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مقدمه
سیاست های نظامی و دفاعی کشورها از یک 
 س��و تابعی از برنامه های راهبردی و اهداف 
آن ها در عرصه های سیاسی و اقتصادی و از 
س��وی دیگر بازتاب ت��اش آن ها در محیط 
پیرامون��ی و نظ��ام بین الملل ب��رای حفظ بقا 
و تأمی��ن امنیت و منافع ملی اس��ت. ازاین رو 
پیگیری برنامه های توسعه نظامی همواره در 
صدر فهرست اولویت بس��یاری از کشورها 
ق��رار دارد و در این میان در کلیت موضوع، 
تف��اوت زیادی می��ان کش��ورهای مختلف 
وجود ندارد. کش��ورهای در حال رش��د در 
تاش برای تبدیل خ��ود به قدرت منطقه ای 
و بین المللی و قدرت های بزرگ برای تثبیت 
جایگاه و هژمونی خود ناگزیرند به موازات 
پیش��رفت در حوزه ه��ای اقتص��ادی و البته 
سیاس��ی، قدرت دفاعی و نظامی خود را نیز 

توسعه دهند.
در این میان کش��ورهایی ک��ه در مناطق 
ناآرام جهان واقع شده یا موجودیت، قدرت 
و مش��روعیت آنان از سوی س��ایر بازیگران 

نظام بین الملل به چالش کش��یده ش��ده اس��ت نیز، تقویت بنیان های 
دفاع��ی و نظامی خود را ضرورتی راهب��ردی می دانند. این در حالی 
اس��ت که امروزه اگرچ��ه ناامنی ب��ا تغییر مراجع و پراهمیت ش��دن 
برخ��ی موضوعات مانند مخاطرات اقلیمی، نمود و گس��تره متفاوتی 
یافته اس��ت اما تزلزل جایگاه دولت ها در نظم بین المللی منجر به سر 
برآوردن گروه های تروریس��تی و بازیگران غیردولتی شده است که 
رویارویی و مهار آن ها به مراتب دشوارتر از بازیگران قدیمی است.

جمهوری اسامی ایران با توجه به اهداف بلندمدت طراحی شده 
از جمله اهداف انقاب اسامی، برنامه های توسعه و چشم انداز ١404 
که در آن تبدیل ش��دن به قدرت اول منطقه موردنظر است، تقویت و 
توس��عه بنیه نظامی و دفاعی را در دستور کار خود دارد. این در حالی 
است که با توجه به محیط ناآرام پیرامونی و تکثر و تکثیر بحران های 
امنیتی در محی��ط راهبردی ایران، تقویت بنیه نظامی و توس��عه توان 
دفاعی کشور ضرورتی انکارناپذیر است. در این میان در سالیان اخیر 
رش��د تروریس��م در منطقه، افزایش دش��منی و تقابل اعراب به ویژه 
عربستان سعودی با ایران و مهم تر از همه افزایش فشارها و تهدیدات 
سیاس��ی، اقتصادی و نظامی غ��رب که نموده��ای آن را می توان در 
تش��دید تحریم های اقتصادی در س��الیان گذش��ته و هدف قراردادن 
متحدان منطقه ای ایران مش��اهده کرد، ایران را بر آن داش��ته که بیش 
از پیش تقویت بنیه نظامی خود را پیگیری کند. در همین راستا ایران 
ضمن توس��عه توان موشکی خود با استفاده از دانش بومی، همکاری 

روندهای نظامی- دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران

بی شک پایداری و امنیت و استقال هر کشوری به همان میزان که نتیجه تاش یکایک شهروندان در 
عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، مرهون تاش  نیروهای دفاعی و نظامی آن کشور است. 
آغاز هفته دفاع مقدس فرصتی برای برشمردن توان ها و تا ش های صورت گرفته در عرصه های دفاعی 
و نظامی و بررسی روندهای نظامی و دفاعی کشور است. از همین رو در این نوشتار ضمن تشریح کلی 
روندهای نظامی دفاعی جمهوری اسامی ایران، برخی از مصادیق آن مورد بررسی قرار گرفته است. 

اشاره:

دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی*

تحلیل

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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نظامی با سایر دول و استفاده از توانایی سایر کشورها را نیز در دستور 
کار قرار داده اس��ت. مروری بر تحرکات ایران در عرصه های دفاعی 
و نظامی اگرچه نشان دهنده تغییرات راهبردی مثبتی است که بر مبنای 
آن از تمامی ظرفیت ها در جهت حراست از امنیت و تحقق منافع ملی 
استفاده می ش��ود اما وجود برخی تناقضات در این تغییرات انتقادات 

برخی کارشناسان را نیز در پی داشته است.

تغییرات راهبردی؛ دالیل و پیامدها
در س��الیان اخی��ر با اوج گیری تروریس��م و بحران ه��ای منطقه ای از 
یک  س��و و فش��ارها و عداوت های غرب با ایران از س��وی دیگر به 
نظر می رس��د گفتمان حاکم بر سیاس��ت های دفاعی و امنیتی ایران تا 
حد زیادی تغییریافته اس��ت. اگرچه ایران پیش از این نگاهی انتقادی 
و اصاحی به نظام بین الملل داشت، بدین صورت که در پی اصاح 
رویه ه��ا و گفتمان حاکم بر نظ��ام بین الملل بود؛ ام��ا از آنجایی که 
ب��رای تغییر این نظام نیز باید در وهله نخس��ت از درون این س��اختار 
ش��روع ک��رد و در وهله دوم ابزاره��ا و الزامات الزم ب��رای تغییر را 
فراه��م کرد، ایران تقویت همه جانبه توان نظامی خود را در دس��تور 
کار قرار داده اس��ت. این امر درواقع عملیاتی ش��دن هدفی است که 
پی��ش از ای��ن برای افق ١404 در نظر گرفته ش��ده بود ام��ا این بار با 
صراحت بیش��تری از سوی مس��ئوالن تراز اول کشور بیان و پیگیری 
می شود. چنانکه مقام معظم رهبری در آغاز سال ١٣9٣ فرمودند: »من 
ع��رض می کنم به ملّت عزیزمان که اگر ملّتی قوی نباش��د و ضعیف 
باشد، زور خواهد شنفت، به او زور می گویند؛ اگر ملّتی قوی نباشد، 
باج گیران عالَم از او باج می گیرند، از او باج می خواهند؛ اگر بتوانند 
ب��ه او اهانت می کنند؛ اگر بتوانند زیر پ��ا او را لگد می کنند. طبیعت 
دنیایی که با افکار ماّدی اداره می ش��ود، همین است؛ هر که احساس 
قدرت بکند، نس��بت به کسانی که در آن ها احساس ضعف می کند، 
زورگویی خواهد کرد؛ چه نس��بت به فرد، چه نسبت به ملّت. مرگ 
در دنیای��ی که بر اس��اس افکار م��اّدی اداره می ش��ود، برای ضعیف 
امر طبیعی اس��ت؛ اگر یک ملّتی به خود نیای��د، خود را قوی نکند، 
دیگ��ران به او زور می گوین��د«. در نگاهی متفاوت اقدامات دولت و 
مسئوالن عالی رتبه امنیتی نیز ترجمان بیانات مقام معظم رهبری است. 
درواقع ایران زمانی ک��ه به خود آمد، نظاره گر آن بود که در محیط 
پیرامونش شکنندگی دولت ها و دسیسه های خارجی فضایی را برای 
رش��د قارچ گونه گروه های تروریس��تی فراهم کرده بودند. از سوی 

دیگر غرب و متحدان منطقه ای آن درصدد 
بودن��د در این فض��ا با منزوی ک��ردن ایران، 
حلقه ه��ای محاصره ایران را تنگ تر کرده و 
حوزه درگیری با ایران را گسترش دهند. از 
همین رو ضمن تشدید تحریم های اقتصادی 
و افزایش اتهامات سیاسی و امنیتی، ایران را 
به مثابه تهدیدی برای نظم و امنیت بین المللی 
ب��ه تصویر می کش��یدند. به م��وازات این؛ با 
فش��ار بر متح��دان ایران در س��وریه، عراق، 
لبنان، یمن و حتی بحرین، عربستان و نیجریه 
تاش داشتند حوزه های درگیری با ایران را 
گس��ترش داده تا از طریق ورود ایران به این 
بحران ها، موجب��ات تضعیف ایران را فراهم 
کنن��د. از نظ��رگاه عرب ه��ا و غربی ها اگر 
غرب س��تیزی، اس��ام گرایی و پویش های 
مردم خواهانه برای تغییر س��اختار سیاسی در 
خاورمیان��ه را به مثاب��ه افع��ی در نظر بگیریم  
ایران به مثابه سر این افعی است که باید قطع 
شود١. سیاست افزایش حوزه های درگیری با 
ایران نیز در بستر سیاست قبلی و برای »بیرون 
کشیدن س��ر افعی از النه باهدف آسیب زدن 
ب��ه آن« اس��ت. بر همی��ن مبنا همس��ویی و 
هم افزایی تحرکات غربی و عربی برای فشار 
بر ایران قابل توجیه اس��ت. در چنین فضایی 
جمهوری اس��امی ایران سه راهبرد کلی را 

در دستور کار خود قرار داده است: 
در نخس��تین راهب��رد؛ کلی��ت نظ��ام بر 
ادام��ه تاش ها برای افزایش توان موش��کی 
و تس��لیحاتی ب��ا اتکا به دان��ش بومی تأکید 

1. بر اساس اسناد منتشرشده توسط پایگاه ویکی لیکس، 
خواستار  سعودی  عربستان  فقید  پادشاه  عبداهلل  ملک 
متوقف کردن  و  ایران  به  ایاالت متحده  نظامی  حمله 
برنامه هسته ای ایران بود. وی در آوریل 2008 به ریان 
دیوید  ژنرال  و  متحده در عراق  ایاالت  کروکر، سفیر 
و  متحده  ایاالت  نظامی  نیروهای  فرمانده  پترائوس 
افعی را  هم پیمانان این کشور در عراق گفته بود: »سر 

قطع کنید«.
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دارد. از همین رو روزبه روز بر برد موش��کی 
ایران افزوده  ش��ده و تس��لیحات جدیدتری 
مانند قایق های تندرو، ش��ناورهای نظامی و 
پهپادهای پیش��رفته مورد بهره ب��رداری قرار 
می گیرن��د تا جای��ی که ام��روزه جمهوری 
اس��امی ایران در عرصه تولید موشک های 
دوربرد و پهپادهای نظامی در منطقه صاحب 

ابتکار و نوآوری است. 
در دومی��ن راهب��رد، دول��ت در تاش 
اس��ت با مذاکره ب��ا کش��ورهای مختلف به 
وی��ژه کش��ورهای غربی با رخن��ه در درون 
ائت��اف غرب��ی– عرب��ی– صهیونیس��تی، با 
بازس��ازی تصوی��ر برساخته ش��ده از ای��ران 
در اذه��ان جهانی��ان و دولت م��ردان غربی، 
اجماع ایجادش��ده علیه جمهوری اس��امی 
را از بی��ن ب��رده و تصوی��ری از یک دولت 
مسئول و پاس��خگو را به جهانیان ارائه کند. 
در نتیج��ه این ام��ر که تا کن��ون مراحلی از 
آن نی��ز با موفقیت پیش رفته اس��ت از حجم 
و دامن��ه تهدی��دات و تح��رکات غ��رب از 
جمل��ه تهدی��دات و تح��رکات نظامی علیه 
ایران کاس��ته شده اس��ت. ضمن آنکه با این 
اق��دام دولت ک��ه طبیعتاً از پش��تیانی کلیت 
نظام نیز برخوردار اس��ت، فضای الزم برای 
پیشرفت کش��ور در س��ایر عرصه ها ازجمله 
بهبود وضعیت اقتصادی فراهم ش��ده است. 
بدیهی اس��ت که بازخوردهای مثبت توسعه 
اقتصادی اثرات انکارناپذیری بر توان دفاعی 
و امنیتی کش��ور خواهد داشت. بر مبنای این 
راهب��رد هم اکنون همکاری ه��ای اقتصادی 
با بس��یاری از کش��ورهای غربی شروع شده 
و تحریم ه��ای اقتص��ادی وضع ش��ده که به 
فلج ش��دن اقتصاد کش��ور منجر ش��ده بود، 
روزبه روز کمتر  شده و با گسترش مراودات 
سیاس��ی و اقتصادی، ای��ران در حال تبدیل 

از ی��ک دولت من��زوی، تحت محاصره و در مظ��ان اتهامات ناروا و 
بی اساس به س��وی بازیگری مؤثر و مسئول در روندهای منطقه ای و 
جهانی اس��ت. در واقع تاش های دیپلماتیک ایران ضمن رفع س��ایه 
تهدی��د و حمله نظامی و ایجاد ش��کاف و رخن��ه در ائتاف غربی-

عربی- صهیونیس��تی علیه ایران، فضا را برای مشارکت سیاسی مؤثر 
ایران در مقابله با بحران هایی مانند بحران س��وریه و رش��د داعش که 
اثرات مس��تقیمی بر امنیت ملی ایران دارند، فراهم کرد. این در حالی 
بود که پیش از این غرب حاضر به پذیرش ایران در مذاکرات درباره 
این بحران ها نبود و امروزه ایران با حضور در این مذاکرات می تواند 

از منافع و متحدان خود دفاع و حمایت کند.
در س��ومین راهبرد، توس��عه همکاری های دفاع��ی و نظامی در 
دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. این همکاری ها که در گذشته عمدتاً 
معطوف به خریدهای تس��لیحاتی ب��ود، اینک وارد مباحث و مراحل 
نوین و گس��ترده  ای شده و در برخی موارد به همکاری های مشترک 
نظامی انجامیده که پیش از این بی س��ابقه بوده اس��ت. در این راس��تا 
در پرتو تحوالت منطقه از یک  س��و در س��ایه بهب��ود روابط ایران و 
غرب و رفع تحریم های بین المللی علیه کش��ورمان از س��وی دیگر، 
س��امانه موش��کی اس ٣00 که پیش از این از روسیه خریداری شده 
بود، تحویل گرفته ش��د. روسیه که در گذشته به بهانه های مختلف از 
تحویل این س��امانه به ایران خودداری کرده بود اخیراً این س��امانه را 
به ایران داد. به موازات تحویل این س��امانه که روابط نظامی- دفاعی 
ایران و روسیه را بهبود بخشید، همکای های دوجانبه دو کشور تعمیق 
پیدا کرد که این ش��کل از همکاری ایران با یک کش��ور خارجی به 
ویژه یک دول��ت قدرتمند حداقل پس از پیروزی انقاب اس��امی 
بی س��ابقه بوده است. این امر نشان دهنده آن اس��ت که ایران با تغییر 
راهب��رد و رویکرد خود در عرصه دفاعی و امنیتی درصدد اس��ت از 
همه پتانسیل های موجود برای تأمین منافع و امنیت ملی خود استفاده 

کند.

تقویت توان موشکی و پیامدهای مثبت آن
در ماه های اخیر اعام ش��د ک��ه تحویل س��امانه دفاعی اس ٣00 
روس��ی به ایران به  طور کامل انجام  شده و حتی خبرهایی از مکان 
اس��تقرار آن ها نیز منتشر ش��د. اس ٣00 س��امانه موشکی سطح  به 
 هوای دوربرد و خود کششی با قابلیت استفاده در تمامی ارتفاع ها 
است. هم اکنون انواع مختلفی از این سامانه با کاربردهای متفاوت 
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در وزارت دفاع روس��یه تولیدش��ده اس��ت و حت��ی روس ها نوع 
جدیدتر آن یعنی اس 400 را با توانایی و برد بیش��تر مورداستفاده 
قرار می دهند. منابع نظامی روس��یه اعام کرده اند که این سامانه ها 
ب��ه زمان بس��یار کمی برای آماده س��ازی نیاز دارند. این موش��ک 
می توان��د در ارتف��اع حداکث��ر ٣0 کیلومتر و ب��رد ١50 کیلومتر، 
هواپیماها و موش��ک ها را هدف ق��رار دهد. قدرت راداری باالی 
این س��امانه از دیگر قابلیت های آن اس��ت به طوری که رادار این 
موش��ک، از فاصله 250 کیلومتری، هر شیء پرنده ای به ابعاد 25 
س��انتی متر مربع را به  درستی تش��خیص می دهد. موشک های این 
سامانه نیز از نوع انبارشونده اس��ت و مانند مهمات معمولی نیاز به 

هیچ گونه نگهداری در مدت عمر مفید خود ندارند.
با توجه به قابلیت های این س��امانه از یک  س��و تهدیدات نظامی 
متوجه ایران از س��وی دیگر؛ حوالی تهران، نواحی مرکزی نزدیک 
به تأسیس��ات هسته ای کش��ور و کرانه های س��احلی جنوب به ویژه 
کرانه های خلیج فارس مکان های احتمالی اس��تقرار این س��امانه قرار 
دارد، هرچند برخی خبرها نیز از اس��تقرار بخش��ی از این س��امانه در 
نزدیک��ی تهران خبر داده اند؛ مکانی که عاوه بر آس��مان پایتخت و 
مراکز کلیدی سیاس��ی، دفاعی و اقتصادی، تأسیسات هسته ای کشور 

را نیز پوشش می دهد.
کارشناس��ان نظامی بر این باورند که این س��امانه نه تنها باعث 
خواهد ش��د پیش��رفته ترین هواپیماه��ای جنگ��ی در فاصله خیلی 
زی��اد پیش از رس��یدن به س��واحل ای��ران در مع��رض ره گیری و 
آس��یب پذیری قرار بگیرند، بلک��ه باعث می ش��ود توانمندی های 
دفاع��ی ایران ب��ه فرات��ر از حریم هوایی کش��ور گس��ترش یابد. 
چنی��ن توانمندی های��ی به ایران ام��کان خواه��د داد هواپیماهای 
نظام��ی آمریکا و متحدانش و همچنین هواپیماهای مس��افربری را 
در سراس��ر منطقه خلیج ف��ارس ره گیری کند. به عن��وان مثال اگر 
س��امانه های موشکی اس ٣00 در ساحل جنوبی ایران مستقر شود، 
ف��رودگاه بین المللی و پای��گاه دریایی آمری��کا در بحرین هر دو 
در فاصله ره گی��ری ١50 مایلی قرار خواهند گرفت. س��امانه های 
موش��کی اس ٣00 عاوه بر کمک به تقویت و گس��ترش قدرت 
هوای��ی، به ای��ران امکان خواهد داد یک حلق��ه دفاعی محکم در 
اطراف مراکز هسته ای خود ایجاد کند و به این ترتیب پدافندهای 
هوای��ی ایران تقریب��اً در برابر هرگونه حمله، غیر از پیش��رفته ترین 

هواپیماهای آمریکا غیرقابل نفوذ خواهند شد.

تحویل این س��امانه که ق��رارداد آن در 
س��ال 200۷ منعقد شده بود، نزدیک به یک 
دهه به دلیل کارشکنی روس ها و تحت تأثیر 
تحریم ه��ای بین المللی به تأخی��ر افتاده بود. 
اخیراً با رفع و کاهش تحریم های بین المللی؛ 
تحوالت منطقه ازجمله بحران س��وریه، یمن 
و رشد داعش؛ افزایش تنش در روابط غرب 
و روس��یه به ویژه بر س��ر اوکراین و سوریه، 
روس ها س��امانه مذکور را پس از یک دهه 
اخت��اف بعد از ش��کایت ایران ب��ه دادگاه 
مصالحه و داوري ژنو در نهایت پس از رفع 
تحریم های بین المللی به ایران تحویل دادند. 
البته ش��ایان ذکر است که تحویل این سامانه 
بخش��ی از همکاری ه��ای رو ب��ه گس��ترش 

نظامی ایران و روسیه است. 
فارغ از چگونگی و چرایی این س��امانه 
در بره��ه زمانی فعلی آنچ��ه دارای اهمیت 
اس��ت، کاربردها و پیامدهای مثبت دفاعی 
این س��امانه برای جمهوری اس��امی ایران 
است، س��امانه ای که در پیوند با سامانه های 
بومی ایران می تواند به نحو قابل ماحظه ای 
دف��اع هوایی مؤث��ری را در برابر تهدیدات 
احتمال��ی ب��ه نمای��ش بگ��ذارد. یک��ی از 
س��امانه های هم تکمیل اس ٣00 در کشور 
سامانه باور ٣۷٣ است. این سامانه که شروع 
عملیات ساخت آن پس از تعلل و کارشکنی 
روس ها آغاز ش��د، اکنون ب��ه مرحله نصب 
و عملیاتی ش��دن رس��یده اس��ت و از آن با 
عن��وان اس ٣00 ایرانی یاد می ش��ود. باور 
٣۷٣ محصول دان��ش و مهارت متخصصان 
داخلی اس��ت و در آخر ماه قبل)مرداد( به 
بهره برداری رس��ید. این س��امانه مکمل اس 
٣00 روسی است و استفاده هم زمان از این 
دو سامانه پوشش دفاعی مناسبی برای ایران 

فراهم کرده اس��ت. 

روندهای نظامی- دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران
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ل
حلی

ت

همکاری با روسیه؛ نگرش های روسی 
و نگرانی های ایرانی 

عاوه ب��ر تحویل و نصب س��امانه اس ٣00 
آنچ��ه در ش��هریورماه، توج��ه بس��یاری از 
محافل سیاسی و رس��انه ای را به خود جلب 
کرد، اس��تفاده روس��یه از پایگاه هوایی نوژه 
برای بمباران داعش و مخالفان دولت سوریه 
بود. همپوش��انی باالی منافع ایران و روس��یه 
در پشتیبانی از دولت س��وریه، در سرکوب 
گروه ه��ای تروریس��تی و مب��ارزه با داعش 
خود را نشان داد. سوریه هم پیمان دو کشور 
اس��ت و هر دو کش��ور منافع مهم و حیثیتی 
در ای��ن کش��ور دارن��د. س��وریه همان طور 
که کروی��دوری را برای حمای��ت از جبهه 
مقاوم��ت در اختیار ایران ق��رار داده، میزبان 
پایگاه نظامی روس ها در الذقیه نیز هس��ت و 
برای همگان روشن است که روس ها فارغ از 
ژست های سیاسی سردمداران خود در مقابل 
رسانه ها، به آس��انی حاضر به کنار رفتن اسد 
از قدرت نیز نیس��تند. در کن��ار این موضوع 
تروریس��م و بنیادگرایی اسامی و نماد عالی 
این تفکر یعنی داعش نیز برای دو کش��ور به 
منزله یک تهدید جدی محس��وب می شود. 
عاوه بر موارد یادش��ده، س��وریه و حضور 
روس ها در س��رکوب گروه های تروریستی 
برای روسیه کارکردهای بیشتری نیز دارد و 
آنچه روس ها را به س��وی استفاده از پایگاه 
ن��وژه س��وق داد، درواق��ع ای��ن کارکردها 
بوده اس��ت. مهم ترین کارکرد فعلی بحران 
س��وریه و حضور روس��یه در آن، هماوردی 
ب��ا غ��رب و ت��اش ب��رای قدرت نمایی در 
حیات خل��وت و حوزه نفوذ آمریکاس��ت. 
این ام��ر عاوه بر به چالش کش��یدن قدرت 
آمری��کا که ه��م در عرصه جهان��ی جایگاه 
روس��یه را ارتقا می دهد و هم دارای مصرف 

داخلی در درون جامعه بحران زده روس��ی اس��ت، سبب خواهد شد 
بحران اوکراین و تس��لط روس ها بر کریمه در حاش��یه قرار گرفته و 
وضعیت فعلی کریمه مش��مول مرور زمان شود. به گونه ای که امروزه 
دیگر غرب و آمریکا حساس��یت سابق نس��بت به عملکرد روسیه در 
اوکرای��ن را ندارد و برخی محافل غربی حتی برای معامله با روس��یه 
بر س��ر خاورمیانه و اوکراین بی میل نیس��تند، هرچند روسیه در برهه 
زمانی کوتاه مدت تمایلی برای این معامله از خود نشان نخواهد داد. 
اس��تفاده از پایگاه هوایی نوژه نیز برای روس��یه کارکردی تاکتیکی 
نداشته بلکه روس ها اهدافی استراتژیک را پیگیری می کنند. با توجه 
به کارکردهای ژئواس��تراتژیک حضور نظامی روس��یه در ایران آن 
ه��م در برهه زمانی کنون��ی که روابط ایران و غ��رب رو به بهبودی 
است، روسیه درصدد است به غرب نشان دهد در حالی که آشفتگی 
حوزه نفوذ س��نتی غرب را در برگرفته، روسیه بازیگری تعادل بخش 
اس��ت که هر روز بر حوزه نفوذش افزوده می ش��ود و حضور نظامی 
در ایران به عنوان سرس��خت ترین و محافظه کارترین کشور در زمینه 
همکاری با قدرت های خارجی خود نمودی از موفقیت چش��م گیر و 
روزافزونش اس��ت. به  بیان  دیگر اگرچه بقای دولت سوریه و از بین 
بردن گروه های تروریس��تی متمایل به غرب و اعراب برای جمهوری 
اس��امی ایران اهمیتی راهبردی دارد اما اهمیت اس��تفاده از حریم و 
خاک ایران برای روس ها دارای کارکرد و اهمیت راهبردی بیشتری 
اس��ت و می توان گفت سرکوب داعش با استفاده از خاک و فضای 
کشور برای ایران اهمیتی راهبردی دارد اما کارکرد آن برای روس ها 
بسیار »راهبردی تر« اس��ت. دلیل مخالفت های برخی سیاستمداران با 
همکاری با روس ها نیز آگاه��ی آن ها از اهداف و کارکردهای این 
اقدام برای روس هاس��ت. در این میان آنچه موجبات تعجب بسیاری 
از سیاستمداران و شهروندان را در پی داشت کتمان استفاده روس ها 
از پایگاه نوژه بود. عدم مش��ورت با مجلس ش��ورای اسامی و پس 
 از آن س��خنان وزیر دفاع، مخالفت بس��یاری از نمایندگان مجلس با 
این موضوع را در پی داش��ت.  بنا بر تصریح اصل ١46 قانون اساسی 
»اس��تقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان 
استفاده های صلح آمیز باشد، ممنوع است«. تفسیرهای مختلف از این 
اصل و چگونگی حضور هواپیماهای روس��ی سبب تشدید اختاف 
نظرها در این زمینه ش��د. اگرچه با توجه به اینکه هیچ  گونه پایگاهی 
به شکل معمول و مرسوم آن در کشور مستقر نشده، حضور روس ها 
مش��مول این اصل نخواهد ش��د اما اجازه حضور یک نیروی نظامی 
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متعلق به یک قدرت بزرگ هرچند با مجوز شورای عالی امنیت ملی، 
بی نیاز از مشورت با مجلس شورای اسامی نخواهد بود و زیبنده بود 
مجلس شورای اسامی و شهروندان از طریق مراجع سیاسی و خبری 

داخلی از این اقدام مطلع می شدند. 
نمون��ه دیگر رفتار نظامی ایران با قدرت های بزرگ که مس��تلزم 
رعایت برخی ماحظات اس��ت، تقابل قایق های نظامی تندرو ایران با 
ناوهای جنگی آمریکا اس��ت ک��ه در خلیج  فارس به آب های مرزی 
ایران بسیار نزدیک شده اند. در ماه های گذشته قایق های نظامی ایران 
و ناوه��ای نظامی آمریکا عمدتاً باهدف مح��ک زدن رفتار یکدیگر 
در چندین مورد بس��یار به یکدیگر نزدیک شده اند به طوری که در 
مواردی طرفین را به ش��لیک گلوله هش��دار و اخطار شلیک واداشته 
اس��ت. اگرچه در چند مورد که آمریکایی ها بسیار به آب های ایران 
نزدیک ش��ده  بودند خود اذعان کرده اند ک��ه رفتار قایق های نظامی 
ای��ران ام��ن و حرفه ای بود ام��ا در مواردی نیز تصاویر خبری نش��ان 
می دهد این قایق ها به ناوهای آمریکایی بس��یار نزدیک شده اند. این 
درحالی  اس��ت که چنین تحرکاتی تأثیری در تغییر رویکرد و راهبرد 
نظامی آمریکا ندارد و چنانچه بی دقتی در رفتار هر یک از دو طرف 

رخ دهد، می تواند به برخورد نظامی منجر شود.

نتیجه گیری
درحالی که جنگ و ناامنی بس��یاری از مناطق پیرامون ایران را فراگرفته 
است، ایران به مثابه جزیره ای امن در دریایی متاطم و ناامن است و این 
امنیت، دس��تاورد تاش  مجموعه نیروهای فعال در عرصه های نظامی، 
دفاع��ی و امنیت��ی و حاصل تصمیمات بخردان��ه مراکز تصمیم گیری و 
سیاس��تمداران کشور اس��ت. نگاهی به روندهای نظامی و دفاعی ایران 
نشان دهنده پویایی راهبردها، سیاست ها و تاکتیک ها برای نیل به اهداف 
ترسیم شده است به طوری که رصد تحوالت نظامی و امنیتی کشور نشان 
می دهد در چند س��ال گذش��ته، ایران با پذیرش بسیاری از واقعیت های 
موجود در نظام بین الملل درصدد است با استفاده از فرصت های پیش آمده 
و پتانسیل های موجود هرگونه تهدید و خطر احتمالی را دفع کند. در این 
راهب��رد جدید عاوه بر اتکاء بر توان و دانش بومی، همکاری با س��ایر 
کشورها و استفاده از توانایی های آن ها نیز در دستور کار قرارگرفته است. 
چنین راهبردی که در دنیای درحال تحول فعلی منطقی به نظر می رسد، 
کمک خواهد کرد ایران با صرف هزینه های کمتر و با حداکثر استفاده 
از فرصت های موج��ود در جهت تحقق امنیت ملی خود گام بردارد. با 

ای��ن حال هم��کاری با هر دول��ت خارجی به 
ویژه قدرت های بزرگ مستلزم رعایت نکات 
و ماحظاتی اس��ت که توجه به آن ها به تحقق 
امنیت پایدار منجر خواهد ش��د. بدیهی است 
امنی��ت و منافع مل��ی تنها اه��داف ثابت اند و 
راهبردها و تاکتیک ها بر اس��اس موضوعات 
مختلف و متأثر از شرایط زمانی و محیطی تغییر 
می کنند١. ازاین رو تجدیدنظر نسبت به بسیاری 
از رفتاره��ا و فراهم ک��ردن زمینه نقد می تواند 
زمینه را برای اتخاذ راهبردها و تصمیمات بهتر 
فراهم کند. برای تحقق چنین شرایطی شفافیت 
در تصمیم گی��ری و تش��ریح هزین��ه - فای��ده 
تصمیمات به وی��ژه در برابر  متخصصان امر و 
حتی کارشناسان و سیاستمداران منتقد می تواند 
پیامدهای منفی عدم استفاده بهینه از شرایط را 
کاهش داده و امنیت ملی را با کمترین هزینه و 
بهترین شیوه ممکن تأمین کند. با استفاده از این 
ش��فافیت حتی در بسیاری از موارد شهروندان 
عادی نیز بای��د در جریان تصمیمات دفاعی و 
امنیتی قرار گیرند. این امر ضمن اجتماعی شدن 
بیش از پیش موضوع دفاع و امنیت، شهروندان 
را از گزند شایعه پراکنی و گرفتارشدن در دام 
اخبار و تحلیل های غلط و جهت دار رسانه های 

خارجی مصون می دارد.

١. تأکید بر این موضوع به منزله روی آوردن به راهبرد 
نشان  تاریج  و  نیست  توجیه می کند«  را  »هدف، وسیله 
ویژه  جایگاه  اخاقی  و  اسامی  ارزش های  است  داده 
راهبردها،  سیاست ها،  تمامی  در  خدشه ناپذیری  و 
تاکتیک ها و رفتار دفاعی جمهوری اسامی ایران دارد.
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