برابر تهاجمات نظامي احتمالي دشمنان
خارجي ،دفع شورشهای مسلحانه مخالفان داخلي ،حفظ منافع امنيتي و پشتيباني از سياستهای
ملي است( "...تهامي" .)039 :0989 ،طرح ،برنامهها و اقدامات دولت برای تأمين امنيت در
برابر تهدیدات نظامي عموماً خارجي (در زمان جنگ و صلح) و در برابر شورشهای داخلي
است" (فری هرون اوئر" .)29 :0985 ،سياست دفاعي هر دولت ،واکنشي است به تهدیدات
عيني و ذهني برخاسته از محيط امنيتي خود و با توجه به اهداف ،منافع ،ارزشهای اساسي و
ميزان قدرت آن دولت گستره این محيط امنيتي نيز متفاوت خواهد بود .این موضوع معموالً
باعث ميشود تا هر دولتي محيط امنيتي خود را در عرصههای جهاني ،منطقهای یا صرفاً در
مرزهای بالفصل سرزمين خویش تعریف کند" (جاللي.)21 :0989 ،
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در برداشت و تعاریف کلي ،سياست دفاعي در برابر هرگونه تهدید امنيت فرد ،سازمان و
یا جامعه مطرح است؛ اما در همه موارد هنگاميکه سخن از سياست دفاعي به ميان آورده
ميشود ،منظور «سياست دفاع ملي» است« .سياست دفاع ملي» به خطمشي کلي هر کشور در
چارهاندیشي در برخورد با هرگونه تهدیدات دروني و بيروني امنيت ملي و همچنين پيشبيني
تهدیدات متصور در آینده اشاره دارد .سياست دفاعي ،کاربرد بهينه و اثربخش نيرو و توان ملي
برای حفظ ،تأمين و کسب منافع ملي است .یکي از این منافع نيز امنيت ملي است .ازاینرو
کاربرد سياست دفاعي در راستای ایجاد ،نگهداری و افزایش امنيت ملي است .اهداف و
چشمانداز (منظور) سياست دفاعي هر کشور در راستای اهداف سياست ملي آن است.
همچنين اهداف و چشمانداز سياست دفاعي مشابه مفهوم دفاع است که پيشازاین بيان شد.
این اهداف و چشمانداز را در اغلب موارد ميتوان در کارکردهای سياست دفاعي جستجو کرد؛
بنابراین ،سياست دفاعي است که تشخيص ميدهد در چه زمان باید چه مقدار توان و نيرو را
به کار برد .در چه زماني باید به نمایش قدرت و در چه زماني به استتار آن پرداخت.
سياست دفاعي با مفاهيم «بقا»« ،منافع»« ،ارزشها» «چالشها» و «امنيت» یا آسودگي در ارتباط
است .در این راستا ،سياست دفاعي به دنبال «ایجاد ،نگهداری و پایدارسازی امنيت» است؛ زیرا
امنيت موجب «ادامه بقا» «نگهداری ارزشها» «تداوم منافع» و «رفع چالشها» است .مفهوم
«امنيت» یا آسودگي در سياست دفاعي نقش کليدی ایفا ميکند.
 2ـ  7ـ مفهوم دفاع 0و پاسداری :مفهوم دفاع با معاني «ضد» 2و مخالف ،که در فارسي از
آن به «پاد» تعبير ميشود ،نزدیک است .در همين زمينه واژه «پادمان» ،که از مشتقات پاد است،
ميتواند بخوبي بار معنایي دفاع را در زبان فارسي بر دوش بکشد .امروزه کاربرد واژه «پادمان»
تنها در مبحث سامانه جلوگيری از گسترش سالح هستهای 9به کار ميرود؛ 4اما« ،پادمان»

)1 - Defense(n) –Defensive(adj) – Defensively(adv) – Defend(v)- Defender(r /n
2 - Anti; Antagonist; Adversary; opposed; opposite; opponent; hostile; foe
3 - Safeguard System

 4ـ قدرتهای هستهای برای جلوگیری از انتشار سالحهای هستهای ترتیباتی را برای نظارت بر برنامههای هستهای
کشورها و اطمینان از صلحآمیز بودن آنها اتخاذ کردهاند که به «نظام پادمان» معروف است (فرهنگ روابط
بینالملل ،ص .)852
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آسيب از سوی عوامل طبيعي و انساني است .این عوامل است که وضعيت یا هنگامه و حاالت
زیر را ميسازد:
( )0هنگامه دگرگوني( 0وضعيت تغيير) شامل گرفتاری در حاالت دگرگوني (تغيير)،
دگردیسي (تحول) ،دگرش (تبدیل و انقالب)
( )2هنگامه آشفتگي( 2وضعيت تالطم) شامل گرفتاری در حاالت غيرعادی بودن،
بينظمي ،بيثباتي و بيتعادلي
( )9هنگامه تنش( 9وضعيت التهاب) شامل گرفتاری در حاالت رویداد بي هشدار (حادثه
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ميتواند مناسبترین واژه برابر با مفهوم دفاع باشد .پاد ،هرگونه کاری در برابر انواع خطر و

غيرمترقبه) ،رویداد ناگوار (سانحه) و لغزش (خطا یا اشتباه)
( )4هنگامه چالش( 4وضعيت مشکل) شامل گرفتاری در حاالت هماوردجویي (رقابت)،
دشمني (تخاصم) ،پرخاش ،تهدید ،کشمکش (مناقشه)
( )5هنگامه آشوب( 5وضعيت بحران) شامل گرفتاری در حاالت دهشتافکني (تروریسم)،
شورش و بلوا ،براندازی (کودتا) ،فروپاشي (انقالب) و ستيزش که ستيزش خود به دو حالت
درگيری و جنگ قابل مشاهده است.
«دفاع» در برابر چنين هنگامههایي با هدف «مدیریت آسيب» 1انجام ميشود .مجموعه
اقدامات کنشي ،واکنشي و همچنين بدون کنش (غير عامل) در برابر تهدید منافع ،امنيت و یا
ادامه هستي است .دفاع مفهومي است که به اعتبار ابعاد ،فضا ،محيط ،حوزههای تأثير،
رویکردهای فراواني دارد و به شاخهها و گونههای معيني دستهبندی ميشود .هدف دفاع« ،رفع
و دفع خطر» و یا رفع و دفع عدم اطمينان در برابر آسيب به حيات ،منافع و ارزشها است.
منظور از دفاع «ماندگاری» است .این مضمون اساسي مفهوم «دفاع ماندگار» است .دفاع کامل و

1 - The Change
2 - The Turbulence; turbulency
3 - The Tension
4 - The Challenge
5 - The Chaos
6. Incomvenience Managment
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ماندگار دارای فرایند و گامهای (مراحل) معيني است .سه گام یا مرحله را برای دفاع ماندگار
ميتوان در نظر گرفت:
مرحله نخست :پایداری کردن (مقاومت) ،مقاومت یا ایستادگي «دفاع ایستا» است.
مرحله دوم :پادماني کردن (دفاع) ،این مرحله پویایي در دفاع یا «دفاع پویا» است.
مرحله سوم :پاسداری کردن (حراست) ،این مرحله از دفاع «دفاع پيشرو» است.
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالي) نگاه ویژه و درک موسعي از دفاع و پاسداری از
انقالب دارند .در برداشت از رهنمودهای ایشان دریافت ميشود که در برابر «پاسداری
محافظهکارانه» نوع دیگری از پاسداری هست که ميتوان آن را «پاسداری پيشران و پيش
برنده» ناميد.
"امروز من عرض ميکنم هویت سپاه ،که هویت پاسداری است به معنای یک مفهوم
محافظهکارانه تلقي نشود .پاسداری یعني نگهداشتن ،حفظ کردن .این حفظ کردن را ميتوان با
یک تفسير محافظهکارانه معنا کرد؛ یعني وضع موجود انقالب را حفظ کنيم .من این را
نميگویم .حفظ انقالب به معنای حفظ وضع موجود نيست؛ چرا؟ چون انقالب در ذات خود
یک حرکت پيشرونده است .آنهم پيشرفت پرشتاب ...هدف نهایي ،تعالي و تکامل و قرب
الهي است ...حفظ انقالب یعني حفظ همين حالت پيشروندگي و پيش برندگي ،پاسداری از
انقالب به این معنا است" (حدیث والیت .)0931/4/09
 2ـ  8ـ مفهوم دفاع هوشمند :0دفاعي همهجانبه (نظامي و غير نظامي) است« :دفاع
هوشمند» ،منظومهای از رهيافتهای 2دفاعي (شامل آیينها ،دکترینها ،سياستها ،راهبردها ،ترفندها،
طرحها و برنامهها) همهجانبه است با توان محاسبه هوشمندانه تهدیدات (پيش ،هنگام و پس از
وقوع) همراه با تبدیل آنها به فرصت .دفاع هوشمند را ميتوان رهيافتي دانست که اقدامات
ترکيبي و تلفيقي (سخت ،نيمه سخت و نرم) در برابر انواع تهدیدات متصور با وضعيت
(کنشي ،واکنشي و بازدارنده) است .دفاع هوشمند ،دفاع از همه ابعاد و ساحتهای جامعه در
برابر تهدیدات هوشمند است« .دفاعي هوشمندانه» بهکارگيری هوشمندی در ترکيبي از کنش و
1 - Smart Defense
2 - Procession-Proceed
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قرآنگرایي و والیتمداری متکي است و چنين دفاعي اصول و مباني خود را از آیات ،احادیث
ائمه معصومين(ع) و رهنمودهای وليفقيه ميگيرد .دفاعي ایماني ،توکل بنيان ،در طلب نصرت
و امداد الهي ،دارای صبر و پایداری و درمجموع دفاع مؤمنان ،صابران ،متوسمان (هوشمندان) و
«دفاع احسن» خواهد بود.
روششناسی تحقیق

پس از پایش و گردآوری دادهها برای پردازش (تجزیهوتحليل) دادهها از روشهای دانش

دیپلماسي انقالبي هوشمند در تحوالت جهاني

واکنشهای ظاهری یا باطني سخت و نرم است .هوشمندانهترین دفاع ،بر خداباوری،

«آیندهشناسي» 0با نام «روش تحليل روند» 2و «روش تأثير متقابل» 9استفاده شد .دانش
آیندهشناسي ،دانشي برخاسته از هوشمندی انسان است که با شناخت دگرگوني پدیدهها در
گذر زمان به انسان دیدمان (بصيرتي) زماناندیش را ارزاني ميکند که توانایي آیندهاندیشي
(اندیشه در موضوعات آینده) و ساختن تصویر مناسب آینده را داشته باشد .هدف دانش
آیندهشناسي ،مساعدت در تصميمگيریها از طریق ارائه انواع رهيافتهای (شامل آیينها،
دکترینها ،سياستها ،راهبردها ،ترفندها ،طرحها ،برنامهها و صحنه نامه) پایدار در سطح فردی،
گروهي ،سازماني و یا جامعه است .منظور آن ایجاد آمادگي در رویارویي با آیندههای بدیل 4و
شکلدهي یا ساختن آینده مطلوب است.
در مطالعات آیندهشناسي اغلب از چهار عنصر و یا عامل( 5روند ،رویداد ،تصاویر آینده و
اقدامات) که در ساختن آینده نقش دارد ،نام برده ميشود .به نظر ميرسد غير از این چهار
عامل ،نيازمند عنصر پنجمي به نام اثرگذار «عامل یا عوامل» 1نيز هستيم .برخي عوامل شامل
عناصر ،راهبردها ،ابزار و وسایل ،افراد ،گروهها و سازمانها است .در این ميان رویداد و روندها
اهميت بسزایي دارد .روندها انواع و اجزایي دارد .پيشران اصلي شتابناکي در دگرگوني جهان،
1 - Futurology
2 - Trend Analysis Method
3 - Cross-Impact Analysis Method
4 - Alternative Futures
)5 - Components (Trends/ Events/ Image/ Act
6 - Agent; Acting; assignee; element; factor; mouthpiece; operant; potential
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«روندها» ،است .برای درک و شناسایي این دگرگونيهای شگفتانگيز ،شناخت «روندها»« ،ابر
روندها» 0و «روند ویژهها» 2اهميت بسزایي دارد.
تجزیه و تحلیل دادهها

دیپلماسي و بویژه دیپلماسيهای انقالبي نيز به همين روال از عوامل روند و رویدادها تأثير
ميپذیرد .در این بررسي سه رویداد مهم و چهار روند پيشران مؤثر اصلي بر دیپلماسي انقالبي
(رویکرد اثربخش دیپلماسي دفاعي) شناسایي شده است( .البته ،روند و رویدادهای فرعي
دیگری هست که در شکلگيری آینده تأثير دارد ).در گام بعدی این رویدادها و روندهای مهم
به ترتيب با یکدیگر تالقي داده شده است.
الف :روندهای تأثیرگذار بر دیپلماسی انقالبی

روندهای پيشران ،تأثيرات شتابناک و شگفتانگيزی در دگرگوني و دگردیسي جهان دارد.
در محيطي اینچنين و در جهان آینده ،بازتعریف شرایط و مالحظات امنيتي در دیپلماسي
انقالبي اهميت فراوان خواهد داشت .روندهای پيشران اصلي در ادامه آورده شده است.
روند نخست ،روند رو به رشد فناوریها ()T1

روند رو به رشد و توسعه فناوریها بویژه فناوریهای کليدی و همگرایي چنين فناوریهایي
در همه حوزهها بویژه حوزه دفاع نظامي ،انقالبي را به وجود آورد .در حوزه نظامي ،گسترش
سالحهای کشتارجمعي نظير "تسليحات هستهای ،شيميایي و بيولوژیکي" و روشهای استفاده
از آنها در تنظيم سياستهای دفاعي و انقالبي تأثير بسزایي دارد .در این حالت ،طراحي
سياستهای نظامي و دفاعي ،که عالوه بر کارایي 9دارای اثربخشي 4الزم نيز باشد ،علم و هنر
بسيار پيچيده و دقيقي به شمار ميرود .داشتن سياست دفاعي کارامد و تأثير محور 5،چندبعدی
و همهجانبه ،موهبتي است که با تالش و فراست طراحان به دست ميآید.

1 - Mega Trends
2 - Super Trends
3 - Efficiency: Doing things Right
4 - Effectiveness: Doing the Right things
5 - Effect Base Defense Policy
18

انسان در گذار از دورههای گوناگون «نوگرایي» و «پسانوگرایي» اکنون پا به عصری گذارده
است که با عنوان عصر «جهانگرایي» 2از آن یاد ميشود .تعبير جهانيگرایي به مفهوم «گرایش
فراگير و همهجانبه به جهانيشدن در همه کارهای زندگاني» دربرگيرنده همه مفاهيم مربوط به
«جهانيشدن» و «جهانيسازی» 9است .همچنين دیگر مفاهيم مانند جهانگستری ،جهانگيری،
جهانوطني ،جهانشمولي و جهانياندیشي را نيز پوشش ميدهد .روند جهانيشدن در حوزه
سياست و سياست بينالملل تأثيرات چشمگيری گذارده است .همچنين روند دیگری که
بهموازات جهانيشدن بهپيش ميرود ،روند منطقهگرایي است .برخي این روند را نقيضي بر

دیپلماسي انقالبي هوشمند در تحوالت جهاني

روند دوم« ،جهانیشدن»)T2( 1

روند جهانيشدن ميدانند و برخي دیگر آن را جزئي از روند جهانيشدن و بلکه شاهدی بر
مدعای خود ميدانند.
«جهانيگرایي» موضوعي است که همه حوزههای اجتماع ،فرهنگ ،سياست ،اقتصاد،
ازجمله حوزه دفاع نظامي و امنيتي را تحت الشعاع خود قرار داده است .در چنين فضایي،
نميتوان توقع داشت که امنيت و بویژه «امنيت جهاني» 4و زیرمجموعههای آن نظير
"رهيافتهای جهانيگرایي ،جامعه جهاني ،زیستمحيطي ،انساندوستانه ،حقوق بشر ،دفاع جمعي
و امنيت جمعي" دستخوش دگرگوني نشود!
"«ریچارد روزکراس» معتقد است که با تحوالت پدید آمده در عرصه تجارت و فناوری،
دولت مدرن در حال حرکت بهسوی دولت مجازی است .او معتقد است با از بين رفتن قدرت
سرزميني ،برتری نظامي برای تقسيم بازار در اقتصاد مورد نظر او محصوالت ذهني و مجازی
مانند نرمافزار و طرحهای علمي جایگزین گونههای قدیمي دولت خواهد شد و نرمافزار و
اینترنت دارایيهای ملي دولت مجازی به شمار خواهد رفت؛ لذا ملتهایي که سریعتر وارد عرصه
اطالعات جهاني شوند ،نقش سر و بقيه نقش بدنه را بر عهده خواهند داشت ...نظریه دولت

1 - Universalization & Universality
2 - Cosmopolitan
3 - Globalization & Globalizing
4 - Global security
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حداقلي ،دولت مجازی ،پستمدرنيسم و جهانيشدن روندهایي است که دولت ملي سرزميني،
ارزشها و روشها را عوض خواهد کرد" (ایران.)8 :0982 ،
مطالعه کالنروند جهانگرایي به درک مفاهيم و روندهای جهانيشدن فرهنگي ،اجتماعي،
«نظام جهاني» و «جامعه جهاني» کمک شایاني خواهد کرد" .نظریه نظام جهاني «والرشتاین» ،که
درواقع تداوم و گسترش نظریه وابستگي است بر این مسئله تأکيد دارد که سرمایهداری اساساً
جهاني است .بر این اساس ،تهدید را ناشي از ویژگي نظام بينالمللي بر پایه تقسيم کار
بينالمللي ميدانند که در آن جهان به مرکز و پيرامون تقسيم ميشود که ازاینرو ،مرکز
بحرانهای خود را به پيرامون منتقل ميکند .مرکز توسعهیافته صلح و امنيت و رفاه دارد
درحاليکه حاشيه ،امکانات خود را در خدمت صلح و رفاه مرکز قرار ميدهد و پذیرنده
بحرانهای مرکز است .این دیدگاه ایجاد نوعي نظم نوین اقتصادی راه حل تأمين امنيت است"
(جوبتاشان.)8 :0980 ،
فرانسویان در زمينه جهانيسازی طرفدار پستمدرنيته هستند و ازاینرو طرفدار نظام
چندقطبي و سامانه شبکهای قدرتند؛ اما امریکایيها خواستار تمرکز قدرت و تکقطبي شدن
جهان هستند.
روند سوم ،تضعیف مفهوم دولت رسمی ()T3
روند چهارم ،کاهش اثربخشی نیروهای نظامی سنتی ()T4

به دليل جلوگيری از طوالني شدن نوشتار از توضيح این دو روند صرفنظر شده است.
ب :رویدادهای مؤثر بر دیپلماسی انقالبی

رویدادها بویژه رویدادهای بيسابقه اخير بر همه ابعاد زندگي بشر تأثيرات شگرفي دارد.
در سالهای اخير مشاهده ميشود رویدادهای شگفتيساز بر آیندهنگریها ،سياستها و راهبردها
پيشي گرفته است .این موضوع موجب شده است مفاهيم "جنگ ،دفاع ،امنيت ،تهدید ،قدرت"
دستخوش دگرگوني عمدهای شود و انتظار ميرود در آینده نيز دچار دگردیسي کاملي بشود.
در چنين فضایي ،ميتوان انتظار داشت که مفاهيم سياست دفاعي و همچنين سياست نظامي
دستخوش دگرگوني شود.
11

بشر در قرن بيستم و آغاز قرن جدید ميالدی شاهد جنگهای بينظير و کمنظيری بود که
خسارت و تلفات آن قابل مقایسه با طول عمر بشر نيست .با شناخت ویژگي و عوامل عمومي
جنگهای معاصر تا حدودی خواهيم توانست به بررسي تأثيرات این ویژگيها بر اجزای
سياستهای دفاعي بپردازیم .ميدانيم که ماهيت جنگ به شکل فزایندهای تغيير کرده است و این
تغيير همچنان ادامه خواهد یافت .این تغيير در همه سطوح و ابعاد جنگ و عوامل آن تحولي
اساسي ایجاد خواهد کرد .با بروز نشانههای تغييرات اساسي در ماهيت جنگها در اواخر قرن
بيستم و آغاز قرن بيست و یکم ،نميتوان انتظار داشت سياستهای دفاعي دستخوش تغيير نشده

دیپلماسي انقالبي هوشمند در تحوالت جهاني

رویداد نخست ،جنگهای معاصر ()E1

باشد در این ارتباط «مارتين کرفلد» چنين ميگوید:
" ...تا زماني که جنگ ادامه سياست است ،دگرگوني عميق جنگ بهیقين تغييرات مهم
سياسي را به دنبال خواهد داشت .پيماننامههای قدیمي جنگ بتدریج اعتبار خود را از دست
ميدهد و پيماننامههای جدیدی جایگزین آنها خواهد شد" (کرفلد.)251 :0981 ،
ارتباط تنگاتنگي بين مفهوم سياست دفاعي با جنگ و بویژه ویژگيهای متصور و محتمل آن
در جنگهای آینده وجود دارد .سياست دفاعي کارا باید در تقابل با طيفي از آشفتگي و
چالشهایي که آینده فراروی ما قرار ميدهد از بيشترین اثربخشي برخوردار باشد .از سویي
دیگر ،ابعاد نامعلوم چالشهای ملي و فراملي آینده نيز ازجمله نگرانيهای مشترک بين همه
کشورهاست .تهدیداتي که در آینده با آنها رو به رو خواهيم شد ،لزوماً شبيه تهدیدات کنوني
نيست .همچنين همراه با تغيير در نوع تهدیدات ماهيت کنشگران آن نيز تغيير یافته است.
رویداد دوم ،تحوالت اخیر منطقه (انقالب و بیداری اسالمی)E2( )1

وقوع پدیده بيداری اسالمي و در پي آن ،انقالب در کشورهای مسلمان و ادامه آن (در سال
 0931شمسي و  2100ميالدی) و همچنين سرایت این زلزله سياسي به برخي از کشورهای
غربي ،موجب به حرکت درآمدن سونامي بزرگي به نام عدالتخواهي در سراسر جهان شد.
امواج خروشان این رویداد بهرغم استفاده سلطه جویان از همه فنون رویارویي سخت و نرم
آرام نگرفت .این رویداد ،که بهصورت روندی ویژه ظاهر شده بود بهصورت مستقيم تحت
1 - Islamic Awakening
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تأثير انقالب اسالمي در ایران بود .این جنبش و همچنين جنبشهای عدالتخواهانه در جوامع
غربي ،موجب بروز دگرگوني ،دگردیسي و دگرش (تغيير ،تحول و تبدیل) عميقي در روابط
بينالملل و نظم پيشين جهان شد و حکایت از وجود شرایط گذار دارد .در این وضعيت،
پایههای اصلي ساختار تمدن غرب دچار چالش اساسي شده است .این موضوع طرحهای
جهانيسازی حول محور فرهنگ غربي را تضعيف ،و دوره افول چنين تمدني را تسریع کرده
است.
بيداری اسالمي ميرفت تا بهگونهای موجب همبستگي ملل مسلمان منطقه با فرهنگي
مشترک حول محور اسالم شود .این منطقه اندیشي با جهانيشدن مسلمانان منافاتي ندارد بلکه
نویدگر آغاز دوران همگرایي بيشتر آنان است .ازاینرو ،دور از حقيقت نخواهد بود که پيام
مهم جنبش بيداری اسالمي را بيان این نکته مهم بدانيم که در برابر اندیشههای «جهانيسازی»
امپریاليستي غربي ،که بر پایه هژموني چندبعدی استوار شده است ،نوع دیگر «جهانيشدن»
متعالي ،انساني و فرهنگي وجود دارد که شرایط و الزامات دنيای تجددخواه ،نوگرا (مدرنيته)
با قرائت غرب را برنميتابد.
"«تافلر» 0بر این باور است که انقالب اسالمي گفتمان نویني را پدید آورده است که بعد
فرهنگي آن بر دیگر ابعاد برتر است .این واقعيت به سبب احيای نظام ارزشي مبتني بر
ویژگيهای فرهنگي (مذهبي و ملي) هویت نویني را در مردم جامعه شکل داده است که متمایز
از هویت دیگر ملل مسلمان است" (نایيني.)01 :0987 ،
پسازاین رویدادهای شگرف ،سيطره قدرت و نفوذ نظامهای سلطه جهاني در سراسر گيتي
بویژه در سرزمينهای داخلي نظامهای غربي نيز با چالش جدی رو به رو شد .سلطه جویان
جهاني بشدت به دنبال یافتن راههای برونرفت از وضعيت نامطلوب به وجود آمده ناشي از
بيداری اسالمي هستند .حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالي) درباره آینده این رویداد ميفرمایند:
"گسترش موج بيداری اسالمي در دنيای امروز ،حقيقتي است که فردای نيکي را به امت
اسالمي نوید ميدهد" (حدیث والیت .)0983 / 8/24

1 - Tofler
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به دليل طوالني شدن نوشتار از توضيح آن صرفنظر شده است.
در بررسي و پردازش ميزان تأثير روندها و رویدادها بر یکدیگر از ماتریس نظاممند تأثير
متقابل عوامل آیندهساز رویدادها و روندها به منظور درک نتایج استفاده شد .امتيازهای شدت
تأثير بر اساس مقياس (اشل) زیر داده شد.
جدول  :1مقیاس (اشل) سنجش شدت تأثیرات متقابل
شدت تأثیرات متقابل
رویداد بر روند

بشدت
موافق روند

در جهت
روند

بیتأثیر

خالف
روند

بشدت خالف
روند

شدت تأثیرات متقابل
روند بر رویداد

بشدت
گسترش زا

فزاینده
گسترش

بیتأثیر

کاهنده
گسترش

بشدت کاهنده
گسترش

امتیاز

+8

+1

0

-1

-8
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رویداد سوم ،ظهور بازیگران غیر دولتی (گروههای تروریستی نظیر داعش) ()E3

اندازهگيری شدت و شناسایي تأثيرات متقابل در جدول ذیل ارائه شده است:
جدول  :2جدول (ماتریس) میانگین تأثیرات متقابل رویدادها بر روندها
تأثیرات

E1

E2

E3

مجموع
امتیاز سطرها

نتیجه تأثیر روند بر
رویداد

T1

+8

+1

+1

+4

فزاینده گسترش

T2

+1

+1

+1

+3

فزاینده گسترش

T3

+8

+8

+8

+6

بشدت گسترش زا

T4
مجموع امتیاز ستونها

+1

+8

+1

+4

فزاینده گسترش

+6

+6

+5

نتیجه تأثیر رویدادها
بر روندها

بشدت
موافق روند

بشدت
موافق روند

در جهت
روند

در پایان محاسبه مؤثرترین «روند تضعيف دولتهای مرکزی در منطقه» و مؤثرترین رویداد
«انقالب و تحوالت اخير منطقه (بيداری اسالمي)» تشخيص داده شد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
الف ـ نتیجهگیری :دستاوردهای این پژوهش را میتوان در سه بخش ارائه کرد:

 0ـ اصول دیپلماسي دفاعي هوشمند و انقالبي :دستاورد نخست ،دریافت ،تشخيص و
برشماری برخي از اصول دیپلماسي دفاعي هوشمند و آیندهنگر مستخرج از اسناد باالدستي
11
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است .در پاسخ به پرسش پژوهش ،برخي از اصول «دیپلماسي انقالبي» مستخرج از اسناد
باالدستي نظام جمهوری اسالمي شامل قانون اساسي ،سياست و راهبردهای کالن نظام ،سند
چشمانداز ،رهنمودهای حضرت امام خميني(ره) و حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالي) آورده
شده است.
( )0ابتنای اساسي «دیپلماسي انقالبي» بر اصل «نه شرقي ،نه غربي» انقالب اسالمي
( )2رعایت قوانين شرعي بویژه قواعد قراني «نفي سبيل»« ،مقابلهبهمثل» و...
( )9رعایت قانون اساسي نظام جمهوری اسالمي
( )4توجه کامل به روند رو به رشد انقالب اسالمي در منطقه
( )5توجه کافي به روند تحوالت جهان
( )1رعایت اصل «عزت ،حکمت و مصلحت» در روابط خارجي
( )7اصل هوشياری و هوشمندی
( )8اصل «نرمش قهرمانانه» مانور هنرمندانه و انعطاف بدون گذر از آرمانها
( )3اصل پيش برندگي و پيشرو بودن
( )01اصل نوآوری و برخورد مبتکرانه
( )00رعایت اعتدال و توجه به قوانين و عرف بينالمللي
( )02توجه به مباني مدیریت انقالبي ،نهادی و جهادی
 2ـ تمایز دیپلماسي و دیپلماسي دفاعي رایج با دیپلماسي انقالبي:
درواقع دستاورد دوم ،بيان تفاوت اساسي بين دیپلماسي رایج غير انقالبي و بيحاصل با
دیپلماسي انقالبي برگرفتهشده از اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمي است .در همين زمينه این
نظریه تأیيد ميشود که کارامدترین و اثربخشترین دیپلماسي دفاعي برای نظام جمهوری
اسالمي در تحوالت کنوني جهان «دیپلماسي دفاعي انقالبي» است .نظریهای که برگرفته از
اندیشه فرمانده و رهبر انقالب اسالمي است .بررسيهای این بخش پژوهش گویا است که
مفاهيم دیپلماسي یا رایزني با مفهوم انقالب تضادی ندارد و این دو مفهوم همچنان جایگاه
برجسته خود را در روابط بينالملل حفظ کرده است .در این مسير هر روش دیگری که مدعي
تنشزدایي باشد ،بيشک عالوه بر سازش موجب افزایش تنش ،تهدید و تحریم در کشور

11

توسط انقالب اسالمي درخطر افتاده است ،باید سياستهای محافظهکارانه و مماشات در پيش
گرفته شود؛ برخالف آنچه توسط عناصر غير انقالبي و یا انقالبيون توقف یافته بيان ميشود.
دیپلماسي بر پایه سياستهای محافظهکارانه نهتنها موجب تنشزدایي و تهدیدزدایي نميشود
بلکه تجربه نشان داده است در چنين دیپلماسي باید منتظر همه گونه تهدید و تحریمي بود.
پيامد این سياستها آغاز طرحهای تحریمي ،فشار بيشتر در مجامع بينالمللي و قرار گرفتن
کشورمان در محور شرارت بود.
 9ـ ایجاد ظرفيتهای نوین دیپلماتيک با بهرهگيری از فرصت

دیپلماسي انقالبي هوشمند در تحوالت جهاني

خواهد شد .اکنون ميتوان این نظریه را مردود اعالم کرد که در برابر قدرتهایي که منافعشان

دستاورد سوم ،ایجاد ظرفيتهای نوین دیپلماتيک با بهرهگيری از فرصت و آینده با توجه
به پردازش رویداد و روندهای مهم جهاني و بویژه در منطقه غرب آسيا است .وضعيت منطقه
نمایانگر این است که دوره نویني از «دیپلماسي مقاومت»« ،دیپلماسي نهضتي» و «دیپلماسي
دفاعي انقالبي» بين نيروهای مقاومت و سلطه جویان آغاز شده است .نشانههای آن را ميتوان
در چرخش به سمت عقالنيت انقالبي و تأکيد بر آموزههای انقالب اسالمي در کشور و منطقه
مشاهده کرد .در این دوره آشکار شده است که اگر خود و همپيمانان طالب آسودگي و آرامش
از تهدید و تحریم هستيم ،باید بر آموزههای دیني و انقالبي خود پافشاری کنيم.
ب ـ پیشنهادها:

کاربردی شدن اصول دیپلماسي بر پایه سياستهای انقالبي اعالمي مقام معظم

رهبری که در ایدئولوژی اسالم ریشه دارد ،باعث ایجاد امنيت و افزایش ظرفيت در
همکاریهای چندجانبه منطقهای و بينالمللي خواهد شد .همچنين «دیپلماسي دفاعي هوشمند و
انقالبي» ،توان حفاظت از دستاوردهای انقالب اسالمي را در برابر استکبار جهاني دارد و
ميتواند بيشترین ظرفيتسازیها را برای رشد و پيشرفت کشورمان انجام دهد.
بررسيها گویا است که در عصر جهانيشدن ،مفاهيم گفتگو ،رایزني یا «دیپلماسي» با مفهوم
انقالب تضادی ندارد و این دو همچنان جایگاه برجسته خود را در روابط بينالملل حفظ کرده
است .اکنون نهتنها دوران انقالبها پایان نيافته بلکه عصر جهانيشدن ،گویای انقالبهای مستمر به
معنای دگرگوني ،دگردیسي و دگرشهای پيدرپي است .رویدادهای شگفتيساز نشانگر این
است که فضای امروز جهان بيشازپيش آماده «دیپلماسي انقالبي» است .ازاینرو در برابر
11
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کساني که دیپلماسي را سازش و انقالبيگری را خشونت ميپندارند و توصيه به سازش در
برابر تهدید و تحریم ميکنند ،چنين پاسخ داده ميشود که تجربه نشان داده هزینه و خسارت
ناشي از سازش بمراتب از دفاع و پایداری انقالبي بيشتر است .همچنين دیپلماسي بر پایه
سياستهای سازش و محافظهکارانه نهتنها مانع دیپلماسي زورگویانِ و تهدیدزدایي نميشود،
بلکه چنين دیپلماسي بشدت تهدیدزا و تحریم افزا خواهد بود.
در پایان« ،دیپلماسي هوشمند انقالبي» در گام نخست با همسو کردن جریان نهضت
مقاومت در منطقه غرب آسيا قادر است بر چالشهای نوظهور بازیگران غير دولتي که توسط
قدرتهای بزرگ تدارک دیده شدهاند ،غلبه یابد و سپس با ایجاد «موج منطقهگرایي بر محور
اسالم» آرمان بزرگ جهانيشدن پایداری و مقاومت را گسترش دهد.

فارسی
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