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چکیده

انقالب اســالمی ایران پایه   گذار تحولی بنیادین در زندگی مادی و معنوی انسان   ها 

در عصر مدرن بود. انقالب مردمی ســال 1357 افزون بر دگرگونی نظام سیاســی 

در ایران، مبانــی، اصول و آرمان   های رایج در جهان را به چالش کشــید و مدعی 

الگویی متمایز از حکومت   داری و زیســت اجتماعی بود. تا چند ســال گذشته، 

الگــوی مدون و منســجمی برای تبییــن و ارائۀ ایده   ها و افق   هــای جدید انقالب 

اسالمی وجود نداشت. تدوین سند الگوی پایۀ اسالمی   ایرانی پیشرفت حرکتی در 

جهت جبران این خأل بود. بااین حال، این ســند فاصلۀ معناداری با طرحی جامع، 

کارآمد، تحقق پذیر و برخاســته از علوم انسانی اســالمی دارد. مسئلۀ اصلی این 

پژوهش بررســی، نقد و ارائۀ پیشــنهادهایی برای رفع کاستی   ها و کمبودهای سند 

الگوی پایۀ اســالمی  ایرانی پیشرفت در محور سیاســت خارجی از منظر پدافند 

غیرعامل اســت. اهمیت این موضوع از آنجایی اســت که تحقق الگوی اسالمی 

 ایرانی پیشــرفت و دستیابی به تدابیر آن در افق پنجاه ساله در گرو حفظ موجودیت 

و بقای جمهوری اســالمی و تاب آوری آن در برابر تهدیدها و اقدامات دشــمنان 

خارجی اســت. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه کاستی   های سند 

ارزیابی مباحث سیاست خارجی الگوی  اسالمی ایرانی 
پیشرفت از منظر پدافند غیرعامل
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الگوی پایۀ اســالمی   ایرانی پیشرفت در حوزۀ سیاســت از منظر پدافند غیرعامل 

چیســت؟ روش گردآوری و تحلیل داده   ها در این پژوهش به ترتیب کتابخانه   ای و 

توصیفی   تحلیلی است. در این پژوهش بندهای مربوط به سیاست خارجی در سند 

الگوی پایۀ اســالمی   ایرانی پیشرفت از منظر پدافند غیرعامل بازبینی و در نهایت، 

پیشــنهادهای جایگزین برای هر بند ارائه می   شود. نتیجه گیری نهایی این پژوهش 

آن اســت که جامعیت و کارآمدی ســند الگوی پایۀ پیشــرفت در محور سیاست 

خارجی نیازمند توجه ویژه به ســه مقولۀ اصلی »پایش و ارزیابی پیوستۀ انگیزه   ها، 

توانمندی ها و تهدید ناشــی از فعالیت   ها و اقدامات دشــمن«، »آمادگی در برابر 

دشــمن ازطریق ایجاد بازدارندگی در برابر اقدامات احتمالی دشمن« و همچنین 

»طرح   ریزی برای نقش آفرینی مؤثر در نظام بین الملل و تغییر نظم جهانی« است.

کلیدواژه   ها: الگوی اسالمی   ایرانی پیشرفت، پدافند غیرعامل، سیاست خارجی، 

بازدارندگی، نظم بین المللی.

مقدمه

انقالب اســالمی ایران پایه   گذار تحولی بنیادین در زندگی مادی و معنوی انســان   ها در عصر مدرن 

بود. جمهوری اســالمی ایران به عنوان نظام سیاســی برخاســته از این انقــالب، در ادارۀ جامعه و 

نقش آفرینی بین   المللی، براســاس جهت   گیری، ارزش   ها و آرمان   های متمایزی در قیاس با توســعۀ 

رایج غربی حرکت کرده اســت. در این مسیر، تالش   هایی برای سیاست   گذاری و برنامه    ریزی کالن 

در قالب برنامۀ توســعه و سند چشم انداز برای دســتیابی به اهداف انقالب اسالمی صورت گرفته 

است، ولی تالش   ها با چند چالش اصلی روبه رو بوده است؛ اول اینکه در این برنامه   ریزی   ها ارتباط 

مســتحکمی میان اهداف و اقدامات پیش بینی شده و مبانی و اصول حاکم بر اندیشۀ دینی و فرهنگ 

ایرانی وجود ندارد. نگاهی به ســیر تحول برنامه   های توســعۀ پنج ساله نشان می   دهد در بخش   هایی 

از تدوین این اســناد نه تنها به دستاوردها و فضای گفتمانی حاکم بر جنبش نرم افزای و علوم انسانی 

اســالمی بی   توجهی شــده اســت، بلکه در اقدامی متعارض با اهداف انقالب اسالمی، برخی از 

برنامه   ها ازجمله برنامۀ چهارم توســعه براســاس مبانی و اصول توســعۀ غربی طراحی و اجرا شده 

اســت. چالش دوم اینکه این اسناد در پوشش ساحات مختلف زندگی مادی و معنوی ضعف دارند 

و فاقد جامعیت الزم هستند. برای نمونه، برنامه   های توسعۀ اول تا چهارم با تمرکز بر رشد اقتصادی 
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تدوین شد، ولی در عمل باعث بروز آسیب   هایی چون نابرابری در عرصۀ اجتماعی شد. سوم اینکه 

افق   های ترسیم شــده در این اسناد پنج ساله    و حداکثر بیست  ساله    است که در برنامه ریزی های کالن 

در ســطح برنامه   های کوتاه مدت و میان مدت دسته بندی می شود. چهارمین مورد این است که نهاد 

قانون گذاری و اجرایی در طول چهار دهۀ گذشــته حرکت خود را منطبق با اهداف و مأموریت   های 

این اسناد تعریف نکرده است؛ بنابراین، در عمل، تنها بخش   هایی از این اسناد اجرا شده است.

آسیب شناســی مسیر پیشرفت جمهوری اســالمی ایران در طول چهل سال گذشته، طراحی و 

تدوین الگوی اســالمی   ایرانی پیشــرفت را ضروری کرد. هدف گذاری اولیه این بود که در تدوین 

این ســند حداقل به چهار چالش مزبور توجه شود، ولی نگاهی دقیق به سند الگوی  اسالمی ایرانی  

پیشرفت نشــان می   دهد این سند از دو حیث کلی و جزئی ضعف   های اساسی دارد. ازلحاظ کلی، 

سند الگوی پایه از نقایصی چون نادیده انگاشتن مسئلۀ تزاحم ها در سیاست گذاری، فهم ناصحیح 

از »تدابیر« و غفلت از چگونگی ها، بی توجهی به پایبندنبودن شــیوۀ کنونی سیاست گذاری کشور 

بــه »هر« الگو، حرکت از حال به آینده به جای حرکت از آینده به اکنون، غفلت از تجارب گذشــتۀ 

سیاست گذاری در جمهوری اسالمی، نادیده گرفتن نقش بوروکراسی و نظام انگیزشی بوروکرات ها، 

مسئلۀ وابستگی به مسیر طی شــده و دورۀ گذار و در نهایت، غفلت از پویایی های الگو یعنی نظام 

پایــش، اصالح و ضمانت اجرای الگو رنج می برد )مرکز پژوهش   های مجلس، 1398(. به صورت 

خاص و در بخش سیاســت خارجی، تنها در یک بخش یعنی در بند پنجاه و سوم از تدابیر این سند 

به صورت کلی به مقولۀ »پیشــگیری از شــکل گیری تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران« پرداخته  

شــده است و از مبانی و مفاهیم کلیدی در بند یک سیاست های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل 

ازجمله »امنیت ملی، قدرت ملی، بازدارندگی، بقا، مصونیت« و نیز مفاهیم سه گانۀ اصلی سیاست 

خارجی یعنی »عزت، حکمت و مصحلت« غفلت شده است.

اهمیت این موضوع از آنجاســت که تحقق الگوی  اســالمی  ایرانی پیشــرفت و دســتیابی به 

تدابیر آن در افق پنجاه ســاله در گرو حفظ موجودیت و بقای جمهوری اســالمی و تاب آوری آن در 

برابر تهدیدها و اقدامات دشــمنان خارجی است؛ بنابراین، ســند الگوی اسالمی ایرانی  پیشرفت، 

همان گونه که در فراخوان رهبر معظم انقالب اسالمی به نقد و بررسی و ارتقای آن اشاره شده است، 

نیازمند اصالح و تکمیل در بخش های مختلف ازجمله در زمینۀ سیاســت خارجی از منظر پدافند 

غیرعامل است )خامنه   ای، 1397/07/22(.

پرسش اصلی این پژوهش عبارت اســت از اینکه کاستی   های سند الگوی پایۀ اسالمی  ایرانی 
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پیشــرفت در حوزۀ سیاســت از منظر پدافند غیرعامل چیســت؟ روش گردآوری و تحلیل داده   ها 

در این پژوهش به ترتیب کتابخانه   ای و توصیفی تحلیلی اســت. در ایــن پژوهش به ارزیابی تدابیر 

مربوط به سیاست خارجی از منظر پدافند غیرعامل پرداخته و پیشنهادهایی برای هدف گذاری ارائه 

می   شود. این پیشنهادها براساس آرمان های انقالب اسالمی، اصول قانون اساسی، دیدگاه های امام  

خمینی )رحمة الله علیه( و رهبر معظم انقالب اســالمی، اســناد باالدستی و سیاست کلی نظام در 

امور پدافند غیرعامل مطرح خواهد شد.

1. چهارچــوب مفهومی برای نقد سیاســت خارجی در الگوی پایــه از منظر پدافند 
غیرعامل

ارزیابی ســند الگوی پایۀ اسالمی  ایرانی پیشــرفت از منظر پدافند غیرعامل نیازمند تدقیق مفاهیم 

برجســته در این پژوهش است؛ ازاین رو، در این بخش نخست به تبیین مفهوم اصلی پژوهش یعنی 

پدافند غیرعامل پرداخته و ســپس مفاهیم زیرمجموعه و اساســی آن، که مرتبط با حوزۀ سیاســت 

خارجی است، تعریف می   شود.

1ـ1. مفهوم شناسی پدافند غیرعامل

حرکت در مســیر پیشــرفت همواره با چالش   ها و تهدیدهای متعدد درونــی و بیرونی روبه رو بوده 

است. مبارزه با موانع و تهدیدهای خارجی پیش روی پیشرفت از دو طریق اصلی امکان پذیر است: 

پدافنــد عامل و پدافند غیرعامــل. »در پدافند عامل، جهت مقابله با تهاجم و تهدیدهای دشــمن 

و دفع تهدیدهای وی از انواع و اقســام تســلیحات دفاعی نظیر توپ، موشک، تانک، هواپیماهای 

شــکاری، بمب افکن، رزم ناو، زیردریایی استفاده می شود. پدافند غیرعامل، جهت مقابله با تهاجم 

و تهدیدهای دشــمن بدون بهره گیری از تسلیحات تهاجمی یا دفاعی و با استفاده از مجموعه ای از 

اقدامات و تمهیدات تدافعی، موجب کاهش آســیب پذیری تأسیســات، تجهیزات و نیروی انسانی 

می شود« )تارنمای سازمان پدافند غیرعامل، 1394(.

در بند اول از سیاست های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل تعریف دقیق   تری از این مفهوم ارائه  

شــده است. براساس این بند، »پدافند غیرعامل عبارت اســت از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که 

موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و 

تســهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می  شود« )سند راهبردی پدافند 
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غیرعامل، 1392: ص6(. در این تعریف دو مفهوم اساسی »بازدارندگی« و »مقابله با تهدید« مرتبط 

با سیاست خارجی است؛ ازاین رو، پیش از ورود به نقد و ارزیابی علمی سند الگوی پایۀ پیشرفت در 

حوزۀ سیاست خارجی برمبنای اصول پدافند غیرعامل باید این دو مفهوم اساسی به دقت تبیین شود.

1ـ1ـ1. مفهوم شناسی تهدید

تهدید عبارت اســت از نیات، قابلیت   ها و اقدامات بالفعل و بالقوۀ دشمنان که موجودیت یا اهداف 

و منافع حیاتی انقالب اســالمی و نظام جمهوری اســالمی و دستاوردهای آن و یا کشور ایران را به 

خطر اندازد و یا عامدانه در مسیر تحقق آن ها مانع فیزیکی یا غیرفیزیکی جدی ایجاد کند. طی چند 

دهۀ گذشته ماهیت تهدید از سنخ تهدید نظامی فراتر رفته و انواع گوناگونی یافته است. گونه شناسی 

تهدید در سه دستۀ کلی تهدید »سخت، نیمه سخت و نرم« می   گنجد. تهدید سخت به معنای وجود 

خطر اساســی علیه »استقالل، حاکمیت، تمامیت ارضی، جمعیت، منابع و تأسیسات یک کشور« 

اســت. تهدید نیمه سخت به معنای »اعمال اراده ازطریق زور پنهان یعنی تطمیع، ارعاب و نفوذ، با 

هدف وابسته سازی، اشغال و تسلط بر نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی« است. درنهایت، تهدید 

نرم به تهدیدهایی اطالق می   شــود که در آن مردم هدف مستقیم باشند؛ به عبارت  دیگر، تهدید نرم 

به معنای اعمال نیات و ارادۀ دشــمن ازطریق ابزار رسانه با هدف بی هویت سازی ملی و جایگزینی 

فرهنگی خود به جای اندیشه، فرهنگ و هویت اصیل یک ملت است.

1ـ1ـ2. مفهوم شناسی بازدارندگی

براساس تعریف ســازمان پدافند غیرعامل، بازدارندگی عبارت است از »سعی و اقدام برای اعمال  

نفوذ در فکر و عمل و ایجاد ترس در طرف مقابل تا او را از اقدام به عملی که متضمن خســارت یا 

هزینه ای است بازدارد. بازدارندگی متشکل از عنصر مقاومت و تحمل در برابر حملۀ دشمن، پاسخ 

به حملۀ دشمن، قدرت پشیمان کنندگی در دشمن از تهاجم است« )سند راهبردی پدافند غیرعامل، 

1398: ص12(؛ به عبارت دیگر، بازدارندگی بر دو نوع اســت: بازدارندگی ازطریق آمادگی و ارادۀ 

سیاســی برای تحمیل هزینه به طرف مقابل و بازدارندگی ازطریق منع یا مأیوس کردن طرف مقابل 

از کسب دستاورد و سوء استفاده از آسیب پذیری   ها. بازدارندگی مفهومی است که به طور معمول در 

برابر تهدید نظامی اســتفاده می شــود، ولی در پدافند غیرعامل منطق حاکم بر بازدارندگی بر دیگر 

عرصه   های حیات اجتماعی بشر ازجمله اقتصاد نیز تسری می   یابد.
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یابی ابعاد سیاســت خارجی در ســند الگوی پایه برمبنای اصول پدافند  2. نقد و ارز
غیرعامل

سند الگوی پایۀ پیشــرفت به لحاظ ســاختاری در پنج بخش مبانی، آرمان، افق، رسالت و تدابیر 

تدوین شــده اســت. چهار بخش نخست این ســند درپی بیان روح حاکم بر پیشــرفت مبتنی بر 

آموزه   های اسالمی و فرهنگ ایرانی و بخش پایانی درصدد هدف گذاری برای تحقق عینی این اصول 

و ارزش   های مندرج در این سند است؛ از این رو، در ارزیابی این سند از منظر سیاست خارجی باید 

به دو بخش »مبانی و اصول« و »تدابیر« به صورت جداگانه پرداخته شود.

یابی مبانی و اصول حاکم بر جنبه   های سیاست خارجی سند الگوی پایۀ پیشرفت 2ـ1. ارز

به صــورت کلی، در برنامه ریزی کالن برای تعیین مســیر حرکت و پیشــرفت در ســطح ملی باید 

چالش   هــا و موانع احتمالی پیش بینی شــود و برای رفع یا مقابله با آن چاره اندیشــی شــود. تجربۀ 

جمهوری اسالمی ایران نیز نشان می   دهد یکی از چالش های اصلی در مسیر رشد، محدودیت   ها و 

فشارهای خارجی است که ازسوی کشورهای مختلف به خصوص امریکا علیه ایران اعمال می   شود. 

با این حال، در سند الگوی پایۀ پیشرفت علی رغم وجود مقوله   های »دشمن« و »تهدید« این موضوع 

به صورت برجســته موردتوجه قرار نگرفته اســت. درحالی که انتظار می   رفت با توجه به اهمیت این 

موضوع، افزون بر ارائۀ تدابیری خاص و ویژه در حوزۀ »شناســایی تهدید یا دشــمن و آمادگی برای 

مواجهه با آن«، حداقل در بخش مبانی به مباحث اساســی »توحیــد و طاغوت«، »کفر و ایمان«، 

»خیر و شــر« و »نبرد حق و باطل« اشاره می   شد. چه بسا غفلت از توجه جدی به مصادیق تهدید و 

راه   های مقابله با آن در ســند الگوی پایۀ پیشرفت ناشی از فقدان مرزبندی مشخص میان جبهۀ حق 

و باطل در بخش مبانی است.

مقــام معظم رهبــری در بیانیــۀ گام دوم انقالب اســالمی »مرزبندی با دشــمن« را یکی از 

ســرفصل   های اصلی در حرکت روبه جلو و جهت گیری جمهوری اســالمی ایران معرفی    می کنند. 

ایشان می   فرمایند: »آنچه در نظام اسالمی باید همیشه موردتوجه باشد، مشخص بودن جبهه هاست؛ 

مخلوط نشدن جبهۀ حق با جبهۀ ناحق است. ممکن است جبهۀ ناحق مورد مدارا قرار گیرد، مانعی 

ندارد؛ ممکن است در جایی دسِت دوستی هم با او داده شود، در جای خود مانعی ندارد، اما زنهار! 

خطوط فاصل نبایســتی به هم بخورد. باید مشخص باشــد که حق کیست و کجاست و چرا و چه 

می خواهد بکند؟ هدف و روش و تدبیر و تاکتیک و عملکردش چگونه است و ناحق کیست و چرا؟ 
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هدفش چیست و چه کار می خواهد بکند؟ این ها نباید موردغفلت قرار گیرد. پیامبر مرزها را روشن و 

 بعثتش، ظهورش، نظامش 
ً
وضعیت کفار را مشخص می کند؛ یعنی آن جبهۀ مقابل که پیامبر اساسا

و جهادش برای نفوذ در آن ها و عقب زدن آن ها و گســتردن دایرۀ حقانیت خود اســت. جبهۀ کفر را 

نمی شود نادیده گرفت. جبهۀ کفر، به عنوان کسانی که درمقابل دعوت حق قرار دارند، باید مشخص 

شــود« )خامنه   ای، 1397/11/22(. در ششمین ســرفصل از توصیه های اساسی در بیانیۀ گام دوم 

شــاخص   های سه گانه   ای در سیاست خارجی ارائه شده است که در سند الگوی پایۀ اسالمی ایرانی 

پیشرفت کم رنگ اســت. ایشان در این بیانیه می فرمایند: »عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با 

دشــمن؛ این هر سه، شــاخه هایی از اصِل "عزت، حکمت و مصلحت" در روابط بین المللی اند« 

)خامنه   ای، 1397/11/22(.

یابی تدابیر سیاست خارجی سند الگوی پایۀ پیشرفت از منظر پدافند غیرعامل 2ـ2. ارز

بندهای 53 تا 56 در بخش تدابیر ســند الگوی پایۀ اســالمی  ایرانی پیشــرفت به محور سیاست 

خارجی اختصاص دارد. در این بندها به چهار مقولۀ »مقابله با تهدید نظامی«، »وحدت اسالمی«، 

»حمایت از نهضت های آزادی بخش« و »چندجانبه گرایی در عرصۀ بین الملل« پرداخته شده است. 

توجه به این مقوله   ها از منظر قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی )رحمة الله علیه( و آیت الله خامنه   ای 

نمایانگر چند ضعف اساســی است؛ اول، این مقوله   ها نه تنها تفاوتی با اصول سیاست خارجی در 

قانون اساسی ندارند، بلکه به نوعی، این چهار مقوله تکرار برخی از اصول موجود در قانون اساسی 

هســتند؛ به عبارت دیگر، اصول سیاست خارجی در قانون اساســی که شامل »تعهدات برادرانه به 

همۀ مســلمانان جهان، حمایت بی دریغ از مســتضعفان جهان، طرد کامل استعمار و جلوگیری از 

نفوذ اجانب در همۀ زمینه ها، حفظ اســتقالل همه جانبه، دفاع از حقوق همۀ مسلمانان، عدم تعهد 

به قدرت های ســلطه گر، روابط صلح آمیز متقابل با دولت هــای غیرمحارب، خودداری از هرگونه 

دخالت در امور داخلی ملت ها و حمایت از مبارزات حق طلبانۀ مســتضعفان در مقابل مستکبران« 

است، جامع   تر از ســند الگوی پایۀ پیشرفت است. دوم، مقایســۀ کّمی تدابیر موجود در سیاست 

خارجی نشــان می   دهد علی رغم اهمیت برجســتۀ این بخش تنها چهار بنــد از مجموع 56 تدبیر 

ســند الگوی پایۀ پیشرفت به آن اختصاص دارد. ســوم، در این تدابیر به مقوله های اصلی ازجمله 

استکبار ستیزی، نقش آفرینی برای تغییر نظم جهانی، صدور انقالب، گسترش ارتباطات بین المللی 

برای کســب مزیت   های اقتصادی وغیره اشاره ای نشده اســت. چهارم، یکی از نقاط ضعف جدی 
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ســند الگوی پایۀ پیشرفت عدم ارتباط مســتقیم میان بخش »مبانی« و »تدابیر« مربوط به سیاست 

خارجی است. درحالی که در الگوی مطلوب برای پیشرفت، تدابیر یا باید مستخرج از مبانی باشد، 

یا به نحوی مرتبط با اصول و ارزش   های مندرج در متن سند باشد.

3. ارائۀ پیشــنهاد هایی برای اصاح و تقویت بخش سیاست خارجی در سند الگوی 
پایه

در این بخش، با توجه به ارزیابی صورت گرفته و کاستی   های موجود در بخش   های مربوط به مبانی و 

تدابیر سند الگوی پایۀ پیشرفت اسالمی  ایرانی، پیشنهادهایی برای اصالح و تقویت بخش سیاست 

خارجی سند ارائه می شود.

3ـ1. پیشنهادیی برای اصاح مبانی سیاست خارجی در سند الگوی پایۀ پیشرفت

با توجه به چهارچوب معین این پژوهش و لزوم ارتباط میان سیاست خارجی و مفاهیم اساسی پدافند 

غیرعامل از میان اصول و مبانی اساســی سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران به مقولۀ »نفی 

سلطه پذیری و مقابله با نفوذ خارجی« و »وجوب آمادگی دفاعی و کسب توان ایجاد بازدارندگی در 

برابر دشمن« به عنوان مبانی اصلی مشترک میان سیاست خارجی و پدافند غیرعامل و پیشنهادهایی 

برای افزودن در بخش مبانی پرداخته می شود.

3ـ1ـ1. نفی سلطه پذیری و مقابله با نفوذ خارجی

از منظر اســالم، حفظ اعتال و برتری مســلمانان و نظام حکومت دینی یک اصل اساســی و هدف 

مهم محسوب می شــود. در دیدگاه فقه اســالمی، به ویژه فقه امامیه، ســلطه و چیرگی دشمنان بر 

جامعۀ اســالمی و مسلمانان امری نارواســت و برتری کفار بر مسلمانان، چه در نظام تکوین و چه 

در نظام تشریع، ممکن و پذیرفتنی نیست. با توجه به این عقیده، هرگونه مبادله و مراوده ای که باعث 

افزایش و گسترش نفوذ غیرمســلمانان و بیگانگان در جامعۀ اسالمی  شود، به نحوی که آنان بتوانند 

در امور مسلمان دخالت کنند، ممنوع و نادرست تلقی می شود. اندیشمندان و فقهای اسالمی برای 

حفظ عزت و عظمت مسلمانان با اســتناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین )علیهم السالم( 

قاعدۀ فقهی ای را به عنوان قاعدۀ »نفی ســبیل« تأسیس کرده اند. براساس قاعدۀ فقهی نفی سبیل، راه 

هر نوع نفوذ و ســلطۀ کفار بر جوامع اســالمی در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و 
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« )نساء: 141( یکی از 
ً

ُمْؤِمِنیَن َسِبیال
ْ
ی ال

َ
کاِفِریَن َعل

ْ
ُه ِلل

َّ
 الل

َ
ْن َیْجَعل

َ
فرهنگی باید مسدود شود. آیۀ »ل

مســتندات اصلی قاعدۀ نفی سبیل است. طبق این آیه، »خداوند هرگز )نه در گذشته و نه در آینده( 

برای کافران راه تسلط بر اهل ایمان را باز نگذاشته است«.

در قانون اساســی ایران، بخش عمدۀ اصول مرتبط با سیاست خارجی متأثر از قاعدۀ نفی سبیل 

است. در بخش ابتدایی قانون اساسی، در بند ششم از اصل دوم )نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی 

و ســلطه گری و ســلطه پذیری( و بند پنجم از اصل سوم )طرد کامل اســتعمار و جلوگیری از نفوذ 

اجانب( به این موضوع اشــاره شده اســت و در اصل 152 تا 154 به تصریح به مصادیق قاعدۀ نفی 

سبیل اشاره شده است )قانون اساسی، 1368(.

3ـ1ـ2. وجوب آمادگی دفاعی و کسب توان بازدارندگی همه جانبه در برابر دشمن

به اقتضای عقل، آمادگی دفاعی برای هر کشوری در برابر تهدیدهای احتمالی خارجی امری واجب 

رِهبوَن 
ُ
یِل ت

َ
عُتم ِمْن قّوٍة َوِمن ِرباِط الخ

َ
ُهم َما اســَتط

َ
وا ل

ُّ
ِعد

َ
اســت. به لحاظ شــرعی نیز طبق آیۀ »َوأ

م«1 )انفال: 60(، آمادگی و کســب توان بازدارندگی در برابر اقدامات دشــمن 
ُ
ک وَّ

ُ
ِه َوَعد

َّ
وَّ الل

ُ
ِبــِه َعد

اهمیت دوچندان می یابد؛ چراکه در نظام اســالم به دلیل ماهیــت آرمان   ها، اهداف و جهت گیری 

مبتنی بر گســترش حقانیت و عدالت و مقابله با ظلم و کفــر ظهور توطئه   ها، تهدیدها و تجاوزهای 

دشــمنان موضوعی طبیعی اســت. به تعبیر مقام معظم رهبری، »دشــمن متجاوِز بالطبع اســت؛ 

طبیعت جهان خواران تجاوز است، جلوآمدن اســت، تصّرف است، پنجه انداختن است، طبیعت 

این هاســت؛ اگر خاک ریز شــما قابل نفوذ باشــد، نفوذ می کند؛ بنابراین، باید جوری حرکت کنید 

که او احســاس کند نمی تواند نفوذ کند« )خامنه   ای، 1394/07/15(. تجربۀ جمهوری اســالمی 

در چهار دهۀ گذشــته این موضوع را تأیید می کند که حرکت مبتنی بر ارزش ها و اصول اســالمی و 

تالش برای تحقق جامعۀ اسالمی مستلزم آمادگی »همیشگی« در برابر تهدید دشمن و بازدارندگی 

»همه جانبه« در برابر اقدامات آن است.

1. »هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آن ها ] دشــمنان [، آماده ســازید! و همچنین، اسب های ورزیده برای 
میدان نبرد، تا به وسیلۀ آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید«.



72

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

3ـ2. تدابیر پیشنهادی سیاست خارجی مبتنی بر پدافند غیرعامل

در بخش چهارچوب مفهومی و مبانی مشــترک، به دو مفهوم اصلی »تهدید« و »بازدارندگی« و دو 

مبنای اساسی »نفی سلطه پذیری« و »وجوب آمادگی دفاعی و کسب قابلیت بازدارندگی همه جانبه« 

اشاره شد؛ بنابراین، تدابیر پیشــنهادی برای »ارتقای الگوی اسالمی  ایرانی پیشرفت« باید براساس 

مفاهیم و مبانی مشــترک میان سیاســت خارجی و پدافند غیرعامل باشد؛ به عبارت  دیگر، باید دید 

در سیاســت خارجی چه نقاط قــوت و فرصت هایی برای »جلوگیری از وقــوع تهدید، آمادگی در 

برابر تهدید، دفع و خنثی ســازی آن و درنهایت، ایجاد بازدارندگی همه جانبه در برابر وقوع احتمالی 

تهدید« وجود دارد.

تدابیر پیشنهادی مشتمل بر دو بخش »پیشنهادهای اصالحی« و »پیشنهادهای مکمل« خواهد 

بود. در بخش نخست، تدابیر سیاست خارجی سند الگوی پایۀ پیشرفت موردنقد قرار خواهد گرفت 

و پیشــنهادی برای اصالح آن ها ارائه خواهد شد. در بخش پیشنهادی مکمل، تدابیر و هدف گذاری 

جدیدی ارائه خواهد شد.

3ـ3. پیشنهادهای اصاحی

بندهای 53 تا 56 ســند الگوی پایۀ پیشــرفت به محور سیاســت خارجی اختصاص دارد. در این 

بخش، هر بند به صورت جداگانه طرح و پس از نقد و ارزیابی، تدبیر اصالحی ارائه می شود.

ـ بند 53. پیشــگیری از شکل گیری تهدید علیه جمهوری اســامی ایران، گسترش بسیج مردمی و 

تقویت بنیۀ دفاعی بازدارنده

پیشــگیری از شکل گیری تهدید علیه جمهوری اســالمی ایران عبارت منقطع از واقعیت است. در 

طول 40 سال پس  از انقالب اسالمی، انواع گوناگون تهدیدهای سخت، نیمه سخت، مردم محور و 

فّناوری پایه علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال شده است. گام منطقی برای 50 سال آینده آن است 

که ابتدا به آسیب شناســی نقاط ضعف جمهوری اســالمی ایران در برابر هر یک از انواع تهدیدها 

پرداخته شــود و سپس بر ابزارها، شــیوه   ها و پیامدهای اعمال تهدیدها اشــراف حاصل شود و در 

نهایت، راه حل هایی اساسی برای مقابله معین شود.

ارتباط »گسترش بسیج مردمی« با کلیت تدبیر 53 مشخص نیست؛ به عبارت  دیگر، این مقوله 

خالی از جزئیاتی دربارۀ هدف »گسترش بسیج مردمی« و کم و کیف آن است.

عبارت »تقویت بنیۀ دفاعی بازدارنده« ناقص اســت؛ چراکــه با توجه به تنوع گونه   های تهدید، 
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بازدارندگی نباید منحصر در حوزۀ دفاعی شود؛ درواقع، الگوی بازدارندگی دفاعی موفق جمهوری 

اســالمی ایران باید به دیگر حوزه های بــروز تهدید ازجمله اقتصاد و فرهنگ وغیره تســری یابد و 

همه جانبه شود.

تدبیر اصالحی: »پیش بینی وقوع تهدیدهای جدید علیه جمهوری اســالمی ایران و جلوگیری 

از وقوع تهدید، دفع و خنثی سازی تهدید و ایجاد بازدارندگی همه جانبه در برابر انواع تهدیدها«.

کید بر مشترکات  یق تأ یب مذاهب اســامی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان ازطر ـ بند 54. تقر

دینی و پرهیز از اهانت به مقدسات مذاهب اسامی

مهم ترین نقصان بند 54 آن است که چرا تاکنون این آرمان قدیمی تحقق  نیافته است و چه تضمینی 

وجود دارد که در آینده محقق شــود؟ به عبــارت  دیگر، در این بند به تهدیدهــا و موانع پیش روی 

این هدف اشــاره ای نشده است. مقام معظم رهبری مانع اساسی دســتیابی به »وحدت اسالمی« 

را »مداخله و نفوذ دشــمن« در امور مســلمانان و عدم »شکل گیری حکومت اسالمی« در جوامع 

اسالمی می دانند. افزون بر این، در نگاه رهبری، نقش دو امر سلبی و ایجابِی مقابله با »تفرقه افکنی 

دشــمنان« و تالش برای »شــکل گیری حکومت اسالمی در جوامع اســالمی« در ایجاد وحدت 

کید بر مشترکات دینی و پرهیز از اهانت به مقدسات مذاهب اسالمی« است  اسالمی مهم تر از »تأ

)خامنه   ای، 1369/07/16(.

تدبیر اصالحی: »ایجاد وحدت اســالمی، همگرایی و همدلی در امت اسالمی ازطریق تالش 

برای شکل گیری حکومت اسالمی در جوامع اســالمی و مقابله با طرح   ها و اقدامات تفرقه افکنانۀ 

دشمن«.

ـ بند 55. ترویج عقانیت و روحیۀ جهادی در جهان اســام و حمایت از حرکت های اســامی و 

نهضت های آزادی بخش و استیفای حقوق مردم فلسطین

کید رهبر انقالب بر این موضوع، پیشنهاد می   شود این بند  با توجه به اهمیت مســئلۀ فلســطین و تأ

به صورت ویژه به قضیۀ فلســطین اختصاص یابد. از نگاه مقام معظم رهبری مسئلۀ فلسطین مسئلۀ 

اصلی دنیای اســالم و جهان بشریت اســت. ایشان می فرمایند: »از 60 ســال پیش تاکنون داغی 

بزرگ تر از غصب کشور فلسطین بر دل امت اسالمی نهاده نشده است. فاجعۀ فلسطین از روز اول 

تاکنون، ترکیبی از کشــتار و ترور و ویرانگری و غصب و تعرض به مقدســات اسالمی بوده است. 

وجوب ایستادگی و مبارزه در برابر این دشمن حربی و غاصب، مورد اتفاق همۀ مذاهب اسالمی و 

محل اجماع همۀ جریان های صادق و ســالِم ملی بوده است« )خامنه   ای، 1393/05/19(. راه حل 
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اساسی مسئلۀ فلسطین در بیانات رهبری عبارت است از: »تالش بلندمدت برای برگزاری رفراندوم 

و همه پرســی از فلســطینیان« و »مبارزه و مقاومت در کوتاه مدت و میان مدت در برابر اشغالگری و 

حمالت رژیم صهیونیستی« )خامنه   ای، 1390/07/09(.

تدبیر اصالحی: »آزادسازی کامل فلسطین "از نهر تا بحر" ازطریق تالش برای برگزاری همه پرسی 

از فلســطینیان و حمایت از مبارزه و مقاومت مســلحانۀ غزه و کرانۀ باختری در برابر اشــغالگری و 

حمالت رژیم صهیونیستی«.

کید بر چندجانبه گرایی، گســترش دیپلماســی عمومی و کمک بــه حکمیت و صلح  ـ بنــد 56. تأ

بین المللی

کید بــر چندجانبه گرایی« فاقد مبنایی روشــن در اصول سیاســت خارجی جمهوری  عبــارت »تأ

 به سود 
ً
اسالمی ایران است. تجربه نیز ثابت کرده است که ترویج و گسترش چندجانبه گرایی لزوما

جمهوری اسالمی نیست. برای مثال، صدور قطعنامه های سازمان ملل و تحریم   های بین المللی در 

دو دهۀ گذشته مصداقی از چندجانبه گرایی است، ولی نتایج آن به یک تهدید جدی علیه جمهوری 

اسالمی تبدیل شد. این موضوع به معنای نفی همکاری بین المللی و عدم ارتباط جمهوری اسالمی 

با دیگر کشــورها نیســت، بلکه به معنای تعیین جهت گیری در سیاست خارجی است. همکاری و 

چندجانبه گرایی یک ابزار است نه یک هدف؛ بنابراین، باید از این ابزار در مسیر صحیح آن بهره برد. 

کید بر همکاری و افزایش  کید بر چندجانبه گرایی« از عبارت »تأ پیشنهاد می شود به جای عبارت »تأ

سطح روابط راهبردی با دولت های اسالمی و کشورهای مستقل« استفاده شود.

»کمک به حکمیت بین المللی« با مبانی اســالمی متضاد اســت. براســاس مبانی اســالمی، 

درصورت بروز اختالف و درگیری میان مســلمانان، وظیفۀ اصلی آن ها رجوع به اسالم و اطاعت از 

دســتورات پیامبر اکرم )صلی الله و علیه و آله و ســلم( و ائمۀ معصومین )علیهم السالم( است. در 
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عمران: 64( باید به مبانی »توحید« رجوع و »شرک« را نفی کرد.

به لحاظ عملی نیز موضع امام خمینی )رحمة الله علیه( در برابر قطعنامه ها و طرح   های ناعادالنۀ 

بین المللی برای پایان جنگ این بود که »جمهوری اسالمی ایران نه زیر باز صلح تحمیلی می رود و 

نه زیر بار حکمیت تحمیلی«. پیشنهاد می شود با توجه به اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری 

اسالمی ایران، ازجمله نفی ســبیل و حفظ استقالل و حق تعیین سرنوشت به دست ملت ها به جای 
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عبارت »حکمیت بین المللی« از عبارت »مردم ساالری حقیقی« استفاده شود.

تدبیر اصاحی: »تأکید بر همکاری و افزایش سطح روابط راهبردی با دولت های اسالمی و کشورهای 

مستقل و تالش برای تحقق مردم ساالری حقیقی در سراسر جهان به ویژه در جوامع اسالمی«.

3ـ4. پیشنهاد مکمل

ـ تدبیر مکمل 1: شــکل دهی به امت اســامی در چهارچوب تمدن نوین اسامی و ایجاد 

یق پاسخ شبکه   ای به تهدید بازدارندگی ازطر

انقالب اســالمی آغاز زنجیره   ای بود که غایت آن تشکیل امت اسالمی و تمدن نوین اسالمی 

اســت. زنجیره ای پنج مرحله ای که از انقالب اسالمی شروع و پس از تشکیل نظام اسالمی، دولت 

اسالمی و جامعۀ اسالمی به شکل گیری تمدن اسالمی ختم می شود. با توجه به آنکه اکنون در مرحلۀ 

تشکیل دولت اسالمی هستیم، تعیین خط مشی و سیاست گذاری برای پیشرفت جمهوری اسالمی 

ایران باید معطوف به تحقق حلقه   های باقی ماندۀ این زنجیره باشــد؛ درواقع، »تمدن نوین اسالمی 

حاصل پیشــرفت همه جانبه و مصداق خارجی آن« است )خامنه   ای، 1391/07/23(. بااین حال، 

سند الگوی پایۀ پیشرفت با این هدف تدوین  نشده است؛ ازاین رو، برای آنکه الگوی اسالمی ایرانی  

پیشرفت نســبتی با چرخۀ تکامل انقالب اسالمی داشته باشد، پیشــنهاد می   شود مفاهیم مرتبط با 

تمدن سازی، ازجمله ایجاد امت واحدۀ اسالمی در آن پررنگ شود.

سیاســت خارجی ابزاری برای انتقال از جامعۀ اســالمی به مرحلۀ تمدن اســالمی است. در 

جامعۀ اسالمی هدف دستیابی به یک الگوی تمام عیار دینی از سبک زندگی مؤمنانه است. در تمدن 

اســالمی این الگو باید به سراسر جهان اسالمی تســری یابد و دیگر تمدن   های بشری را تحت تأثیر 

قرار دهد. مظاهر پیشــرفت در عرصۀ فرهنگ، سیاست، اقتصاد وغیره برای هر کشوری قدرت نرم 

تولید می کند. وظیفۀ نهاد سیاســت خارجی این اســت که از طرق مختلف، ازجمله دیپلماســی 

عمومی، جذابیت های جامعۀ اسالمی تحقق یافته را به بستری برای گرایش مسلمانان به اسالم ناب 

محمدی تبدیل و زمینه را برای شکل گیری امت اسالمی و تمدن اسالمی فراهم کند.

پیوندهای عمیق شکل گرفته در تمدن اســالمی میان مسلمانان و دولت های اسالمی این امکان 

را ایجاد خواهد کرد که از آن به  منزلۀ عنصری قدرتمند در ایجاد بازدارندگی اســتفاده شــود. در تمدن 

نوین اسالمی ارزش   ها و اصول اساسی سیاست خارجی دینی ازجمله نفی سبیل، استقالل، مقابله با 

ظلم، حمایت از مسلمانان به باور عمومی تبدیل  شود و مسلمان نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت 
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و وظیفه کنند؛ ازاین رو، اگر دشمن خارجی قصدی برای اعمال تهدید علیه واحد و زیرمجموعه ای از 

امت اسالمی داشته باشد، با پاسخ همگانی و شبکه ای مسلمانان مواجه خواهد شد. در چنین حالتی، 

دشمن با محاسبۀ هزینۀ سنگین واکنش امت اسالمی از توطئه و اقدام علیه مسلمانان صرف نظر خواهد 

کرد؛ بنابراین، در چشــم انداز پنجاه سالۀ جمهوری اسالمی ایران، افزون بر تالش برای تشکیل جامعۀ 

اســالمی در گســترۀ جغرافیای ایران، باید به دنبال تحقق خارجی مفهوم امت اسالمی نیز بود. از این 

منظر، شکل دهی به امت اسالمی و تمدن نوین اسالمی از یک سو، غایت پیشرفت همه جانبه است و 

ازسوی دیگر، ابزاری قدرتمند برای مقابله با تهدیدهای خارجی و خنثی سازی آن است.

گام نخست برای دستیابی به امت اسالمی تالش برای رفع سوءبرداشت و سوءتفاهم از اهداف 

و اقدام های منطقه ای ایران در میان جوامع اســالمی است. در تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی 

آن باید به این نکته اشاره کرد که تالش دشمن در طول سال های گذشته برای ایران هراسی با ادبیاتی 

چون »امپراتوری فارسی«، »هالل شــیعی« وغیره موجب شکل گیری نگاه بدبینانه به ایران در میان 

مسلمانان شده است. داده   های نظرسنجی   های مختلف در طول    سال های اخیر این موضوع را تأیید 

می کند که تصویر ایران در جهان اســالم به هیچ وجه تصویر مطلوبی نیست. اگرچه قطعیت و دقت 

این نظرسنجی   ها محل ســؤال است و احتمال اشکال های روش شــناختی و سوگیری های معمول  

ضدایرانی در آن وجود دارد، این داده ها از معدود منابع موجود برای قضاوت دربارۀ تصویر ایران در 

فضای منطقه   ای و بین المللی و میزان تأثیرگذاری آن بر افکار عمومی است.

نظرســنجی مؤسسۀ »پژوهش ها و مطالعات سیاســی« با عنوان »شاخص های عربی 2018« 

نیز نشــان می دهد که عمدۀ مردم در جهان عرب در پاســخ به این سؤال که کدام الگوی کشوری را 

انتخاب می کنید؟ امارات و عربســتان را انتخاب کرده  اند و این دو کشور بیشترین رأی را داشته اند. 

در این لیست ایران چهارمین کشور به لحاظ جذابیت الگوی سیاسی بوده است. طبق این گزارش، 

مردم در جهان پس از رژیم صهیونیســتی )82 درصد( و امریکا )72 درصد(، ایران را با 47 درصد 

مهم ترین کشــورهای برهم زنندۀ نظم و امنیت منطقه می دانند. تنها 21 درصد سیاست های ایران را 

صحیح و تاحدی صحیح می دانند )مرکز پژوهشی متن، 1397(.

بررسی این نظرسنجی   ها نشان می   دهد تالش برای رفع سوءبرداشت و سوءتفاهم دربارۀ اهداف 

و اقدام های منطقه ای ایران در میان جوامع اسالمی برای شکل دهی به امت اسالمی یک امر ضروری 

است. یکی از شاخص   های اصلی برای پایش و نظارت پیشرفت در این مسیر نیز بهبود تصویر ایران 

در افکار عمومی جهان اسالم است.
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ـ تدبیــر مکمــل 2: حضور فعال در ســازمان های بین المللی و تاش بــرای تغییر قواعد و 

سازوکارهای آن به سازمان های بین المللی مستقل، عادالنه و با مشارکت همگانی

در نظام جهانی نقش ســاختاری ســازمان های بین   المللی و به   ویژه ســازمان ملل متحد درزمینۀ 

هنجارســازی بین   المللی و تأثیرگذاری بر سیاست   های خارجی نقش بی   بدیلی محسوب می   شود؛ 

به طوری  که، دولت ها باوجود دیدگاه   ها و اشکال متفاوت حاکمیت، تالش دارند رفتار خود را منطبق 

با هنجارها و قوانین و مقررات سازمان ملل متحد نشان دهند. با اینکه سازمان ملل متحد در عرصۀ 

نظام بین   المللی دارای موجودیت مســتقلی فرض می   شود، کشــورهای قدرتمند جهانی، همواره با 

استفاده از نفوذ و قدرت خود، از این سازمان در جهت اهداف و منافع خود بهره   برداری کرده  اند.

حضور ایران در ســازمان های بین المللی فراز و نشیب   های گوناگونی داشته و تجربه   های تلخی 

از اعمال تهدیدهای گوناگون علیه جمهوری اســالمی ایران به یادگار گذاشــته است. قطعنامه های 

تحریمی شــورای امنیت ســازمان ملل، گزارش   های نادرست و سیاســی آژانس بین المللی انرژی 

اتمی علیه پروندۀ هســته   ای ایران و طرح اتهــام »وجود ابعاد نظامی در برنامۀ هســته ای ایران« و 

گزارش های حقوق بشری شورای حقوق بشر سازمان ملل از تلخ ترین    تجربه   های ایران در مناسبات 

با ســازمان های بین المللی بوده است. همین موضوع باعث بدبینی ایران به سازمان های بین المللی 

شده اســت. برای نمونه، رهبر انقالب در ماجرای پروندۀ هسته   ای به صراحت بیان می کنند که »ما 

به آژانس بین المللی انرژی اتمی بدبین هســتیم؛ آژانس نشــان داد که هم مستقل نیست، هم عادل 

نیســت؛ مستقل نیست زیرا تحت تأثیر قدرت هاست؛ عادل نیســت ]چون[ بارها و بارها برخالف 

عدالت حکم کرده و نظر داده است« )خامنه   ای، 1394/07/04(.

اعمال دشــمنی ازطریق سازوکارهای سازمان های بین المللی جمهوری اسالمی ایران را به این 

نتیجه رســاند که برای مقابله با بســترهای بروز تهدید از مجاری ســازمان های بین المللی و تغییر 

ســاختار ناعادالنۀ آن حضور فعالی در سازمان های بین المللی داشته باشد. برای  مثال، مقام معظم 

رهبری یکی از اهداف اصلی شــورای عالی فضای مجازی را »ارتقای جمهوری اســالمی ایران به 

قدرت ســایبری در طراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و بهره مندی از ابتکار عمل و قدرت تعامل با 

دیگر کشــورها در جهت شــکل دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصۀ جهانی با 

رویکرد اخالق مدار و عادالنه« می دانند. )شورای عالی فضای مجازی، 1394/04/16(.
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ـ تدبیر 3: دیپلماســی اقتصادی در راستای کاهش نیاز به استفاده از ارزهای واسط در مبادالت 

بین المللی برای جلوگیری از سوءاستفادۀ قدرت های بزرگ از آن علیه جمهوری اسامی ایران

امریکا با سوءاســتفاده از وابستگی مالی دولت ها، شــرکت و بانک   های خصوصی خارجی به ارز 

رســمی کشورش، استمرار بهره   مندی از چرخۀ دالر را ضامن اجرای تحریم   های اولیه و ثانویۀ خود 

علیه دیگر کشــورها ازجمله ایران کرده است. ایاالت  متحده می تواند با تصویب قوانین یک جانبه، 

بانک های ذیل نظام پرداخت دالر را وادار به محدودکردن نقل و انتقاالت دالری کشورهای مخالف 

امریکا و حتی مسدودکردن دارایی های دالری این کشورها کند. در غیر این صورت، این بانک ها با 

خطر جریمۀ مالی و حتی لغو مجوز فعالیت مواجه خواهند شــد؛ به این ترتیب، کشوری که نتواند با 

استفاده از یک پول بین المللی تجارت کند، به نوعی تحریم اقتصادی شده است.

باوجود شــکل گیری نگرش های جدید برای جایگزینی دالر و جلوگیری از سوءاستفادۀ امریکا 

از سلطه بر نظام مالی و تجاری جهان، همچنان بخش عمدۀ معامالت بین کشورها با دالر صورت 

می گیرد؛ بنابرایــن، رهایی از نقــش دالر در ایجاد تهدیدهای اقتصادی علیه جمهوری اســالمی 

ایران در حال و آینده یکی پیش نیازهای اصلی برای پیشــرفت است. رهبر انقالب می   فرمایند: »اگر 

مسئوالن و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی 

دشــمن خالص کنند و ارزش و آقایی دالر را در زندگی اقتصادی بشــکنند، کشورهای دیگر را نیز 

نجات داده اند و برای آن ها الگو خواهند شد« )خامنه   ای، 95/06/28(.

پیمان پولی دوجانبه یکی از راه   های اصلی کاهش نیاز به اســتفاده از ارزهای واسط در مبادالت 

بین المللــی و اقدامی راهبردی در خنثی ســازی تحریم هــای بانکی امریکاســت. در بند چهارم 

سیاست های کلی برنامۀ ششــم توسعه نیز بر »انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای 

کید شده  طرف تجارت در چهارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی« تأ

است )سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 1392(.

در پیمان پولی دوجانبه، به جای اســتفاده از ارزهای جهــان    روای دالر و یورو، از ارزهای ملی دو 

کشــوری که با هم مراوده های اقتصادی دارند، استفاده می    شود. برای  مثال، ایران و روسیه در مبادالت 

مالی خود به جای استفاده از دالر و یورو، از ریال و روبل استفاده کنند. ازآنجا که امریکا و اروپا به نظام 

پرداخت روبل و ریال دسترسی ندارند، پس اعمال تحریم بانکی در حوزۀ ارزهای ملی برای آن ها بسیار 

پرهزینه و سخت است؛ بنابراین، پیمان پولی کانال امنی برای انجام مبادالت بانکی خواهد بود. پیمان 

پولی با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای »تأمین مالی تجارت« و »سرمایه گذاری مستقیم« بین دو 
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کشور باعث تسهیل تجارت می شود که این مسئله به کاهش هزینه های تبدیل و نقل و انتقاالت وجوه 

ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد.

اگر ایران از ظرفیت حاصل از روابط تجاری که با این کشــورها دارد اســتفاده کند و به اجرای 

پیمان پولی دوجانبه اقدام کند، می تواند 20.5 میلیارد دالر از تجارت خود را به وســیلۀ پیمان پولی 

دوجانبه و بدون اســتفاده از دالر یا ســایر ارزهای جهان    روا انجام دهد که این میزان 70 درصد از 

تجارت ایران با 9 کشور چین، هند، کرۀ جنوبی، عراق، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه را 

شــامل می شود. همچنین، اگر ایران با هدف کاهش وابستگی های ارزی خود به دالر و ایجاد ثبات 

در تجارت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود که حدود 16 کشور هستند این پیمان را اجرایی 

کند، بیش از 60 درصد از تجارت کشور به صورت دوجانبه و بیش از 80 درصد به صورت چندجانبه 

قابل تسویه می شود و نیازی به دالر و یورو نخواهد داشت )خبرگزاری فارس، 1397/02/23(.

انجــام 80 درصد از مبادالت خارجی به واســطۀ ارز ملی در کوتاه مدت امکان پذیر نیســت؛ 

بنابراین، بانک مرکزی و وزارت خارجه باید در یک برنامه ریزی مشــترک و با استفاده از فرصت   های 

دیپلماسی اقتصادی طی مدت شش سال، شانزده پیمان پولی دوجانبه را اجرایی کنند.

4. نتیجه گیری

طراحی و تدوین الگوی پایۀ اســالمی   ایرانی پیشرفت گام مهمی در بهره گیری از ظرفیت   های علوم 

انســانی اســالمی و تعیین افق بلندمدت جمهوری اسالمی ایران اســت. بااین حال، سند الگوی 

  اســالمی ایرانی پیشــرفت از دو حیث کلی و جزئی ضعف   های اساســی دارد. در این پژوهش به 

ضعف   های جزئی این سند در بخش سیاست خارجی پرداخته شد. به لحاظ مفهومی، با تبیین اصل 

ضروری پدافند غیرعامل و مفاهیم پایه همچون »تهدید« و »بازدارندگی« سند الگوی پایه بازبینی و 

کاستی های آن در دو بخش مبانی و تدابیر مشخص شد. در پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش این 

نتیجه به دســت آمد که برای رفع کاستی های سند الگوی پایۀ پیشرفت در محور سیاست خارجی و 

ارائۀ مدلی جامع و کارآمد از منظر پدافند غیرعامل توجه ویژه به سه مقولۀ اصلی »پایش و ارزیابی 

پیوســتۀ انگیزه   ها، توانمندی ها و تهدید ناشــی از فعالیت   ها و اقدامات دشمن«، »آمادگی در برابر 

دشــمن ازطریق ایجاد بازدارندگی در برابر اقدامات احتمالی دشمن« و همچنین »طرح   ریزی برای 

نقش آفرینی مؤثر در نظام بین الملل و تغییر نظم جهانی« ضروری اســت. در نهایت، پیشنهادهایی 

نیز برای اصالح بخش مبانی و تدابیر سند الگوی پایۀ اسالمی  ایرانی پیشرفت ارائه شد.



80

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

کتابنامه

قرآن کریم.. 1

امام خمینی، ســید روح الله. 1378. صحیفه نور. ج 20. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام . 2

خمینی )س(.

خامنه ای، ســید علی. 1369. »بیانات در دیدار مسئوالن کشوری و لشکری و میهمانان شرکت . 3

https://farsi.khamenei.ir/  :کننده در کنفرانس وحدت اسامی«. قابل دستیابی ازطریق آدرس

speech-content?id=2365

ــــــــــــــــــــ. 1389. »اباغ سیاست های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل«. 98/5/20. . 4

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16985. :قابل دستیابی ازطریق آدرس

ــــــــــــــــــــ. 1390. »بیانات در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین«. قابل دستیابی . 5

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17401 :یق آدرس از طر

ــــــــــــــــــــــ. 1391. بیانات در دیدار جوانان اســتان خراســان شــمالی. 98/5/20. . 6

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252. :قابل دستیابی ازطریق آدرس

ــــــــــــــــــــ. 1393. »چرا فلســطین مســئلۀ اصلی دنیای اسام است؟«. 98/11/12. . 7

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27165. :قابل دستیابی ازطریق آدرس

ــــــــــــــــــــ. 1394. »بیانات در دیدار مسئوالن نظام«. 94/4/2. قابل دستیابی از طریق . 8

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30069 :آدرس

یایی ســپاه . 9 ــــــــــــــــــــــ. 1394. »بیانــات در دیــدار فرماندهان و کارکنان نیروی در

پاسداران انقاب اسامی و خانواده های آنان«. 94/7/15. قابل دستیابی از طریق آدرس:

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31024

ــــــــــــــــــــ. 1395. »بیانات در دیدار فرماندهان ســپاه پاســداران انقاب اسامی با . 10

https://farsi.khamenei.ir/  :رهبر انقاب«. 1395/6/28. قابل دســتیابی از طریــق آدرس

news-content?id=34389

ــــــــــــــــــــ. 1397. »بیانات در کنفرانس حمایت از انتفاضۀ فلســطین «. 98/5/20. . 11

قابل دستیابی ازطریق آدرس:

.http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=17401&nt=2&year=1390 

خبرگزاری فارس. 1397. »با اســتفاده از پیمان های پولی می توان 8۰ درصد تجارت کشــور را . 12



81

       
ت   

رف
ش

 پی
نی

یرا
ی ا

الم
 اس

وی
الگ

ی 
ــ

صص
تخ

ن 
یو

س
می

ک

http://fna.ir/bm38hg.:بدون دالر و یورو انجام داد«. 98/11/13. قابل دسترسی در آدرس

سازمان پدافند غیرعامل کشور. 1392. »سند راهبردی پدافند غیرعامل کشور 1396ـ1392«. تهران: روابط 
عمومی و حوزۀ ریاست سازمان.

سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی اباغی توسط مقام معظم رهبری.  1392/11/29، قابل دسترسی در:                                     

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
شــورای عالی فضای مجازی. 1394. »حکم انتصاب اعضای شــورای عالی فضای مجازی«. 98/11/12. قابل 

دسترسی در:
http://www.majazi.ir/general_content/75705-%D8%AD%DA%A9%D9%85-
% D 8 % A A % D 8 % B 4 % D A % A 9 % D B % 8 C % D 9 % 8 4 - % D 8
% A 7 % D 9 % 8 6 % D 8 % A A % D 8 % B 5 % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 -
%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%-
D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D B % 8 C - % D 8 % B 9 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D -
B % 8 C - % D 9 % 8 1 % D 8 % B 6 % D 8 % A 7 % D -
B % 8 C - % D 9 % 8 5 % D 8 % A C % D 8 % A 7 % D 8 % B 2 % D B % 8 C .
h t m l ? t = % D 9 % 8 5 % D 8 % A D % D 8 % A A % D 9 % 8 8 % D 8 % A 7 % D -
B%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C

قانون اساسی جمهوری اسامی ایران. 1368.. 13

مرکز پژوهشــی متن. 1397. »جایگاه ایران در افکار عمومی جهان عرب«. 98/11/13. قابل . 14

./https://matn.center/https-matn-center-p1765 :دسترسی ازطریق آدرس

یابی سند پایۀ الگوی اسامی ایرانی پیشرفت«. تهران: . 15 مرکز پژوهش های مجلس. 1398. »ارز

https://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/ :مجلس شورای اسالمی. قابل دستیابی ازطریق آدرس

.show/1146088

نگاهی به پدافند غیرعامل. 1394/8/6. قابل دسترسی در تارنمای پدافند غیرعامل:. 16

http://www.pdrc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=431




