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چکيده
تولید و صیانت از امنیت ملی از وظایف اصلی سیاست خارجی است و بناابرای شناساایی و تادوی
راهبردهایی در حوزه دفاع و امنیت ملی از ضرورت های بسیار مهم در هر واحد سیاسی اسات .سیاسات
خارجی جمهوریاسالمیایران نیز متناسب با عوامل هویتی منبعث از ارزشهاای انالاال اساالمی تااری
پرفرازونشیب و تهدیدها و فرصت های محیط راهبردی خود نیازمند تدوی راهبردهایی مشخص در حوزه
امنیتی و دفاعی است .هدف ای پژوهش شناسایی و تبیی راهبردهایی است که سیاست خارجی باید در حوزه
امور دفاعی و امنیتی اتخاذ نموده و طراز امنیتی کشور را در سطوح بی المللی منطالهای و ملی ارتالا دهد.
جهت نیل به ای هدف شناخت ارکان جهتساز از جمله عوامل و اهداف سیاست خارجی در حوزه امور
دفاعی – امنیتی و عوامل موثر در محیط راهبردی جمهوریاسالمیایران مورد مطالعه قرار گرفته و راهبردهای
سیاست خارجی در ای حوزه در  11مورد استخراج شده است .روش شناسی ای پژوهش از نوع آمیخته
(کیفی و کمی) و با اتکا به منابع کتابخانه ای تخصصی و رجوع به خبرگان با ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه
است .گویه های مربوط به عوامل محیطی راهبردی داخلی و خارجی موثر براساس ادبیات تنظیم و پس از
آزمونهای روایی و پایایی با استفاده از تکنیک  SWOTپردازش شده و در نهایت راهبردهای مورد نظر مورد
شناسایی قرار گرفته و با توجه به ارزیابی خبرگانجامعه آماری اولویتبندی شدهاند.
کليد واژه ها :سیاست خارجي ،سیاست دفاعي – امنیتي ،راهبرد ،امنیت ملي ،محیط راهبردي.

 .1عضو هیات علمی دانشکده روابط بی الملل وزارت امور خارجه
 .2دانشجوی مدیریت راهبردی داعا نویسنده مسئول مکاتبات

مقدمه
هدف و وظیفه نخست سیاست خارجی تولید امنیت برای واحد ملی است .ازساویدیگار
مالوله امنیت و دفاع نیز به عنوان یکی از کارکردهاای اساسای نظاام سیاسای همانناد سیاسات
خارجی ماموریت تولید امنیت (حفاظت از تمامیت ارضی و نظاام سیاسای) و تهدیادزدایی از
نظام سیاسی را دارد .ماهیت ای وظیفه مشترک م ستلزم رابطاه متالابال هماهنا

و پشاتیبانی
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کننده ای برای هر دو شاخه سیاست ملی است .ای رابطه متالابل به حدی اسات کاه در اک ار
موارد نمی توان تفکیکی بی ای دو دسته سیاست قایل شد و در برخی کشورها آنهاا باهیاک
مفهوم مشترک میل می کنند .در ای چارچو راهبردهای سیاست خارجی از طریا مجارا و
ابزار دیپلماسی سعی در نیل باه اهاداف امنیات ملای از طریالای کام هزیناه تار از ابزارهاای
نظامیدارد.
ازآنجا که از منظر آموزه های امام راحل و مالااممعظامرهباری سیاساتهاای نظاام سالطه
مهم تری تهدید حیاتی علیه امت اسالمیو نظام جمهوری اسالمیاست رهبر معظام انالاال
یکی از محورهای سیاسات خاارجی را تاثیرگایاری و مالابلاه باا سیاساتهاای نظاام سالطه
می بیند که خود را در تعارض ماهوی با اهداف و آرمان های جمهوری اساالمی مایدانناد .در
تبیی اهمیت ماموریت های سیاست خاارجی دیپلماسای هوشامندانه و فعاال را در برگیرناده
دستاوردهای بسیار مهمیدر عرصاه هاای مختلاف مایدانناد کاه باا هایچ حرکتای از جملاه
جن های پرهزینه و پرخطر نیز حاصل نمیشود و ضم تاکید بر شناسایی طراحای و نالشاه
دشم بر ضرورت مالابله با آن طراحی کالن و مصونیت بخشی که برنامههاای اجرایای نیاز
در چارچو

ای طراحی کالن معنا پیدا خواهند کرد توصیه اکید فرماودهاناد

کارگزاران و سران سه قوه در 1111 /11 /7

 1111/1/22و  .)1111/1/21اندیشمندان مسایل راهباردی نیاز از

دیرباز بر اهمیت و ارجحیت دستیابی به اهداف جن
جن

(بیاناات در جماع

بدون دست یازیادن ییرضاروری باه

تاکید داشتهاند.
شناسایی عوامل محیطی (فرصات هاا و تهدیادها و آسایبهاا و قاوتهاا و گزیناههاای
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راهبردی مختلف) که بتواند در زمینه امنیت و دفااع در دساتور کاار سیاسات خاارجی قارار
گیرد از یکسو هزینه های راهبردی نظام را کاهش داده و ازسویدیگر اثربخشی راهکارهاای

امنیتی نظام در ابعاد خارجی را افزایش داده و میتواند زمینهساز همگرایای وساازگاری بایش
از پیش در حوزه های حاکمیتی نظام (که همان نیل به امنیت ملی است) باشد.
سیاست خارجی و سیاست دفاعی  -امنیتی بواسطه اشتراک در اهداف یایی خاود و نیاز
ماهیت امنیت ساز ماموریت های خود رابطه تنگاتن

متالابال و پشاتیبان نسابت باهیکادیگر

دارند .راهبردهای سیاست خارجی در حوزه دفاعی – امنیتی بهویاژه در برداشات وسایع آن
معطااوف هاار دو دسااته از وظااایف اصاالی و تبعاای سیاساات خااارجی (پشااتیبانی از سااایر
سیاست های ملی) است .متالاابال سیاسات هاای دفااعی و امنیتای  1کاه ضاام ثباات سیاسای
اقتصادی نظامی اجتماعی و فرهنگی استالالل تمامیات ارضای و حیاات سیاسای کشاورها
مالاممعظم رهبری ماموریت های سیاست خارجی را همانند ماموریت های نهادهاای دفااعی
و به م ابه ارتشی منظم ارزیابی کردهاند که الزمه موفالیت آن تعیی دقیا و صاریح اهاداف
در سطوح آرمانهای بزرگ و ملی راهبردی و منطالاهای و نهایتاا مالطعای و موضاعی اسات
به نحوی که ای اهداف در هماه ساطوح دقیالاا مشاخص باشاد تاا هماهی عناصار فعاال در
دیپلماسی در ستاد و صف وظایف خود را بخوبی بدانناد .همچنای ایشاان کاارکرد صاحیح
سیاست خارجی را در نیل به اهاداف عالیاه ملای و اساالمیدر ماواردی مهام تار از عملیاات
نظامیارزیابی کردهاند

(دیدار با مسئوالن وزارت خارجه

.)1111/1/22

در حوزه امور امنیتی  -دفاعی جمهاوریاساالمیایاران کلیاه اجازای حکومات بایاد در
همراهی با یکدیگر ظرفیت های ملی را بهویژه در چارچو
فالید انالال

مالاله پژوهشی :راهبردهای سیاست خارجی در حوزه دفاعی  -امنیتی

میباشد نیز حامی و پشتیبان سیاست های خارجی و داخلی است.

نظریاه دفااع هماه جانباه رهبار

ارتالا و توسعه دهند .در ای میان نیل باه بسایاری از اهاداف در گارو مشاارکت

فعال سیاست خارجی از طری طراحی تدوی و اجرای راهبردهاا و راهکارهاای دیپلماتیاک
در ای حوزه مشخص است زیرا امروزه دفاع تنها صبغه نظاامی نداشاته و ایجااد امنیات از
روش های سختافزاری به سمت روشهای نرم افازاری میال کارده اسات .در حاوزه امنیات
 . 1سیاست های دفاعی و سیاست های امنیتی همسو بوده و هدف واحاد امنیات ملای را دنباال مای کنناد و باا توجاه باه
اثر ات حیاتی سیاست دفاعی همواره ای دو سیاست به عنوان مکمل هم تحت نام سیاست هاای دفااعی و امنیتای باهکاار
برده می شوند (تهامی .)121 :1171
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خارجی نالش سیاست خارجی در ابعاد پایش بینای پیشاگیری تحلیال اقادام و هادایت در
شرایط جنگی و ییرجنگی در گفتمان ایجابی امنیت افزایش مییاید

(افتخاری

.)11 :1111

ازای رو مساله اصلی چیستی را هبردهایی است که سیاست خارجی مای تواناد در حاوزه
دفاعی – امنیتی اتخاذ نماید تا نهایتا طراز امنیت ملی کشور با هزینه های کمتاری ارتالاا یاباد.
جهت نیل بهای راهبردها باید چیستی اهداف و عوامل مختلف و متناوع محیطای (دخلای و
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خارجی) که تعیی کننده راهبردهای مورد نظر هستند نیز بهطور فرعای ماورد پرساش قارار
گرفتهاند.
ای تحالی در کمک به هماهنگی راهبردی بی دو حوزه تصمیم گیری و اجرای سیاسات
خارجی و دفاعی  -امنیتی زمینه ساز بودن در نیل به اهداف اسناد باالدساتی نظاام کماک باه
تحال تدابیر رهبران عالی نظام در عرصه دفاع و امنیت شناساایی و توساعه توانمنادیهاای
نرم افزاری در عرصه سیاست خارجی و امنیتی کمک باه تالویات تفکار و ادبیاات راهباردی
ملی در کشور و توسعه مطالعاه روشامند در طراحای راهباردی سیاسات خاارجی در حاوزه
تحت بررسی موثر میباشد.
در ای میان ضرورت پرداخت به ای پژوهش از زاویه گزارههای زیار نیاز حاایز اهمیات
است :ضرورت شناخت پویایی سیالیت و پیچیدگی محایط امنیتای (تهدیادها و فرصاتهاا)
منطاله ای و جهانی برجسته کردن نالاش و اهمیات سیاسات خاارجی از منظار امنیات ملای
توجه به رصد تهدیدهای متناوع و راهباردی در حاوزه امنیات خاارجی ضارورت کااهش
هزینه های مستالیم و ییرم ستالیم سیاستهای دفاعی – امنیتی کماک باه نیال باه دساتورکار
مشخص در حوزه مسایل دفاعی  -امنیت برای کارگزاران سیاست خارجی و کمک باه وفاا
ذهنی و عملی بیشتر میان کارگزاران حوزه سیاست خارجی و دفاع.
در سال های اخیر کتا ها تحالیالاات و مالااالت متناوعی باا کلیاد واژه امنیات سیاسات
خارجی و دفاع در کشور نگاشته شدهاند که حاکی از دیدیه جامعه پژوهشای کشاور نسابت
به ای موضوع میباشد .ازسوی دیگر کمتر تحالیالی است که از زاویه رابطه ای دو مفهاوم باا
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یکدیگر و به خصوص شناسایی راهبردها موثر در ای رابطه متالابل از منظر خبرگان موضاوع

پرداخته باشد .در میان پروژه های تحالیالاتی انجام گرفته می توان باه عوامل

يگیليهلاي

سیاست دفاعي جمهوري اسالمي ايران از سوی محمود عسگری و احمد آقا جاانی در مرکاز

تحالیالات راهبردی دفاعی در سال  1111ارائه الگوي انتخلا

راهبلرد در زلوده دفلاع اد

انقال اسالمياز علی محماد احماد وناد در دانشاگاه اماام حسای در ساال  1112الگلوي
تد ين راهبرد امنیت ملي جمهورياسالميايران در دانشگاه عالی دفااع ملای در ساال 1112
و به مالاالت متعددی از جمله امنیت پايدار در سلند چمل انلداد بیتلت سلاله از حسای

عالیی در فصلنامه سیاست راهبردی  1111نمآنها کارکردهاي ديپلماسلي دفلاعي پويلا
از ابراهیم متالی و دیگران در فصلنامه راهبارد دفااعی  1111ديپلماسلي دفلاعي تطبیقلي
راهباارد دفاااعی  1111چللال هللا دسللتور کللار امنیتللي د لللت يللادده از میرقاساام

بنی هاشمیدر ماهنامه دیدبان امنیت ملی  1112و در آثار خارجی می توان به سیاسلت امنیتلي
ايران پس اد انقال

اثر دانیل بایم توساط موسساه رناد  2111و آثاار کنات کااتزم کاه

به طور ادواری تحت عنوان سیاست خارجي دفاعي ايران توساط مرکاز تحالیالاات کنگاره
آمریکا از سال  2111تا  2112منتشر شده است اشاره کرد.
مباني نظری
الف .تناسب نظري

مالاله پژوهشی :راهبردهای سیاست خارجی در حوزه دفاعی  -امنیتی

ترسی ساد اره الگلوي ملديريت ن در ا.ا.ايلران از ناادر سااعد و دیگاران در فصالنامه

فهم رابطه رفتار سیاست خارجی و سیاست امنیتی کشورها در بستر فهام از رهیافاتهاای
نظری البته بدون الزام به انطبا و پیروی کامل از آنها صورت مای گیارد

(ساجادپور

.)1- 7 :1121

ای کنکاش با تعریاف یاک معادلاه پایاه امنیات باا ساه الیاه بررسای جلاوگیری از جنا
جلاوگیری از شکسات و جلاوگیری از ناابودی انجااام مای گیارد

(عبدالاه خااانی

 .)211 :1121در

رهیافت واقع گرایی سه نوع گرایش قابل بررسی است .در گرایش تهاجمی به معادله امنیات
سیاست های دفاعی  -امنیتی و خارجی کشور باید معطاوف باه الیاه دوم یعنای جلاوگیری از
شکست باشد زیرا ای رویکرد با تفسیر بازیگر سلطه گار (هژماون) قا ال باه جلاوگیری از
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جن
جن

نیست .مدل امنیتی ای رهیافت به ترتیب مبتنی بر چهار الیاه :بازدارنادگی  1واکانش
پیشدستانه  2و جن

پیشگیرانه  1اسات

(یازدان فاام فاام

 .)121 :1121در ایا مادل سیاسات

خارجی وظیفه ای برای جلوگیری از نزاع و یا پیشگیری از جن
و مشروع جلوه دادن جن
از جن

نداشته و وظیفاه آن توجیاه

است .در واقعگرایی تدافعی معادله امنیت از دو الیاه جلاوگیری

و جلوگیری از شکست منبعث میشاود کاه باا رویکارد تهااجمیمتفااوت اسات و
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راهبردهای پشتیبان سیاست خارجی در وهله اول معطوف به پیشگیری از جنا

و درگیاری

و تالش جهت یارگیری پیوند زدن خود به پیمآنها و اتحادها ا تالفها و همکاری های نسبتا
گسترده با سایر کشورهای همسود است تا هزینه های حمله به کشور از سوی دشام چناان
افزایش یابد که خود از پیگیری آن منصرف شود .از رویکردهای دیگر رهیافت واقع گرایی در
عرصه دفاعی و امنیتی رویکرد انگیزشی است .ای رویکرد انگیزه های دیگاری مانناد نفاوذ
قدرت ثروت و قلمرو را در مواقعی بیش از انگیزه بالا مورد توجه قرار میدهاد .راهبردهاای
ای رویکرد از الیه اول معادله امنیت یعنی جلوگیری از جن

منبعث میشود .وظیفه سیاست

خارجی در ای الگوی امنیتی اقناع و تبدیل دولت های طمع کار به دولت های جویای امنیات
از طری کلیه ابزار های قدرت ملی مدیریت شافافیت و فرآینادهای اعتمادسااز و تانش زدا
مدیریت نشانه های پرهزینه و به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک ترکیبی  1مانند دیپلماسی مسایر
دو دیپلماسی عمومیاست

(عبداله خانی

 .)211- 211 :1121ویژگی مشاترک رهیافاتهاای لیبارال

باور به امکان تحول در روابط بای الملال باه شاکل همکااری و کااهش تعاارض هاا اسات.
تمرکز لیبرال ها بیش از جن

بر صالح متکای اسات .ساه رویکارد مهام امنیتای در رهیافات

لیبرال یستی مطرح است :امنیت نهاادگرا امنیات متک ار و صالح دمکراتیاک .وظیفاه سیاسات
 .1بازدارندگی (  )Deterrenceنو عی خاصی از رابطه سیاسی بی واحدهای درگیر در کنش متالابل است تا از آن
طری
 .2جن

از جمله مجازات یا محروم سازی مانع شکل گیری رفتارهای نامطلو

از جانب طرف دیگر شود.

پیشدستانه (  ) Preemptiv Warاقدام جنگی کشور مهاجم است که به جای بازداشت رقیب از حمله یا

ناامیدی از تاثیر بازدارندگی برای دفاع از خود قبل از اقدام دشم دست به حمله میزند.
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 .1جن

پیشگیرانه (  ) Preventive Warتفاوت جن

پیشگیرانه با پیشدستانه پاس به تهدیدات کمتر فوری و یا

فالدان عالیم قطعی از تهدیدی کشور رقیب است.
4. Mixed Diplomacy

خارجی در ای رهیافت ایجاد و حفظ صلح و البته متکای بار توانمنادی در حاوزه دفااعی –
امنیتی است.
ویژگی مکتب کپنهاک در میان سایر نظریههای روابط بی الملل تمرکز خااص باه مسائله
امنیت و فراتر از جنبه های نظامیصرف و دارای سه الیه بی المللی منطالاهای و ملای اسات.
سیاست خارجی در ای رهیافت بیش از نظریه واقعگرایی محوریت مییابد و باا توجاه باه
ابعاد امنیتی سیاسای اقتصاادی اجتمااعی و زیسات محیطای ضارورتا بایاد باا جادیت در
حوزه های بی بخشی در سطح ملی منطالهای و بی المللی دخالت نماید .مدیریت زمیناههاای
همکاری و اختالف بی کشورهای عضو مجموعه امنیتی در حوزههای پنجگانه دساتور کاار
فعاالنه تری را در مدیریت امنیتی و اقناعسازی ایفا میکند.
در رویکرد سازهانگاری مدل امنیتای بار مفهاوم اجتمااع امنیتای متمرکاز اسات .اجتمااع
امنیتی گروهی از مردم بر محوری واحد براساس اطمینان متالابل است کاه باا یکادیگر نازاع
نکرده و اختالفاتشان را با گفتگو و به شکل مسالمت آمیز حل و فصل می کنند .ای مادل باا
سه الیه مرکزیت اجتماع امنیتای منطالاه صالح و منطالاه منازعاه و جنا

تبیای مایشاود.

سیاست خارجی در ای رهیافت معطوف به الیه دوم و متمرکز بار هویاتساازی و تبیای و
تبلیغ مبانی ارزشی و هنجااری از طریا نهادساازی هاای فرهنگای اقتصاادی و اجتمااعی و
تالویت تعامالت بی جوامع خودی و دیگر است

(عبداله خانی

.)211- 271 :1121

مالاله پژوهشی :راهبردهای سیاست خارجی در حوزه دفاعی  -امنیتی

گسترده ای را پیش روی راهبردهای سیاست خارجی بارای کااهش تهدیادها متناوع و نالاش

 .مفاهی کلیدي
سیا ستگذاري راهبردي :سیاستگیار حوزه سیاست خاارجی و دفااعی – امنیتای فاارا از
وابستگی خود باه یاک مکتاب فکاری در عرصاه عمال جهات کساب اهاداف نااگزیر از
سیاستگیاری در سطح راهبردی است .سیاستگیاری عبارتاستاز شاناخت مساایل اساسای
و بنیادی واحد مورد نظر و تدوی چارچو

اقدام مناساب در قالاب تصامیمات اقتادارآمیز

به گونه ای که دستیابی به اهداف و منافع حاصله از حل مسااله تحالا یاباد .سیاساتگیاری از
نظر محیط تاثیر به سیاست گیاری جامع و فراگیر و سیاستگیاری بخشی قابل تالسایم اسات.
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ای تالسیم بندی در حوزه سیاست خارجی نیز قابل تسری اسات .سیاساتگایاری جاامع در
حااوزه سیاساات خااارجی را سیاسااتهااای کلاای نظااام و در حیطااه بخشاای را ماای تااوان
سیاست گیاری های معطوف به بخشهای اقتصادی دفاعی  -امنیتای و فرهنگای و ...دانسات.
در یک ساختار هرمی راهبردهایی که ذیال سیاسات کاالن ملای تادوی مایشاوند ویژگای
موضوعی و سلسله مراتبی خواهند داشت .راهبرد امنیت ملی بااالتری رده راهبردهاای ملای
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  11بهار 1111

است و راهبردهای سیاست خارجی و راهبردهای دفاعی – امنیتی در ردههای بعادی راهبارد
امنیات ملای و در کنااار راهبردهاای موضاوعی چهارگانااه :سیاسای اقتصاادی اجتماااعی –
فرهنگاای قاارار دارنااد  .راهبردهااای موضااوعی مسااتالیم و یااا ییرمسااتالیم باار امنیاات ملاای
تاثیرمی گیارند

(کالینز ( )11 :1117دانش آشتیانی ( )221 :1121قاسمی

.)11 :1111

راهبرد :راهبرد عبارتاستاز الگو یا طرحی که هدفها سیاستها و زنجیرههای عملیاتی
یکسازمانرا در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب میکند
طرحی متحد شده منسجم و جامع برای رسیدن به اهداف میباشد

(کو ی

(حس بیگی

 .)21 :1122راهبرد
 .)11 :1111راهبرد

ملی علم و ف بهکاربردن قدرت سیاسی اقتصادی فرهنگی و نظامی یک دولت هنگام جن
و صلح بهمنظور تامی حداک ر حمایت از سیاستهای ملی و افزایش احتمال و نتیجه مطلو
برای پیروزی و تاللیل احتمال شکست است

(گروه مطالعاتی داعا

.)11- 21 :1112

راهبردهاي سیاست خارجي در زوده دفاعي  -امنیتلي :مجموعاه طارحهاای متحاد و
منسجم و جامع که جهت تحال اهداف اصلی سیاست خارجی و نیز اهاداف ملای کشاور در
حوزههای خاص دفاعی  -امنیتی تدبیر میشود.
سیاست هاي دفاعي  -امنیتي :عبارت از کلیه خطمشیهاا روش هاا و راه کارهاای ملای
یک دولت برای بکارگیری عناصر قدرت ملی به منظور برقراری امنیت ملای و مالابلاه و دفاع
تهدیدات دشمنان خارجی و داخلی است
قالب و تالسیم بندی انواع جنا

(تهاامی

 .)121 :1171ایا سیاساتهاا را مای تاوان در

ا اتالف و اتحااد صالح آتاش باس متارکاه دیپلماسای

دفاعی بازدارندگی (در انواع آن) خودیاری و دفاع تبیی کرد.
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عوام محیط داخلي خارجي :محیط شناسای در بساتر شارایط موجاود و پایش بینای
روندهای محیطی آینده الزمه تدو ی راهبرد جهات حرکات از وضاعیت فعلای باه وضاعیت

مطلو

است .شناخت صحیح مجموعه عوامل سیاسی امنیتی اقتصادی اجتمااعی حالاوقی

و فرهنگی در تعامل محیط ملی و فراملی تعیی کننده جهت و ماهیت راهبردهای ماورد نظار
خواهند

بود (رضایی و مبینی

.)72- 71 :1111

امنیت ملي :امنیت ملی از نظر داخلی به منبع جهات و ناوع تهدیاد از داخال مرزهاای
کشور و از حیث خارجی معطوف به تهدیدهای خارجی و فرامرزی بی المللای (باهویاژه از
سوی همسایگان) مربوط می شود که منافع ملی را هدف قرار

مایدهناد (حاافظ نیاا

.)121 :1121

همچنی امنیت ملی شارایطی اسات کاه در آن ارزش هاای ملای باا ایجااد محایط داخلای و
خارجی مناساب در اماان و مصاون

باشاند (ربیعای

 .)111 :1121در ایا میاان امنیات خاارجی

با تنش های دیپلماتیک آیاز و سپس هماراه باا تحریکاات سیاسای و تبلیغااتی و در مراحال
بعدی به شکل برخوردهای محدود و تحریم های بی المللای و در حاادتری شاکل آن نازاع
خصمانه و جن

رخ می دهد .چنانچه کشوری مراحل مالدماتی فاو را خن ای یاا مادیریت

کند به همان میزان ضریب امنیت خارجی خود را ارتالاء داده است .امنیت خاارجی ارتبااط
ساختاری و تنگاتنگی با مالوله سیاست خارجی و دفااعی دارد باهنحاویکاه تفکیاک آنهاا از
یکدیگر ییرواقعی به نظر میرسد.
هنجارسلادي :هنجارهااا شااکل دهناده هوی ات و اولوی ات باازیگران در عرصااه روابااط
بی الملل هساتند و اهاداف جمعای را معناا مایبخشاند .هنجارهاا همچنای موجاب باروز

مالاله پژوهشی :راهبردهای سیاست خارجی در حوزه دفاعی  -امنیتی

معطوف به تهدیدات ناشی از کشورهای رقیب یا حریف (دشم ) است که در مراحال اولیاه

رفتارهاای خاااص م ایشااوند .در دیپلماس ای ی اک بعااد اصاالی انتشااار الگوهااا ارزشهااا و
هنجارهای جایا

و مشاترک در تعاامالت منطالاهای و جهاانی اسات کاه ساهم زیاادی در

تصویرسازی ایجاد و تالویت همکاری و همگرایی منطالهای دارد

(بریج

1

.)121 :2112

اعتماد سادي :اعتمادسازی فرآیندی ماهیتا سیاسی نظامیو امنیتی است که بارای افازایش
و ارتالاء ثبات در روابط سیاسی نظامیو امنیتای دو یاا چناد کشاور صاورت گرفتاه و رفتاار
کشورها را در منازعه تنظیم می کند و به کاهش عدم اطمینان دو طرف در زمیناه چاالشهاای
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دیپلماتیاک تصاااعد نظاامیو بحااران حماالت یافلگیرانااه و خشاونتهااای کام شاادت و
خفیفتر از جن
تن

میانجامد

(هالستی

1

.)21 :1121

ددايي :یکی از مهمتری اصول در روابط بی دولات هاا محساو

مایشاود کاه باا

استفاده از شیوه های مسالمتآمیز و فعال کردن دیپلماسی دو جانبه و چند جانبه امکاان پاییر
است .تنشزدایی به عنوان یکی از پایههای دیپلماسی کاهش اخاتالف و منازعاات در رواباط
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  11بهار 1111

دو یا چند کشور و در روابط یک کشور با نظام جهانی را مدنظر دارد .تنشزدایای باه معناای
کاهش اختالفاات و منازعاات دو یاا چناد کشاور در ساطح بای المللای اسات

(دهالاانی فیاروز

آبادی .)112 :1127
تعام سادنده  :تعامل سازنده به مفهوم جلوههایی از ارتباط چند سطحی برای ایفای نالاش
و ایجاد تعادل در حوزه رفتاری به عنوان اتخاذ سیاستی فعال پویا تأثیرگایار جهات دار باا
آگاهی و شناخت دقی از معادالت سیاسی جامعه بی المللی خاروج از جایگااه ماتهم و قارار
گرفت در جایگاه مدعی ورود به عرصه سیاست جهانی به عنوان بازیگری قدرتمند باا عباور
از مرحله تنش زدایی است

(محمدی

.)11 :1127

شبکه سادي :سامانهایی در حوزه سیاست خارجی اسات کاه امتیاازاتی را باه باازیگران
حوزه مدنظر خود از جمله در مورد تسهیل جریان اطالعات و ارتباطات در فرآیناد شابکهای
برخالف شیوه سنتی سلسله مراتبی می دهد و آنها را قادر مایساازد تاا باه محایط همجاوار
خود پاس سریع و منعطف بدهد و امکان تغییر حوزه جغرافیایی بدون متحمل شادن هزیناه
قابل توجه را فراهم میآورد (قاسمی .)21 :1111
ممر عیت :یکی از لوازم واحدهای سیاسی در عرصه بی المللای مشاروعیت اسات کاه
بنیان قدرت یک حکومت به آن بر میگردد .خلل در مشروعیت زمیناهسااز آسایب و تهدیاد
است .البته مشروعیت در سه مفهوم شرعی بودن مورد پییرش بودن و قانونی باودن باهکاار
می رود .بازیگران عرصه روابط بی الملل با توجه به نفوذ سیاسی و بای المللای خاود تاالش
دارند از راههای مختلف ایدههای سیاسی اقتصادی و امنیتی خود را در فرایناد هنجارساازی
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و سپس قانون سازی در عرصه بی المللی لباس مشروعیت پوشانیده و یا کشاورهای مخاالف
خود و یا رفتارهای آنها را برخالف موازی بی المللی جلوه دهند.
امنیتي نمدن :امنیتی کردن گرچه از یک فرآیند زبانی آیاز میشود ولای بارای حصاول
نتیجه از جانب عامال امنیتایسااز باه فرآیناد زباانی تنهاا بسانده نمایشاود .مراحال بعادی
فرآیندهای حالوقی امنیتی و نهایتا تهدید نظاامیهساتند .ازایا رو فرآیناد تهدیاد امنیتای در
طول ای فرآیندها شکل می گیرد

(قرشی

.)12- 11 :1111

سیاست همتايگي :همسایگی شامل عناصر آرامش ثبات امنیات و ایجااد رضاایتمندی
نزد همسایگان است .سیاست همسایگی مفهومی است که هار کشاور باا جهاتدهای باه آن
خود از آن بهره میجوید.
چندجانبهیرايلي :چندجانباهگرایای در ابعااد مختلاف از جملاهساازوکارهای مبتنای بار
ساختار ملل متحد سازوکارهای منطالهای و در حوزههاای امنیتای اقتصاادی و سیاسای قابال
پیگیری است .ای واژه از طری سه اصل عادم تبعایض جادایی ناپاییری و گساترش باده
بستان تبیی کننده روابط بی کشاورها باهخصاوص در میاان راهبردهاای سیاسات خاارجی
کشورهای مخالف نظام تک قطبی از جایگاه ویژهای برخوردار است.
شناسايي راهبردهاي سیاست خارجي در زوده امور دفاعي امنیتي ايران

مالاله پژوهشی :راهبردهای سیاست خارجی در حوزه دفاعی  -امنیتی

مطاب با اهداف منافع و امنیت ملی خود باه عناوان یاک مفهاوم یالاب در سیاسات خاارجی

یکی از مدل های مناسب فرآیند تدوی راهبرد برای واحدهای سیاسی مادل منشاوری از
باال به پا ی است .در ای مدل ارزشها آرمان ها کاه در چشاماناداز و ماموریات جلاوه گار
می شوند جهت راهبردها و عوامل محیطی محتوای راهبردهاا را تعیای مایکنناد .ارزشهاا
ویژگی هایی هستند که در طول زمان تغیر نکارده و یاا دارای تغییارات انادکی هساتند .ایا
ویژگی ها در میان یک ملت مشاترک هساتند باه قضااوت فاردی افاراد بساتگی ندارناد باا
عواطف همراهند و بهخ صوص نسبتا ثابت و با دوام هستند و در سطوح راهبردی ( مایهب
اید ولوژی سیاسات و حکومات) حاد واساط (فرهنگای اجتمااعی و اقتصاادی) قاومیو
ارزش ها حد پا ی (یریزی) که در ای میان ارزش های راهبردی اصول راهنما و جهاتهاای

121

انتخا

راهبردی ملت ها را تعیی میکنند

(رضاایی و مبینای

 .)72- 71 :1121باهایا منظاور بارای

شناسایی جهات راهبردهاای سیاسات خاارجی در حاوزه اماور دفااعی – امنیتای بایاد فهام
صاحیحی از مبااانی اصاول مولفااه هاا و عواماال ماوثر و جهااتگیاری هااای هار دو دسااته
سیاست های خارجی و دفااعی – امنیتای کساب کارده و در وهلاه دوم باا پاویش و پاایش
محی طی و ارزیابی عوامل چهارگانه فرصت تهدید قاوت و ضاعف چگاونگی راهبردهاا را
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  11بهار 1111

تعیی کرد

(گروه مطالعاتی داعا

.)17 :1112

دریافت دیدگاه های اندیشمندان مختلف نسبت به سیاسات خاارجی و دفااعی – امنیتای
یکی از مراحل اولیه کمک کننده و جهات دهناده باه راهبردهاا اسات گرچاه مطالعاه ایا
رهیافت ها فالط به منظور فهم بهتر بوده و در شرایط واقعی عملکارد واحادهای سیاسای – از
جمله جمهوری اسالمی  -کامال بر محتوای یک نظریه انطبا ندارد زیرا توان تبیینی آنهاا باا
یکااادیگر متفااااوت اسااات

(ساااجادپور

 .)2 :1121سیاسااات خاااارجی و دفااااعی – امنیتااای

جمهوری اسالمی ایران را تنها از برخی جنبهها می توان با نظریه های مختلاف توصایف کارد
زیرا خواستگاه بیشتر ای نظریه ها یر پایه است و مناسابتی باا ارزش هاا و ساواب تمادنی
جوامع شرقی و اسالمیبهویژه ایران ندارد

(خرازی ( )1111دهالاانی فیروزآباادی

 .)21 :1122از بعاد

نظری برخی با توج ه به ماهیت فرهنگی و عالیدتی انالال اسالمی کلیات سیاسات خاارجی
و امنیتی ایران بعد از انالال را با رهیافت ساازهانگااری قابال توصایف مایدانناد
)11 :1121

(مشایرزاده

زیرا رویش هویتی اسالمی و جدیاد در ساطوح ملای و منطالاهای نالاش و مناافع

خاص ایجاد کرده است

(عجمی

1

 .)21 :1122با توجاه باه ویژگای دو مفهاوم تاداوم و تغییار

برخی از جنبه های رفتاری سیاست خارجی ایران قبل و پاس از پیاروزی انالاال اساالمی باا
رفتارگرایی توجیه شده اسات

(ساجادپور

 .)11 :1121ازساویدیگار باا جارح و تعادیل برخای

اصول رهیافت واقع گرایی و بازتعریف منافع و ارزشهای ییرمادی منط رفتااری سیاسات
خارجی و بهخصوص سیاست دفاعی و امنیتی آن با رهیافات واقاع گرایای

(دهالاانی فیاروز آباادی

 )21 :1122و بهویژه از منظر واقع گرایی تدافعی توصیف میشود (برزگر.)11 :1111
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1. Ajami

جهت گیری 1هاای کاالن سیاسات خاارجی و امنیتای از جملاه مفااهیم تعیای کننناده در
تدوی راهبردهای ملی هستند .گرچه می تاوان برخای نشاانه هاا از انطباا رفتااری سیاسات
خارجی جمهوری اسالمی ایران را با جهتگیری های مرسوم در مطالعات روابط بی الملال کاه
شامل بی طرفی اتحاد و ا تالف عدم تعهاد و انازوا اسات (هالساتی  )111- 217 :1111برشامرد.
لاایک طاای دو دهااه گیشااته و منبعااث از ارزشهااای الهاای انالااال اسااالمیمتبلااور در
آماوزههااای اماام خمیناای(ره) و مالااممعظاامرهباری جهاات گیاری نااو و اثربخشای در رفتااار
سیاساات خااارجی و دفاااعی – امنیتاای جمهااوری اسااالمیدر پاایش گرفتااه شااده کااه
جهت گیری مالاومت نام گرفته است (مشیرزاده  .)11 :1117ایا جهاتگیاری طای دهاه گیشاته
پیرامونی ارتالا داده است.
جمهوری اسالمی ایران از انگشاتشامار کشاورهایی اسات کاه فهام سیاسات خاارجی و
امنیتی آن به واسطه متاثر بودن از عوامل فراوان و بعضا منحصار باهفارد از پیچیادگی بسایار
برخوردار دارد .ای عوامل ازیکسو متاثر از عوامل تاریخی مساتمر ژ وپلتیاک ژ وکاالچر و
ژ واکونومیااک و ازسااوی دیگاار متاااثر از عواماال متغیااری اساات کااه بااهویااژه بااا وقااوع
انالال اسالمی از نظر بنیانهای هویتخواهی اسالمی و اساتالاللخاواهی ملای و هام از نظار
تاث یرات ژ وپلتیکی نالش اساسی یافته است (سجادپور  .)11 :1117ای عوامال باه دو گاروه کلای
متغیرهای داخلی و متغیرهای خارجی قابل تفکیک هستند .مهم تری متغیرهای داخلای شاامل
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هدایتگر راهبردهایی شاده کاه تاوان ماوثر کنشاگری جمهاوریاساالمیایارانرا در منطالاه

ویژگی های الهی و اید ولوژیک (تعارض مااهوی باا نظاام سالطه مخالفات باا اشاغالگری و
حمایت از مستضعفی به ویاژه مسالمانان) وضاعیت ژ اوراهبردی سااختارهای اجتمااعی و
تجار

تاریخی ویژگی های نظام سیاسی و وضعیت منابع میشاود .در محایط خاارجی نیاز

عوامل مختلفی به طور ترکیبی بر سیاست خارجی ایران موثر هستند .ساختار نظاام بای الملال
و به خصوص یلبه نظام سلطه و استکبار سلسلهمرا تب جهانی و منطالاهای قادرت وضاعیت
جهانی شدن متغیرها و روندهای منطالهای مجااورت باا زیرنظاام هاای بحاران خیاز و مهام
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1. Orientation

منطاله ای روندهای نظامیو امنیتی تحریم فناوری های دفاعی و عدم وجود متحاد راهباردی
(دولتی) در محیط بی المللی از مهم تری عوامل محیط خارجی هستند

(بیم

1

.)21- 11 :2111

اهداف سیاست خارجی و امنیتای جمهاوریاساالمیایاران در دو ساطح کلای و بخشای
(حوزه های کلی ملی) احصا میشود .اهاداف کلای براسااس قاانون اسااس چنای برشامرده
می شود :حراست از استالالل حاکمیت و تمامیات ارضای کشاور توساعه اقتصاادی و رفااه
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  11بهار 1111

ملی استالرار یک جامعه اسالمینا

تبلیغ و دفاع از اسالم و مسالمانان تعامال باا جهاان

حفظ و ارتالای وجهه جهانی.
اهداف بخشی سیاست خارجی در حوزه امنیتی – دفااعی راهنماای تادوی راهبردهاای
سیاست خارجی در ای حوزه است که ناگزیر از تمرکز بر اصول و اهاداف دفااعی و امنیتای
کشور می باشد .اهداف دفاعی  -امنیتی جمهوریاسالمیایران را مای تاوان شاامل حفاظ کیاان
کشور تمامیت ارضی و حاکمیت ملی رفع تهدیدات متوجه امنیات و مناافع ملای ایجااد و
اساتمرار ثباات در محایط امنیات خاارجی رفااع تهدیادات باالالوه و مالابلاه باا پدیاد آماادن
تهدیدات جدید کسب قدرت بازدارندگی مؤثر و همه جانبه تأمی امنیت پایادار و فراگیار
تعامل و عدم انزوا سامان دهی و بهکارگیری توان ملای شاکل دادن باه مالاومات مردمای و
آمادهسازی نیروهای مسلح

دانست (خبیری

.)11- 11 :1122

ل محیط راهبردي جمهوي اسالميايران
پژوهش در سیاستگیاری راهبردی در حوزه سیاسات خاارجی و امنیتای کشاور پاس از
فهم اهداف و ارکان جهتساز مستلزم شناخت محیط راهبردی کشور است که امنیات ملای
کشور از آن تاثیر پییرفته و نیز راهبردها و اقدامات تنظیمیکشاور مای تواناد در ایا محایط
تاثیر داشته باشد .محیط راهبردی مجموعاه جریاناات شارایط رونادها متغیرهاا عوامال
رخدادها و اقداماتی است که بر عملکرد و اهداف راهبردی کشاور تااثیر داشاته و یاا تحات
تاثیر عوامل راهبردی موثر بر تمامیت ارضی بالای حاکمیت و یا امنیت و رفاه پایادار ملات
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قرار می گیرند

(حس بیگی

 .)212 :1111محیطهای راهبردی را با سه معیار ژ وپلتیاک ژ وکاالچر
1. Bymann

و ژ واکونومیک می توان ارزیابی کرد .هریک از ای ساه حاوزه در ماواردی باا یکادیگر نیاز
می توانند همپوشانی داشته باشند .محیط راهبردی جمهاوریاساالمیایاران را از نظار ساطح
می توان در سه سطح محیط دور یا سطح بی المللی و محیط نزدیک یا ساطح منطالاهای و نیاز
محیط ملی تالسیم کرد

(رضایی و مبینی

.)71 :1121

در سطح جهانی نظام سلطه (به رهبری آمریکا) سعی در اعمال سلطه و تمایال باه حفاظ
هژمااونی خااود از طریاا ایجاااد سااازوکار نظااام یااک قطباای یااا شاابه یااک قطباای دارد.
جمهوری اسالمی ایران بواسطه ماهیت ضد استکباری و ظلم ستیزانه خود یکی از چاالشهاای
نظام سلطه به رهبری آمریکا است .گرایشات سطهجویانه آمریکاا در ترکیاب و پیوساتگی دو
برای هویت و موجودیت نظام جمهوریاسالمیایران بهشمار میآید (یزدان پناه

 .)212 :1112در ای

میان اروپا چی و روسیه به عنوان بازیگران جهانی هریاک در محایط راهباردی و عملیااتی
عوامل محیطی دیگر هستند که می توانند نالش متوازن کننده بازدارناده یاا حاامینسابت باه
جمهوریاسالمیایران داشته باشند.
در سااطح منطالااهای یاار آساایا شااامل خلاایجفااارس و شااامات طاای دهااهآینااده از
پرچالش تری و متحول تری نظامهای منطالهای محسو

میشود

(ایسچینگر )11 :2111 1

کاه در

آن بازیگران عمده شامل :قادرت هاای جهاانی باه ویاژه آمریکاا و ساپس روسایه باازیگران
منطالاه ای از جملاه عربسااتان ترکیاه و رژیاام صهیونیساتی باازیگران ییاار دولتای شااامل
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سویه آن با رژیم صهیونیستی به محیط منطالهای نیز گسترش یافته که مهم تری تهدید و چالش

جریانات مالاومت و همچنی گروه های تکفیاری و تروریساتی و نیاز رونادهای منطالاهای و
چالش های محیطی از جمله افازایش جمعیات افازایش نارخ شهرنشاینی تغییارات شادید
اقلیمی مانند بحران آ

و کمیابی منابع وابستگی بیش از حد برخی بر منابع انارژی فسایلی

نفت و گاز آسیب پییری امنیت ییایی تبعات افازایش نارخ باا ساوادی افازایش ضاریب
نفوذ اینترنت و چالش نحوه نالاش زناان در جامعاه بیکااری گساترده نسال جاوان نوساان
قیمت مواد یایایی

(گاا

2

)11 :2111

نااامنی ناشای از تروریسام و افاراط گرایای چگاونگی
1. Ischinger
2. Gaub
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تغییرات دمکراتیک نالش آفرینای اساالم سیاسای و تعاامالت سیاسای واحادهای منطالاهای
تعیی کننده سناریوهای مختلفی هستند که آینده ای منطاله را شکل خواهند داد و الجرم بار
مولفه های امنیتی و دفاعی جمهوریاسالمی ایران تاثیر خواهند داشت

(قاسمی

.)111 :1121

آسیای مرکزی و قفالاز بعد از سالوط اتحااد جمااهیر شاوروی تبادیل باه دومای حاوزه
راهبردی بالفصل ایران است .پیوستگی هاای تااریخی تمادنی سیاسای و فرهنگای در کناار
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  11بهار 1111

عوامل گسست از ای پیشینه (تغییر خاط زباان رسامی حاکمیات مارکسیسام) مهام تاری
ویژگی ای منطاله از نظر ژ وکالچر سیاست خارجی جمهوریاساالمی ایاران اسات .همچنای
بخاطر موقعیات جغرافیاایی (حصار در خشاکی) از نظار ژ واکونومیاک فرصاتی بارای هام
پیوندی اقتصادی فراهم می آورند .از نظر امنیتی ساخت قاومی نالشاه جغرافیاایی پراکنادگی
اقوام و نیز مداخالت قدرت های خارجی و منطالهای می تواند فرصت هاا و تهدیادهای بارای
ایران در برداشته باشد
حوزه جناو

یار

(قاسمی ( )112- 111 :1121کرمی

.)122 :1117

آسایا ساومی حاوزه محیطای راهباردی کشاور اسات .واحادهای

سیاسی ای منطاله شامل افغانستان پاکستان و هناد هساتند .ایا منطالاه بخااطر رقابات بای
واحدهای سیاسی میکور و نیز نالش آفرینی قدرتهای بزرگ بهویاژه آمریکاا و هام پیماناان
آنان مانند عربستان سعودی نیز مام و منشا بسایاری از گاروههاای افاراط گارا وتروریساتی
است .از طرفی پیوندهای تاریخی فرهنگی و دینای ایا منطالاه باا جمهاوریاساالمیایاران
دارای اهمیت راهبردی ویژه است .هند پاکستان و افغانستان سه کشاور مهام در ایا حاوزه
هستند که رقابات هاای منطالاه ای و تحاوالت داخلای آنهاا بار امنیات ملای ج.ا.ایاران تااثیر
بسزایی دارد.
در کناار تالسایم بنادی جغرافیاایی محیطاای رونادها و گارایش هاای سیاسای امنیتاای و
نظامی نیز در محیط راهبردی ایران موثر هستند که می توان از جمله به روندهای تروریسام و
افراط گرایی تکفیری امنیتی شدن و ایران هراسای جریاانهاای شایعی منازعاات نظاامی و
بلوک بندی های سیاسی انباشت تسلیحات در منطالاه رونادهای چندجانباه و بای المللای و
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جبهه مالاومت در منطاله پیرامونی اشاره کرد .در ای میاان ویژگای نااطمیناانی و پویااییهاای
سریع محیطی بر تمام عوامال محایط راهباردی ساایه افکناده اسات کاه تحلیال محیطای را

پیچیده چندالیه و حساس میسازد .ایا ویژگای در تادوی راهبردهاا ارزیاابی اصاالح و
روزآمدن کردن آنها از اهمیت اساسی برخوردار است
با توجه به تحلیل محیطی فو

(یزدان فام )111 :1111

(میرزایی .)71 :1111

عوامل موثر در محیط راهبردی جمهوریاسالمیایران را

که الزمه شناسایی راهبردهای سیاست خارجی در حوزه سیاست خاارجی و دفااعی و امنیتای
(شامل محیط ملی منطالهای و بی المللی) است را می تاوان در عوامال چهارگاناه زیار جماع
بندی کرد:
عوام تهديد فرين :سیاست خارجی و امنیتی جمهوریاساالمیایاران تهدیاد  -فرصات
محور می باشد ولی محیط امنیتی جمهوریاسالمی ایاران عماال باا تاکیاد بیشاتر بار ویژگای
استکبار جهانی به ماهیت و محتوای نظام جمهوریاسالمیایران بازمی گردد که در هار برناماه
راهبااردی سیاسااای – امنیتاای نبایاااد مغفااول بماناااد .تهدیاادهای امنیااات ملاای علیاااه
جمهوری اسالمی ایران روندها یا سلسله رویدادهایی است کاه باه شاکل ماوثر موجودیات
نظام و کیفیت زنادگی بارای شاهروندان را پایش آورده و طیاف خاطمشایهاای پایشروی
حاکمیت را در مخاطره قرار میدهد

(عبداله خانی

 .)22- 21 :1121تهدیدها ناشی از محایط امنیتای

را هبردی جمهوری اسالمی ایران شامل موارد زیار اسات :تهدیادها راهباردی نظاامی شاامل
تهدیدها ساختاری ناشی از گرایش هژمونیک آمریکاا تهدیادهای فرآینادی نظاام از جملاه
فرآیندهای جهانی شدن فرآیندهای فرهنگی از جملاه موضاوع برخاورد تمادنی باا قرا ات
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تهدید مورد بررسی قرار می گیرد .در آموزه هاای رهباری معظام انالاال

نیاز وجاود تهدیاد

یربی اجماع سازی و منزوی سازی تهدیدها هنجاری و معنایی شاامل امنیتایساازی شایعه
هراسی و ایران هراسی و مشروعیت زدایی تهدیدهای راهبردی منطالهای شامل تهدیادهای
ناشی از حضاور قادرتهاای مداخلاه گار منطالاهای باهویاژه در خاورمیاناه و خلایجفاارس
تهدیادهای ناشاای از برخای قاادرتهااای منطالاهای خاورمیانااه مانناد اساارا یل و عربسااتان
سااعودی تروریاازم مناقشااات ماایهبی و قااومیدر منطالااه منازعااات ناشاای از تغییاارات و
بحران های زیست محیطی تهدیدها ناشی از برهم خوردن نظم های موجود ا تالفساازیهاا
و دولت های ورشکسته

(قاسمی

.)111 :1121
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دمینه هاي فرصت فرين :گرچه سیاست خارجی و دفااعی – امنیتای عموماا بار مبناای
رفع تهدید است ولی رویکرد فعاالنه جمهاوری اساالمی باه عناوان یاک کنشاگر در محایط
راهبردی مستلزم به کارگیری عوامل فرصتآفری از جمله موارد زیار اسات :دوره گایار در
شکل گیری نظام منطالهای و بی المللی چشمانداز اختالفات بی قادرتهاای بازرگ جهاانی
عدم اقبال نسبی عمومی به سیاست های یک جانبه آمریکا روندهای ییرآمریکاایی در منطالاه
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  11بهار 1111

پیرامونی اختالفات بی رقبای منطاله ای تالویت حلاله هاای جبهاه مالاومات عالقمنادی باه
انالال اسالمی و ارتباطات جنبشی و مردمی زمینه های بالالوه شبکهسازی سیاسای – امنیتای
(جبهه مالاومت) و اقتصادی  -سیاسی از طری سازمانهای منطالهای و پیوناد باا دولاتهاای
ییرمعارض در منطاله و جهان.
سیب ها ضعف هاي محیطي :ای عوامل موجاب آسایبپاییری در برابار تهدیادهای
فو خواهند شد :آسیب ها ناشی از ساخت مشاابه و مشاترک جمعیتای قاومیو مایهبی در
محیط ملی همسایگی و منطاله ای باقابلیت مداخله سایر قدرت ها فالدان توانمنادی همسان
با فناوری و دانش های تسلیحاتی روز و یا محدودیت در دسترسی به آنهاا فالادان پیونادهای
مستحکم و متالابل سیاسی و اقتصادی باا واحادهای سیاسای همساایه عادم همااهنگیهاای
داخلی ساختاری بوروکراتی ک و فرایندی در نظام مدیریت سیاسی امنیتی و نظاامی ضاعف
نهادینه در فرایند سیاستگیاری راهبردی میان بخشی ضعف در به کارگیری ابزارهاای ساخت
و نرم متناسب در سیاست خارجی و امنیتی ضعف در اجماع داخلای در چگاونگی مالابلاه باا
تهدیدها در سطوح فهم و اجرا فالدان رابطه منسجم و ا تالفساز با بازیگران مهام منطالاهای
و باای المللاای ضااعف در مشااارکت منسااجم بااا شاابکههااای سیاساای و اقتصااادی و
نظامیمنطالهای(قاسمی

.)111 :1121

عوام قوت بخ  :ای عوامل موجب اتکا به منابع درونی قادرت باوده کاه پیوساته در
حال فزونی است :نالش رهبری به عنوان فصل الخطا

و اجماعساز پیوساتگی ملات و نظاام

سیاسی توان کنشگری و اشراف اطالعاتی و عملیاتی منطالهای درونزایی قادرت و امنیات
122

افازایش ضاریب بازدارنادگی هماه جانباه موقعیات راهباردی کشاور در ابعااد ژ وپلتیااک

ژ وکالچر و ژ واکونومی تجار
انسانی متعهد و کارآزموده

ملی در فهم و اجرای چگونگی مالابله با تهدیادها و نیاروی

(رضایی و مبینی

.)21 :1121

گرچه وظیفه و ماموریت مشاترک سیاسات خاارجی و سیاسات دفااعی – امنیتای حفاظ
امنیت ملی است با ای وجود در میان اهداف و اصول سیاست خارجی ماوارد زیار بایش از
بالیه ناظر عوامل موثر بر سیاست دفااعی – امنیتای هساتند :حراسات از اساتالالل و تمامیات
ارضی کشور حراست از حاکمیت و نظام سیاسای حفاظ صالح ثباات و امنیات منطالاهای
نفی سلطه استالالل همه جانبه امنیتی نشدن پیشگیری از خطار جنا

و درگیاری حفاظ و

ارتالای توان دفاعی وجهه و اعتبار ملای تعامال و عادم انازوا انساجام بوروکراتیاک (بای
اتخاذ رویکردهای کالن نظام مناد اقتضاایی و آیناده نگار نسابت باه منطالاه راهباردی
پیرامون از الزاماات سیاسات خاارجی امنیات محاور بارای تضامی باه نیال اهاداف ساند
چشم انداز  1111خواهد بود که از طری مدل مفهومی با تکیاه بار اصاول عازت حکمات و
مصلحت که مستالیما برگرفته از آموزه های رهبری معظم انالال

اسات و نیاز مفااهیم اصالی

جهت ساز شامل هنجارساازی اعتماادساازی تانش زدایای تعامالساازنده شابکهساازی و
مشروعیت و مالبولیت امنیتی نشدن حس همجواری و همسایگی و چندجانباه گرایای کاه
برگرفته از آموزه ها گفتمان ها و محتوای اسناد باالدستی نظام است طراحی شدهاند.
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نهادهای بی بخشی) و مشروعیت سیاسی و حالوقی بی المللی (برنامههای دفاعی  -امنیتی).

روششناسي تحقيق
تحالی حاضر از منظر هدف کاربردی میباشد که نتایج آن می تواناد در نهادهاای مارتبط
با سیاست خارجی و امنیتی مورد استفاده قرار گرفته و در بهبود سیاستها و برنامههاای ایا
حوزه مفید باشاد .روش تحالیا آمیختاه (از داده هاای کیفای و کمای) و از منظار گاردآوری
اطالعات توصیفی  -پیمایشی مای باشاد .باا اتکاا باه مطالعاات کتابخاناهای تخصصای ارکاان
جهت ساز راهبردهای مورد نظر و نیز فهرستی از عوامل موثر محیطی شناساایی شادهاناد .باا
م صاحبه و پرسشنامه ی خبرگی نظر تکمیلی خبرگان در ماورد میازان و ارزش تااثیر عوامال
محیطی احصا شده است .روش نمونه گیری تمامشمار و جامعه نمونه معاادل جامعاه آمااری
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است .قلمرو تحالی از حیث موضوع حوزههای سیاسای امنیتای و دفااعی از حیاث زماانی
بستر سند چشم انداز  1111می باشد .پیمایش نیز در دامناه زماانی فاروردی تاا خارداد 1117
انجام گرفته است.
عوامل مؤثر چهارگانه ضعف ها قوتها فرصت ها و تهدیدها که با مراجعه باه خبرگاان
تحالی

اصالح تلخیص و نهایی شاده اسات باه ترتیاب جاداول شاماره  1تاا  1از طریا

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  11بهار 1111

پرسشنامه در معرض قضاوت  11نفر  1از خبرگان قارار گرفات و از  SPSSجهات تجزیاه و
تحلیل نتایج استفاده شد .خروجی جدول ارزیاابی شااخصهاای عوامال محیطای چهارگاناه
با توجه باه اینکاه باار عااملی هماه گویاههاا بااالتر از  /1مایباشاد بیاانگر روایای مطلاو
پرسشنامه ها است و درصد واریانس کل مربوط به هر پرسشنامه نشاندهناده ایا اسات کاه
ابزار سانجش توانساته مفااهیم ماوردنظر را از جامعاه آمااری جماعآوری کناد .ارزش کلای
پرسشاانامه عواماال داخلاای ( = %27/221

Cumulative

و %=2/111

Variance

 )ofاسااات

یعنی ارزش کلی ابزار سنجش در حا وزه عوامال داخلای از  %111تالریباا  %22مایباشاد کاه
توانسته داده ها و اطالعات مورد نیاز را به دست دهد .ای عدد در پرسشنامه عوامل خاارجی
براباار اساات بااا Cumulative = %22/111( :و %=2/111

Variance

 )ofکااه درصااد واریااانس

میزان پراکندگی داده ها را از  %111نشان میدهد .پایایی یا قابلیات اعتمااد نیاز باا اساتفاده از
روش آلفای کرونباخ ارزیابی شده است .پیش آزمون یک نمونه  11تایی از پرسشانامههاا نیاز
بیانگر پایایی مطلو

آن است.

جد ل شماره  . 3سنج

میزان قابلیت اعتماد (ر ايي) ابزار تحقیق

رديف

نام پرسشنامه

مقدار آلفای کرونباخ

1

عوامل خارجی(فرصتها)

12221

2

عوامل خارجی(تهدیدات)

12112

1

عوامل داخلی(ضعفها)

12711

1

عوامل داخلی(قوتها)

12222

111
 .با روش گلوله برفی برای  21نفر پرسشنامه توزیع شد که نهایتا  11پرسشنامه در فرایند ارزیابی قرار گرفت1 .

جد ل  .0محیط داخلي ،نقاط قوت
رديف
S1
S2
S1
1S

نالش رهبری به عنوان فصل الخطا

و اجماعساز در سیاست خارجی و سیاست دفاعی  -امنیتی

کشور
پیوستگی ملت با نظام و انسجام ملی بواسطه ویژگی مردمساالری دینی در مالایسه با منطاله
ارتالای توان کنشگری سیاسی و نظامی  -امنیتی ج.ا.ایران در منطاله یر

آسیا

ماهیات درون زای قاادرت و امنیاات ملاای در ج.ا.ایاران در ابعاااد سااخت و ناارم (خودیاااری
وخوداتکایی )
توانمندی نسبی کش ور در تهدید نالااط راهباردی آمریکاا صاهیونیزم و متحادان منطالاهای آن
(بازدارندگی)

1S

موقعیت ژ وپلتیک ژ وکالچرو ژ واکونومی ج.ا.ایران در منطاله

S7

اجماع ملی در خصوص اهمیت محوری تعاملسازنده در سیاست خارجی

S2

عدم ساباله تاریخی اقدام نظامیتهدید آمیز ایران علی ه همسایگان در دو سده گیشته

S1

در نهادهای سیاست خارجی و دفاعی  -امنیتی

S11
S11
S12

نیروی انسانی متخصص و مجر

ارتالای اشراف اطالعااتی و عملیااتی باه تحاوالت میادانی نظاامیو امنیتای منطالاه راهباردی
پیرامونی
مشارکت فعاالنه در نهادها و ترتیبات چندجانبه و کنوانسیونهای بی المللی خلع سالح
تجربه انباشته ملی در نهادهای کارگزاری سیاست خارجی ودفااعی امنیتی (جنا

تحمیلای و

بحرانهای منطالهای)

S11

خروج نسبی از روند امنیتی شدن و انزوای حالوقی بی المللی بواسطه برجام

S11

روحیه استالالل خواهی و اعتماد به نفس ملی و بی اعتمادی عمومیبه قدرتهای بیگانه

S11
S11

تجربه مدیریت دیپلماتیک بحران ها (جن

وصلح با عرا
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S1

قوت ها

افغانستان میاکرات با آمریکا درعرا

وهستهای)...
روند روزافزون توآن جامعه فکری و پژوهشی کشور در حوزه سیاسات خاارجی و دفااعی -
امنیتی
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جد ل  .1محیط داخلي ،نقاط ضعف
رديف
W1
W2
W1
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  11بهار 1111

W1
W1
W1
W7
W2
W1
W11

ضعف در وفا ذهنی کارگزاران سیاست خارجی و حوزه دفاعی  -امنیتی
ضعف در الزامات قانونی و ساختاری جهت هماهنگی حوزه های سیاست خارجی و دفاعی -
امنیتی
آسیبپییری ملی در قبال تحریم های اقتصادی و دانش و فناوریهای علوم نظامی
عدم رابطه راهبردی یا شراکت با یکی از اعضای دا م شورای امنیت ملل متحد (نهااد مسائول
صلح و امنیت بی المللی)
فالدان رابطه اقتصادی عمی و متوازن با همسایگان و ضعف در کنشگری اقتصاادی در منطالاه
یر

آسیا

عدم کفایت سیاست های تنش زدایی با همسایگان (در ابعاد سیاسی امنیتی و نظامی)
ضعف در مولفه های (قاانونی و )...ا اتالفسااز بای ج.ا.ایاران و ساایر کنشاگران منطالاهای
وبی المللی
عدم حضور یا مشارکت فعال درسازوکارها و شبکه های اقتصادی سیاسی و امنیتی منطالهای و
فرامنطالهای
ضعف درتعامل با اتا های فکر ومجامع نخبگی جهانی بهمنظور مشارکت درجریاانساازی و
هنجارسازی(دیپلماسی مسیردو)
عدم توجه و حمایت کافی از فرآیندهای چندجانبه گرایی در سیاست خارجی(سازمانها پیمآنها
و)...

W11

عدم وجود راهبردها و سیاست های مدون در روابط خارجی

W12

ضعف در طراحی واجرای تاکتیکهای متناسب با راهبردهای سیاست خارجی و دفاعی امنیتی

W11
W11
W11

112

ضعف ها

نضج فرآیندهای تضعیف کننده انسجام ملای (قاومی مایهبی فرقاهای صانفی اقتصاادی و
اجتماعی
ضعف در دیپلماسی عمومیو رسانههای منطالهای و بی المللی
مشکل تامی مالی در ارتالای توانمندیهای نظاامیدر مالایساه باا رقباای منطالاهای (بودجاه
نظامی)

جد ل  .4محیط خارجي ،فرصتها
رديف
O1
O2
O1

O1

دوره گیار در ساختار نظام بی الملل پسا یربی
موقعیت برجسته ژ وپلتیک و ژ واکونومی منطاله آسیای یربی و آسایای مرکازی و قفالااز در
عرصه جهانی
فرصت یابی از چشم انداز جدیتر شدن اختالفات قدرت های بازرگ (روسایه چای و )...باا
آمریکا
عدم اقبال افکار عمومیو نخبگاان بای المللای نسابت باه سیاسات هاای یکجانباه گرایاناه و
افراطی ترامپ
قابلیت شبکه سازی اقتصادی در محیط پیرامونی از طری ترتیباات چندجانباه (اکاو اتحادیاه
اوراسیا دی هشت و) ...

O1

پیشینه فرهنگی تمدنی و میهبی مشترک با کشورهای همسایه منطاله

O7

روندهای منطالهای ییرآمریکایی در منطاله (آسیای میانه ترکیه پاکستان افغانستان و...

O2

اختالفات بی رقبای منطالهای ( ترکیه عربستان مصر )

O1

اختالفات بی شورایهمکاریخلیج فارس ( عربستان قطر و عمان و)...

O11
O11
O12
O11

شکل گیری وتالویت جبهه های ییردولتی مالاومت در منطالاه (حاز

ال لبناان انصاارالیما

و)...
وجود دولت های ییر معارض یا همسو با ج.ا.ایران در منطاله
گرایش راهبردی روسیه برای نالش آفرینی در منطاله یر
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O1

عوامل فرصت آفرين

آسیا

عالقمنادی باه انالاال اسااالمیدر منطالاه و ارتالاای رواباط مااردم  -ماردم ایاران باا برخاای
همسایگان (عرا

افغانستان)

O11

خارج شدن ج.ا.ایران از ترتیبات ظالمانه فصل هفتم منشور ملل متحد

O11

اختالف نظر بی آمریکا و سایر اعضای گروه  1+1نسبت به حفظ برجام
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جد ل  .5محیط خارجي ،تهديدها
عوامل تهديدزا

رديف
T1

تعارض اید ولوژیک و نهادینه شده نظام سلطه (یر

T2

نفوذ و هژمونی آمریکا بهعنوان قدرت فرامنطالهای

T1

درگیری ها و مناقشات محدود فرسایشی و نیابتی در حوزه پیرامونی

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  11بهار 1111

T1

) با ج.ا.ایران

تصویرسازی منفی و گسترده علیهایران در رسانهها و افکار عمومیجهانی بهخصوص در یر
و دنیای عر

T1

عدم فهم مشترک منطالهای برای مشارکت در فرآیندهایسازوکارهای مشترک امنیت منطالهای

T1

یلبه عنصر امنیتی در روندهای منطاله آسیای یربی

T7
T2

تعارض های فرهنگی (زبانی میهبی قومی) علیریم اشتراکات فرهنگی تمدنی و میهبی در
منطاله پیرامونی
روندهای بحران آفری جمعیتی اقتصادی و امحیط زیستی (آ

و )...در حوزه امنیتی پیرامونی

ایران

T1

پدیده دولتهای ورشکسته یا نسبتا ورشکسته در همسایگی ج.ا.ایران

T11

تروریزم فراملی و تکفیری در منطاله راهبردی پیرامونی کشور

T11
T12
T11

تجربه مخالفان ج.ا.ایران (آمریکا و )...در امنیتای کاردن و ساپس اجمااعساازی بای المللای
علیهایران
تحول ماهیت رابطه ایران و عربستان از رقابت سیاسی به تالابل همه جانبه (سیاسای نظاامی
اقتصادی و)...
بحران آفرینی رژیم صهیونیستی علیه منطالاه و ج.ا.ایاران توساط ابزا رهاای نظاامی سیاسای
رسانههای و البی

T11

تالویت آشکار محور آمریکا  -رژیم صهیونیستی – عربستان

T11

تداوم ناامنی و حضور بیگانه (بهویژه آمریکا) در افغانستان

T11

روند تجزیه طلبی در مناط کردنشی پیرامونی (عرا

ترکیه سوریه)

تجزيه و تحليل داده ها و يافتهها
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جهت پاس به ای سئوال که چه عواملی بر تدوی راهبردهای ایا تحالیا موثرناد و باا
کادام جهات گیااری و باا چاه وزن و اولااویتی بایاد از ایا عواماال در شناساایی تاادوی و

اولویت بندی راهبردها بهره گرفت باید با تکنیاک مناسابی عوامال ماوثر شناساایی شاده در
وضع موجود و نیز وضع مطل و

در آینده قابل پیش بینی ماورد ارزیاابی قارار گرفتاه و باه

آزمون گزارده شوند .ای عوامال باه معارض پرساش شاوندگان درآماده و نظارات آناان در
ماتریس های ارزیابی عوامال داخلای  IFEو

خاارجی EFE

در دو شارایط موجاود و مطلاو

جمع بندی شده است.
جد ل  .6ماتريس ( IFEقوتها)
رديف
1

S1

1

1

27

27

1 /12

5

0/17

2

S2

1

21

22

1

2 /11

4

0/10

1

S3

1

11

12

11

2 /11

4

0/11

1

S4

1

21

22

11

2 /77

4

0/11

1

S5

2

21

21

1

2 /71

2

0/05

1

S6

1

21

21

11

2 /11

5

0/13

7

S7

11

21

22

1

2 /11

4

0/09

2

S8

1

21

11

11

2 /11

1

0/02

1

S9

1

27

21

1

2 /12

2

0/05

11

S10

1

21

27

2

2 /71

3

0/08

11

S11

1

11

11

1

2 /12

2

0/04

12

S12

1

21

11

1

2 /11

3

0/07

11

S13

1

21

21

1

2 /11

4

0/1

11

S14

2

21

21

1

2 /12

3

0/08

15

S15

1

11

21

2

2 /11

3

0/07

16

S16

1

21

22

2

2 /21

2

0/04

ميانگين

تعداد جواب ها
خيلي کم

کم

متوسط

زياد

(ضريب

1

2

3

4

اهميت)

جمع ک نمرات مود ن قوتها

وزن

نمره
موزون

مالاله پژوهشی :راهبردهای سیاست خارجی در حوزه دفاعی  -امنیتی

شماره قوت

وضع موجود (اهميت)

1/31
111

مشابه ای جدول برای گویه هاای مرباوط باه عوامال ضاعف براسااس پرسشانامههاای
توزیعی استخراج شده تا بتوان ارزش ماتریس های ارزیابی داخلی

IFE

را بدست آورد.

جمع کل نمرات موزون ضعفها

1/19

تفاضل نالاط ضعف از نالاط قوت1/31- 1/19 :

0/12
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مشابه ای محاسبه برای ارزیابی ماتریس عوامل

خارجی EFE

انجام گرفته که نتیجاه زیار

حاصل میشود:
جمع کل نمرات موزون فرصتها

1/14

جمع کل نمرات موزون تهدیدها

1/5

تفاضل تهدیدها از فرصتها1/14- 1/5 :

-0/36

جهت تعیای موقعیات راهباردی بار روی محاور مختصاات و تحلیال شاکاف بایاد از
جداول ارزیابی عوامل داخلی نمره موزون ضعف ها را از نمره موزون قوت ها کسر کارد کاه
عدد حاصل را به نام  Aنام گیاری میکنیم.
نمره موزون ضعفها  -نمره موزون قوتها = A
ه مچنی از جداول ارزیاابی عوامال خاارجی نماره ماوزون تهدیادها را از نماره ماوزون
فرصت ها کم کرده و آنرا به نام  Bنام گیاری میکنیم.
نمره موزون تهدیدها  -نمره موزون فرصتها = B
در محور مختصات روی محاور عماودی کاه در ریاضایات باه آن محاور  Xهاا گفتاه
می شود عوامال محیطای داخلای یعنای ضاعفهاا و قاوت هاا و روی محاور افالای کاه در
ریاضیات به آن محور  Yهاا گفتاه مایشاود عوامال محیطای خاارجی یعنای فرصاتهاا و
تهدیدها قرار می گیرند .پاس از تعیای نتیجاه نمارات ماوزون عوامال داخلای و خاارجی و
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مشخص شدن امتیاز موزون نهایی آنها در ماتریسها بهمنظاور تعیای موقعیات (وضاعیت و
جایگاه فعلی) و رویکارد بارای تادوی و فرمولاه کاردن راهبردهاا امتیاازات فاو را روی

محورهای مختصات برابر شکل زیر مشخص نموده و نالطه حاصل از تالاطع ایا دو عادد را
به دست می آوریم .ای نالطه وضعیت و موقعیت فعلی ما را در ای حوزه نشان مایدهاد .کاه
بیانگر ای است که در وضعیت رقابتی قرار داریم.
اما برای تعیی ماهیت و جهت راهبردها نیازمند تصاویری از وضاعیت مطلاو

هساتیم.

مطلو تری وضعیت روی محور مختصات دارای بیشتری مالدار قوت و همچنی بیشاتری
مالدار فرصت است یعنی در طیف اعدادی که در پرسشنامهها بای  1الای  1درجشاده نالطاه
ایده آل و مطلو

مختصات  1و  1است که در ناحیاه تهااجمی محاور مختصاات قرارگرفتاه

است .ولی با توجه به اینکه دامنه زمانی اعمال راهبردها سال  1111مایباشاد نیال باه شارایط
وضعیت نسبی مطلو

عوامل چهارگانه در چشم اناداز نیاز سائوال و مانناد شارایط موجاود

ارزشگیاری شد.
بااه طریاا مشااابه از تالاااطع ارزشهااای ماااتریس هااای ارزیااابی عواماال داخلاای  IFEو
خارجیEFE

در شرایط مطلاو

وضاعیت راهباردی مطلاو

در فضاای مختصاات حاصال

می شود که آشکارا در وضعیت تهااجمی قارار دارد .فاصاله بای شارایط موجاود و مطلاو
بیانگر میزان چارخش راهباردی و جهات دهناده باه راهبردهاای پشاتیبانی کنناده سیاسات
خارجی است تا در نهایت در آساتانه افا چشاماناداز  1111وضاعیت سیاسات خاارجی در
حوزه امور دفاعی – امنیتی از وضعیت رقابتی باه سامت تهااجمیمتحاول شاود تاا اهاداف
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کامال مطلو

با محدودیت محیطای زماانی مواجاه اسات .باه ایا منظاور از جامعاه آمااری

سیاست خارجی در حوزه دفااعی – امنیتای محالا شاود .ایا فرایناد در نماودار ذیال باه
تصویر درآمده است.

117

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  11بهار 1111

نمودار شماره  . 3تعیین موقعیت راهبردي شرايط موجود شرايط مطلو

براسااس یافتاه هااای پاژوهش و از طریا روش اساانادی و پیمایشای و ابزارهاای فاایش
برداری تحلیل ساند پرسشانامه و مصااحبه عو امال مساتالل ماوثر بار تادوی راهبردهاای
سیاست خاارجی کاه مای توانناد نالاش پشاتیبان بارای سیاسات دفااعی – امنیتای کشاور را
داشااته باشااتند اسااتخراج شااده اساات .روش ای ا تحالیاا باار مبنااای اسااتفاده از روش و
تکنیک  SWOTاست .ای روش بر مبناای تحلیال شاکاف بدسات آماده و نماودار موقعیات
راهبردی در مرحله اول با توجه باه موقعیات هاای چهارگاناه کاه از نظار هندسای در ابعااد
یک محور مختصات چهاار بعادی تعریاف مایشاود جهات تنظایم راهبردهاا و اساتفاده از
عوامل محیط داخلی و خاارجی را بار مبناای  1محایط رقاابتی تادافعی محافظاه کاراناه و
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تهاااجمی (خااالف عالربااههااای ساااعت) جهااتدهاای ماایکنااد .مطاااب روش  SWOTابتاادا

راهبردهای چهارگانه قوت -فرصت قوت – تهدیاد فرصات – تهدیاد ضاعف – فرصات
و ضعف – تهدید باا توجاه باه ارتباطاات داخلای بای عوامال چهارگاناه فاو

اساتخراج

می شوند .تالریبا اک ر مولفه های محیطای شناساایی شاده در پیوناد باا یکادیگر هساتند .ایا
پیوندها بعضا یاک طرفاه و حتای دو طرفاه هساتند کاه بیاانگر گساتردگی و پویاایی تااثیر
متالابااال آنهاااا هساااتند .پس از تشکیل ماتریس استراتژی های  1گانه( جااادول شاااماره )7
ممک اساات مشخص شود که ای استراتژی ها از وجااوه مشاااترک زیااادی برخاااوردار
باشااند ایاا چیاادمان با اصل تمرکز در استراتژی ها تناقض دارنااد .ای استراتژی ها را که
آنهااا را خطوط استرا تژیک می نامیم بایااد بااا هاام ترکیااب داده شااوند تا استراتژی های
حاصل از مطالعاات اکتشاافی اهاداف ارزشهاا و آماوزه هاای سیاسات خاارجی در حاوزه
امور دفاعی – امنیتی راهبردهای ترکیبای نهاایی هساتند (جادول شاماره  .)7جهات تعیای
جاایابیت و اولویاات راهبردهااای نهااایی نساابت بااه یکاادیگر نیااز از تکنیااک ماااتریس
برنامه ریزی راهباردی کمای  1یاا  QSPMباه منظاور وزن دهای و اولویات بنادی راهبردهاای
اصلی حاصل از مراحل قبل استفاده شده است که نتاایج حاصاله از محاسابه مااتریس فاو
در جدول شماره  2رتبه بندی شده است.
همان گونه که در فرآیند دستیابی به راهبرد در بخاش هاای قبال اشااره شاد راهبردهاای
حاصله در وهله نخست معطوف سند چشاماناداز  1111و براسااس اهاداف شناساایی شاده
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اصلی نمایان گردند .گاازاره هااای ترکیااب شااده اسااتخراج شااده – براساااس فهاام و درک

سیاساات خااارجی در حااوزه مسااا ل دفاااعی امنیتاای طراحاای شااده اساات کااه بتوانااد بااا
تاثیرگیاری بر مولفه های سیاست دفاعی – امنیتی جمهاوریاساالمی ایاران از مجموعاه ایا
سیاسات پشاتیبانی کناد .راهبردهاای پشاتیبان حاصاله در ایا پاژوهش جاایگزی یکادیگر
نیستند بلکه با توجاه باه پیچیادگی و پویاایی محایط راهباردی جمهاوریاساالمیایاران و
عوامل قوت و ضعف باید به صورت همزمان و البتاه باا توجاه باه وزن و جایابیت مختلاف
که در جدول باال استخراج شده اناد از ساوی نهادهاای ذیاربط در اجارای سیاسات خاارجی
اعمال شوند.
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1. Quantitative Strategic Planning Matrix

نتيجهگيری
با مروری دوباره بر سئواالت اساسی پژوهش اینک میتوآنراهبردهای فو که براسااس
ماتریس  QSPMاولویت بندی شادهاناد را پاسا پیشانهادی ایا پاژوهش بارای راهبردهاای
سیاست خارجی در حاوزه مساا ل امنیتای – دفااعی و یاا راهبردهاای سیاسات خاارجی در
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پشتیبانی از سیاست دفاعی – امنیتی جمهوریاسالمیایاران معرفای کارد .ایا راهبردهاا در
قالب  11راهبرد از طری روش  SWOTشناسایی و با تکنیک  QSPMاولویت بنادی شادهاناد
که در جدول شماره  7فهرست شاده اناد .برخای از ایا راهبردهاا معطاوف تغییار و بهباود
شیوه های هماهنگی بی نهادهای تصمیمساز و تصمیم گیر و مجری در داخل و برخای دیگار
معطوف تغییار شارایط محیطای از جملاه امنیتای نشادن در محایط پیراماونی باا اساتفاده از
ابزارهای دیپلماتیک و به کاارگیری مفااهیم یالاب مانناد سیاسات همساایگی تانش زدایای
اعتمادسااازی چندجانباااه گرایااای تعامااالساااازنده هنجارساااازی مشاااروعیتآفرینااای
(مشروعیتزدایی) و شبکهسازی است.
تبیی اهداف خاص سیاست خاارجی در حاوزه دفااعی – امنیتای پاسا سائوال فرعای
پژوهش است که شامل حفظ صالح ثباات و امنیات منطالاهای نفای سالطه اساتالالل هماه
جانبه امنیتی نشدن پیشاگیری از خطار جنا

و درگیاری حفاظ و ارتالاای تاوان دفااعی

حفاظ و ارتالااای وجهااه و اعتباار مل ای تعاماال و عاادم انازوا انسااجام بوروکراتی اک (ب ای
نهادهااای ب ای بخشاای) و مشااروعیت سیاساای و حالااوقی (برنامااههااای دفاااعی  -امنیتاای)
است.
در نهایت عوامل محیطی اثرگیار بار راهبردهاای سیاسات خاارجی در حاوزه دفااعی -
امنیتی که بر گرفتاه از ادبیاات و بررسای هاای پیمایشای اسات منجار باه شناساایی عوامال
محیطی داخلی و خارجی شده اند .باهبیااندیگار نالااط قاوت و ضاعف (عوامال داخلای) و
فرصا ت و تهدیااد (عوامال خااارجی) پاس ا پاژوهش بااه ساائوال فرعای دیگاار را تشااکیل
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میدهد.

جدول شماره  .7تجميع و ترکيب راهبردها
راهبردهاي قوت – فرصت SO


ارتالای کنشگری ج.ا.ایران در کلیه ابعاد اقتصادی سیاسی و امنیتی در منطاله راهباردی یار آسایا و آسایای
مرکزی با توجه به ویژگیهای دوره گیار در ساختار نظام بی الملل



تالویت همبستگی ملی و انسجام داخلی با تکیه بر نالش رهباری روحیاه اساتالالل خاواهی و بای اعتماادی
تاریخی به قدرتهای خارجی



به کارگیری کلیه ابزارهای قدرت نرم جهت تالویت ارتباطات مردم با مردم باا کشاورهای منطالاه باا تکیاه بار
پیوندهای تاریخی تمدنی و فرهنگی و مالابله با تحرکات تخریب کننده جمهوریاسالمیایران در منطاله



جهت بهره جویی از فرصت ها و فضاهای موجود محیز بی المللی و ماهیت رقابات آمیاز و اختالفاات بای
بازیگران جهانی و بی المللی در راستای منافع امنیتی نظام


مشارکت فعاالنه در فرآیندهای چندجانبه جهت بهره گیری از فرصات هاای موجاود باه منظاور نارمساازی و
پیشگیری از فرآیندهای مغایر با مالحظات امنیتی جمهوریاسالمیایران



تالویت شبکه سازی و پیوندهای اقتصادی و سیاسی با قدرت های بازرگ و میاناه ییار معاارض و کشاورهای
همسو به منظور ایجاد وابستگیهای متالابل امنیتساز در چاچو



اصل تعاملسازنده

تداوم پایبندی به تعهدات بی المللی و برجسته سازی مسئولیت پییری کشور جهت حمایات بای المللای باا
توجه به رویکرد نسبی انتالادی بی ال مللی نسابت باه سایایتهاای یکجانباه گرایاناه و جنا

طلباناه دولات

آمریکا و متحدان منطالهای آن
راهبردهاي قوت – تهديد


حفظ و ارتالای توان کنشگری همه جانبه نظام در منطاله در برابر تهدیدها آمریکاا و متحادان منطالاه ای آن باا
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بکارگیری حداک ر توان و تجربه ملی حالاوقی و دیپلماتیاک حاصال از مادیریت بحاران هاای امنیتای قبلای

تکیه بر ماهیت درون زای قدرت ملی در ابعاد سخت و نرم


آگاهی بخشی و تبیی تهدیدها حیاتی استکبار علیاه کشاور و نظاام باا هادف تالویات وحادت انساجام و
مالاومت ملی



تالویت دیپلماسی عمومی و ارتباط با افکار عمومی جامعه بی المللی و منطاله با هادف مشاروعیت زدایای از
اقدامات ضد امنیتی جبهه استکبار و وابستگان منطاله



ابداع روش های البی گری متناسب در جوامع نخبگی جهاانی باا هادف جریاانساازی و هنجارساازی علیاه
روندهای ایران هراسانه



تالویت فرآیندهای اشراف اطالعاتی همه جانباه جهات پایش بینای پیشاگیری و کنتارل رونادهای بحرانای
بهویژه تضعیف و تجزیه حاکمیتهای سیاسی و تمامیت ارضی در حوزههای پیرامونی



تعامل سازنده هدفمند و متناسب با تمام کشورهای حوزه همساایگی (حریاف رقیاب و همساو) باا هادف
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تنش زدایی و اعتمادسازی با تمرکز بر دیپلماسی دفاعی


تالویت ظرفیت های حالوقی و بی المللی نظاام علیاه فرآینادهای محادودیتسااز توانمنادیهاای درون زای
دفاعی و امنیتی نظام و محافظت از سیاستهای بازدارندگی و خودیاری دفاعی



تالویت جنبه های مشترک فرهنگی تمدنی مشترک جهت کاهش و مادیریت شاکافهاای فرهنگای (قاومی
زبانی و میهبی) در حوزه همسایگی بهعنوان بستر بالالوه آسیب پییر



مفهوم ساازی ومعناساازی دربااره ضارورت گفتگاو وتعامال بجاای رقابات و نازاع در موضاوعات امنیات

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  11بهار 1111

منطالهای در عرصه مجامع بی المللی منطالهای ورسانههای


افزایش همگرایی و هماهنگی بی ساختارها و فرآیندهای سیاسای و امنیتای داخلای جهات افازایش ضاریب
اثرگیاری در مالابل تهدیدها چند بعدی خارجی



بهره گیری از تجار

ملی حالوقی و دیپلماتیک هوشمند جهت پیشگیری از ایجاد اجمااع بای قادرت هاای

بزرگ علیه سیاستهای دفاعی – امنیتی


ابداع و تالویت ابزارهای دیپلماتیک اجبارآمیز جهت رفع تهدیدها اقتصادی سیاسی و امنیتی

راهبردهاي ضعف – فرصت


افازایش وفاا ذهنای هماااهنگی سااختاری و قاانونی در فرآینادهای منسااجم تصامیمساازی و اجاارای
سیاست خارجی و امنیتی نظام



کاااهش آساایب پااییری و افاازایش مالاوماات پایاادار در براباار تکانااههااا و تحااریمهااای اقتصااادی
(اقتصاد مالاومتی) از طری گسترش و تعمی روابط شبکهای و پیوندهای اقتصاادی در حاوزه همساایگی
در سطوح دوجانبه و چندجانبه (نهادهای منطالهای)



تالش جهت اجماع سازی داخلی در مورد تعریف تنظیم و اجرای روابط راهباردی (همکااری ا اتالف)
با بازیگران بی المللی (قدرتهای بزرگ میانه جنبشها و بازیگران ییردولتی)



تامی الزامات و تالویت ابزارهای قدرت نرم به منظور توساعه و تعمیا رواباط باا الیاههاای اجتمااعی و
مردمی در حوزه همسایگی از طری فرآیندهای دیپلماسی عمومی فرهنگی علمیو گردشگری



حضور فعاال درساازمان هاا و نهادهاای چندجانباه جهات مالابلاه باا سیاساتهاای منازویساازی جبهاه
استکبار



بازنگری در تاکتیک ها و سیاستهای عمل گرایاناه ساازگار باا مباانی ارزشای و ثابات نظاام و متعامال باا
فضای بی المللی و منطالهای شدیدا سیال و متغیر



تالویت تعامالت با جوامع نخبگی با هدف مشارکت در فرآینادهای هنجارساازی و جریاانساازی مارتبط
با ج.ا.ایران (دیپلماسی مسیر دو)
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کمک به کاهش تنگناهاای فناوراناه و اقتصاادی دفااع ملای از طریا حفاظ و توساعه رواباط دفااعی باا
کشورهای همسو و ییرمعارض



تالویت روابط با روندهای ییر آمریکایی در منطاله در سطوح دولتها و جنابشهاا در راساتای مالابلاه باا

جدول شماره  .7تجميع و ترکيب راهبردها
سیاست انزوای تحمیلی انزوای جمهوریاسالمیایران
راهبردهاي ضعف – تهديد


رفع ناهماا هنگی ذهنای سااختاری و فرپاینادی در حاوزه تصامیمگیاری و اجرایای دو حاوزه سیاسات
خارجی و سیاست امنیتی – دفاعی



مدیریت کنشگری متوازن چندبعدی در حاوزه هاای امنیتای پیراماونی باا هادف حفاظ و اساتمرار تاوان
قدرت و اقتدار در ابعاد نرم و سخت



تالویت پیوندهای اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی در جهت امنیتی زدایی از روندهای منطالهای



کمک به بالا و استمرار حاکمیتها و تمامیت ارضی کشورهای منطاله باا هادف اساتمرار ثباات در منطالاه
پیرامون
دیپلماسیهای عمومیپف فرهنگی و مسیردو



مشارکت فعاالنه در ابتکارهاا و ا تالفهاای حال بحاران و ثباات پاافری باه ویپازه از طریا ساازومارهای
چندجانبه و بی المللی



تعامل ساازنده باا کلیاه باازیگران منطالاه ای و بای المنللای باا هادف نرمساازی جایگااه نظاام در عرصاه
بی المللی و مالابله با منزویسازی و اجماعسازی علیه ج.ا.ایران



تالش مجدانه در مجامع حالوقی و بی المللای جهات ممانعات از محدودساازی توانمنادیهاای دفااعی
نظام

راهبردهاي ترکیبي


توسعه مستمر و همه جانبه توان کنشگری نظام در سطح منطاله و جهان با تکیه بر ماهیت درونزای قدرت
ملی توان هنجارسازی و ا تالفسازی در بستر فرصتهای دورانهای گیار در نظام بای الملال باا هادف
ارتالای طراز قدرت منطالهای



مالاله پژوهشی :راهبردهای سیاست خارجی در حوزه دفاعی  -امنیتی



رفع مواناع و شاکاف هاا در اعماال قادرت نارم نظاام در مالابلاه باا تصاویرساازیهاای منفای از طریا

ثبات سازی از طری مشارکت مستمر در فرآیناد اشاراف اطالعااتی هماه جانباه در جهات (پایش بینای
پیشگیری و کنترل) مسای ل بحرانی ثباتزدا و تضعی ف کننده حاکمیتهای سیاسای و تمامیات ارضای در
حوزههای بالفصل پیرامونی



پیشگیری از روندهای اجماعساز قدرتهای بزرگ علیه سیاستهای دفاعی  -امنیتای نظاام باا بهارهگیاری
از تجار

نظاام و امکاناات ملای و منطالاهای باا هادف کااهش هزیناههاای مساتالیم و ییرمساتالیم ملای

درگیری نظامی


هنجارسازی و مشروعیت زدایی از رویکردهاای ضاد امنیتای جبهاه اساتکبار و وابساتگان منطالاهای آناان
بواسطه ارتباط و تعامل باا افکاارعمومیو نخبگاان ماوثر بای المللای از طریا کاربسات کلیاه ابزارهاا و
روشهای قدرت نرم در حوزه سیاست خارجی(دیپلماسی عمومی رسانههای فرهنگی و البی گری)



تالویت مستمر سطح انسجام ساختاری بای نهادهاای مساوول تصامیمسااز و مجاری حاوزه سیاسات و
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امنیت خارجی برای ارتالای میزان بهرهوری آنها در برابر تهدیدها خارجی چندبعدی


تعامل سازنده مالتدرانه (سیاست همساایگی) متناساب باا تماام کشاورهای پیراماونی (حریا ف رقیاب و
همسو) از طری اجرای سیاساتهاای تانش زدا و اعتماادسااز باا هادف ثبااتساازی در منطالاه امنیتای
پیرامونی و کاهش خطرات جن



و درگیری

مشارکت با سایر نهادهای ملی در مدیریت شکافهای اجتمااعی آسایب پاییر قاومیتی زباانی و مایهبی
متنوع در بی اقوام داخل و کشورهای همسایه از طری هادایت و گساترش تعاامالت مادنی (عماومیو
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نخبگی) بی جوامع به منظور کاهش زمینههای بروز بحرانهای اجتماعی – امنیتی


مشارکت در آگااهی بخشای عماومیو تبیای تهدیادها حیااتی اساتکبار علیاه کشاور و نظاام باا هادف
اجرای منویات رهبری به منظور حفاظ وحادت انساجام و مالاومات ملای باا تکیاه بار روحیاه اساتالالل
خواهی ملی



تالویت شبکه سازی و تحکیم پیوندها و وابستگیهاای متالابال سیاسای اقتصاادی و امنیتای باا کشاورهای
همسو و ییرمعارض نهادها وسازوکارهای منطالاهای امنیتای و جریاناات جبهاه مالاومات جهات کااهش
آس ایب پااییری امنیتاای افاازایش ضااریب مالاوماات و بازدارناادگی همااه جانبااه در چااارچو اصاال
تعاملسازنده



مشااارکت در مالابلااه بااا جناا

اقتصااادی دشاام از طری ا مشااارکت در طراح ای و تنظ ایم و اجاارای

سیاستهای اقتصادمالاومتی در ابعاد خارجی با هدف کسب امنیت ملی پایدار و همه جانبه


پیشگیری و مالابله با توطئههای حالوقی  -بی المللی محدودیتساز علیه توانمندیهای دفاعی و امنیتی نظام از
طری مشارکت فعاالنه درسازوکارهای حالوقی بی المللی) به منظور محافظت از توان خودیااری دفااعی و
سیاستهای بازدارندگی



تبیی وجهه مسائولیت پاییر از نظاام در عرصاه بای المللای از طریا مشاارکت فعاالناه در فرآینادهای
دیپلماسی چندجانبه استمرار و برجستهسازی پایبندی بر تعهدات بای المللای و مشاارکت در فرآینادهای
حل بحرانهای امنیتی با هدف مالابله با امنیتیسازی و منزویسازی ج.ا.ایران



کمک به و تالویت هوشمندانه شبکه جریانات مردمیمنطالاهای و جبهاه مالاومات باا اولویات اصال الهاام
بخشی و با هدف گسترش حوزه نفوذ مردمی عم راهبردی و ای جاد بازدارندگی همه جانبه



به کارگیری دیپلماسی اجبارآمیز از طری ابداع و تالویات و همااهنگی ابزارهاای متناساب و ناوی جهات
رفع تهدیدها علیه ثبات امنیت ملی و منطالهای پیرامونی



کمک به کاهش تنگناهاای فناوراناه و اقتصااد دفااع ملای از طریا حفاظ و توساعه مناسابات سیاسای -
دفاعی به منظور حفظ و ارتالای توان نظامی
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جد ل شماره  .9ا لويت بندي راهبردهاي شناسايي شده سیاست خارجي در زودههاي دفاعي – امنیتي
راهبردها

نمره جذابيت
نسبي

به کارگیری کلیه ابزارهای قدرت نارم (دیپلماسای عماومیو فرهنگای و البایگاری) جهات
1

ارتباط با افکار عمومی و نخبگان موثر جامعه بی المللی و منطالاه باا هادف هنجارساازی و

0/089

مشروعیت زدایی از هنجارهای ضدامنیتی جبهه استکبار و وابستگان منطالهای
2

حفظ و ارتالای توان کنشگری همه جانباه نظاام در منطالاه راهباردی پیراماون باا تکیاه بار
ماهیت درون زای قدرت ملی و بهره جویی از دوران گیر در ساختار نظام بی الملل

0/086

پیشگیری از اجماعسازی علیاه سیاساتهاای دفااعی – امنیتای جمهاوریاساالمیایاران از
جن

و درگیری و حفظ ثبات در منطاله

پایش بین ای پیشاگیری و کنتاارل رونادهای بحران ای ثبااتزدا تضااعی ف کنناده و تجزی اه
1

حاکمیاتهااای سیاسای و تمامی ات ارض ای حاوزههااای پیراماونی از طری ا مشااارکت در
فرآیندهای اشراف اطالعاتی همه جانبه جهت حفاظ صالح ثباات و امنیات و پیشاگیری از
جن

1

0/083

و درگیری در منطاله

افازایش همگرایای و همااهنگی سااختاری وسااازوکار تصامیمساازی و اجرایای سیاس ای و
امنیتی از طری تالویت ساختارهای هماهن ساز و انسجام بخش بوروکراتیک

0/075

کوشاش جهات کااهش و مادیریت شاکافهاای فرهنگای آسایب پاییر (قاومی زبااانی و
1

میهبی) با حوزه همسایگی از طری تعامالت گسترده به منظور حفظ ثبات و امنیات منطالاه

0/073

پیرامونی

مالاله پژوهشی :راهبردهای سیاست خارجی در حوزه دفاعی  -امنیتی

1

طری حفظ و گسترش شکاف بی بازیگران بی المللی و منطالاهای باه منظاور کااهش خطار

0/085

تنش زدایی و اعتماد سازی از طری تعاملسازنده هدفمناد و متناساب باا تماام کشاورهای
7

حاوزه همساایگی (حریا ف رقیاب و همساو) باه منظاور حفاظ صالح ثباات و امنی ات و
پیشگیری از جن

2

0/072

و درگیری

کمک به تبیی تهدیدها حیاتی از طری آگاهی بخشای عماومی تالویات منویاات رهباری
به منظور ارتالای همبستگی و انسجام ملی در برابر تهدیدها امنیتی خارجی

0/067

تالویت اقتصااد مالااومتی از طریا مشاارکت در طراحای تنظایم و اجارای سیاساتهاای
1

متناسب در ابعاد خارجی جهت نی ل به استالالل اقتصادی بهعناوان یکای از الزاماات امنیات

0/066

ملی پایدار
تعاماالسااازنده از طریاا تالویاات شاابکهسااازی و تحکاایم پیوناادهای متالاباال سیاساای
11

اقتصااادی بااا کشااورهای همسااو و ییرمعااارض و نهادهااای منطالااهای و جریانااات جبهااه
مالاوماات جهاات کاااهش خطاار درگی اری و افاازایش ضااریب مالاوماات و اسااتالالل همااه

0/061
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راهبردها

نمره جذابيت
نسبي

جانبه.
پیشگیری و مالابله با توطئههای حالوقی  -بی المللای محادودیتسااز علیاه توانمنادیهاای
11

دفاعی و امنیتی نظام از طری مشارکت فعاالنه درسازوکارهای حالوقی بی المللای باهمنظاور

0/058

محافظت از سیاستهای بازدارندگی و خودیاری دفاعی
ارا ه وجهه مسئولیت پییر از نظاام در عرصاه بای المللای از طریا مشاارکت فعاالناه در
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  11بهار 1111

211

12

روندهای چندجانبه بی المللی استمرار و برجستهسازی پایبندی بار تعهادات بای المللای و
مشارکت در فرآیندهای حل بحارانهاا باا هادف مالابلاه باا امنیتایساازی و منازویساازی

0/057

ج.ا.ایران
توساعه تاوان ساختافازاری و نارمافازاری دفااع هماه جانباه از طریا کماک و تالوی ات
11

هوشمندانه شبکه جریانات مردمیمنطالاهای و جبهاه مالاومات جهات نفای سالطه ارتالاای

0/044

اعتبار ملی و حفظ امنیت ملی و ثبات منطالهای
11
11

کاهش تنگناهای فناورانه دفااع ملای از طریا حفاظ و توساعه مناسابات سیاسای  -دفااعی
به منظور حفظ و ارتالای توان نظامی
به کارگیری دیپلماسی اجبارآمیز از طری ابداع و تالویت ابزارهای مناسب و ماوثر باهمنظاور
رفع تهدیدها علیه ثبات و امنیت ملی و منطالهای پیرامون
جمع نمرات نتبي جذابیت راهبردها
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي
ل کتا ها



افتخاری علی اصغر ( ) 1122ديپلماسي نوين امنیت ملي جمهورياسالميايران :جتتارهايي
در سیاست خارجي جمهوي اسالميايران تهران انتشارات وزارت امور خارجه.
امینیاان بهااادر زماانی سیدحسااام الادی ( ) 1111ديپلماسللي اجبللار میز.انتشااارات وزارت
امورخارجه



تهامی سیدمجتبی ( )1171امنیت ملي دکترين سیاست هاي دفاعي امنیتي دانشگاه عاالی




حس بیگی ابراهیم ( ) 1111مديريت راهبردي ،انتشارات سمت تهران مرکز تحالی و توسعه
علوم انسانی و دانشگاه عالی دفاع ملی ص172
خاکسار عبدالحمید سلمان ( ) 1111امنیت ملي(اصول تحوالت مفهومي) تهاران دانشاگاه
عالی دفاع ملی ص .111




خسروی یالمرضا ( )1111بررسي متون سیاست خارجي جمهورياسالميايران (مجموعه
مقاالت) به اهتمام محمد یزدان فام .تهران .پژوهشکده مطالعات راهبردی.
دانش آشتیانی محمدباقر ( ) 1122راهبرد دفاعي – امنیتي؛ اصول مباني دانشگاه عالی دفاع
ملی تهران.




دهالانی فیروز آبادی سید جالل ( ) 1122سیاست خارجي جمهلورياسلالميايلران تهاران
انتشارات سمت .1122

مالاله پژوهشی :راهبردهای سیاست خارجی در حوزه دفاعی  -امنیتی

دفاع ملی 221ص

ربیعی علای( ،)3191مقدمه اي بر امنیلت مللي در جهلان سلوم  .تهاران انتشاارات وزارت
امورخارجه.





روشندل جلیل ( ) 1171تحول در مفهوم راهبرد مجموعه مقاالت ا لین سمینار بررسي تحول
مفاهی

تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بی المللی وزارت امور خارجه چاپ اول .1171

سجادپور سایدمحمدکاظم ( ) 1121چارچو هاي مفهومي پگ همي براي مطالعه سیاسلت
خارجي ايران تهران انتشارات وزارت امور خارجه.
سجادپور سیدمحمدکاظم ( ) 1121سیاست خارجي ايران ،چند یفتار در عرصه هاي نظري
عملي تهران دفتر مطالعات سیاسی و بی المللی وزارت امور خارجه.
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صفوی سید حمازه ( ) 1127کالبد شکافي سیاست خارجي جمهورياسالميايلران تهاران
انتشارات دانشگاه امام صاد (ع).



ظریف محمد جواد و سجادپور سید محمد کاظم ( ) 1121ديپلماسي چند جانبه انتشاارات
وزارت امور خارجه.



فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  11بهار 1111







عبداله خانی علی ( ) 1121تهديدها امنیت ملي تهران موسسه ابرا ر معاصر تهران.
عبداله خانی علی ( ) 1121نظريههاي امنیت .تهران موسسه ابرار معاصر تهران.
قاسمی فرهاد ( ) 1111ديپلماسي ر ابط بینالمل
قاسمی 2فرهاد ( ) 1111اصول ر ابط بینالمل

میزان چاپ دوم تهران.

نشر میزان چاپ چهارم تهران.

قوام عبدالعلی ( ) 1121اصول سیاست خارجي سیاست بینالمللي تهران سمت.
متالی ابراهیم پوستی چی ( ) 1111الگو ر ند در سیاست خارجي دانشگاه مفید.
محمدی منوچهر ( ) 1121سیاست خارجي جمهورياسالميايران اصول متائ

تهران نشر

دادگستر.



مشیرزاده حمیرا ( ) 1121تحلی سیاست خارجي ايران اد منظر ساده انگاري در :نگااهی باه
سیاست خارجی ایران به کوشش نسری مصفا تهران انتشارات وزارت امور خارجه.
یزدان فام محمود و دیگران ( ) 1111سال نماي امنیت ملي جمهورياسلالميايلران تهاران
پژوهشکده مطالعات راهبردی.

ل پايان نامهها


دانشگاه عالی دفاع ملی ( ) 1112الگوي تد ين راهبرد امنیت ملي جمهلورياسلالميايلران
مطالعه گروهی دانشجویان دوره هشتم تهدیدها امنیت ملی.



مرکز مطالعات راهبردی دفاعی ( ) 1111باددارندیي همه جانبه تهران مرکز مطالعات راهبردی
دفاعی.

ل مقاالت
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احمدوند محمدعلی و همکااران ( )1112ارا اه الگاوی انتخاا

راهبارد در حاوزه دفااع از

انالال اسالمی فصلنامه راهبرد دفاعي سال یازدهم شماره  11پاییز .1112

بنی هاشمی میرقاسم ( ) 1112چالش ها و دستورکار امنیتی دولت یازدهم ديده بان امنیت ملي
شماره  21اسفند .12






خبیری کابک (پا یز  ) 1122راهبرد دفاع ی جمهوری اسالمی ایران (ملزومات راه کارها) فصلنامه
راهبرد دفاعی سال اول شماره اول . 1122
دهالانی فیروز آبادی( 2پا یز  ) 1177نظریه نهادگرایی نئاولیبرال و همکااریهاای بای المللای
فصلنامه سیاست خارجي سال دوازدهم.
ساعد نادر قاسم علیدوستی ( ) 1111دیپلماسی دفاعی تطبیالی و ترسیمسازواره الگوی مدیریت
آن در جمهوریاسالمیایران فصلنامه راهبرد دفاعي سال  1شماره  11پاییز 11
سجادپور سیدمحمدکاظم ( ) 1117چارچوبی مفهومیو فراگیر بارای درک و تحلیال سیاسات

خارجی ایران يگه نامه فصلنامه سیاست خارجي (چهلمین سالگرد پیر دي انقال اسالمي)



عسگری محمود ( ) 1121چارچوبی برای تبیی دیپلماسی دفاعی با تاکید بر دیپلماسی دفااعی
جمهوریاسالمیایران فصلنامه ديپلماسي دفاعي سال اول شماره اول تابستان 1121

متالی ابراهیم ( ) 1111نشانهها و کارکردهای دیپلماسی دفاعی پویا فصلنامه راهبلرد دفلاعي
شماره  11زمستان .1111

ل مصازبهها




نمتتها

حسینی محمد تالی ( ) 1111مصاحبه با نگارنده.
سجادپور سید محمد کاظم ( ) 1111مصاحبه با نگارنده.
قمی حس ( ) 1117مصاحبه با نگارنده

ل تارنماها







مالاله پژوهشی :راهبردهای سیاست خارجی در حوزه دفاعی  -امنیتی



مرکز مطالعات سیاسی و بی المللی

خامنهای سیدعلی ) 1112(.قابل دسترسی در:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=1148

خامنهای سیدعلی ) 1111(.قابل دسترسی در:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=1336

خامنهای سیدعلی ( ) 1111قابل دسترسی در:
http://farsi.khamenei.ir/news -content?id=33873

خامنهای سید علی ( ) 1111بیانات رهبری در دیدار سران سه قوه - 11/1/ 21
http://leader.ir/fa/content/15489

خامنهای سید علی ( ) 1117بیانات در دیدار با کارگزاران سیاست خارجی تیر 1117
خرازی سید کمال ) 1111( .سخنرانی در دانشگاه آزاد .قابل دسترسی در:
http://www.ana.ir/news/102922
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