
  

  

  

  اصول و مبانی سیاست خارجی 

  جستاري در متون: جمهوري اسالمی ایران
  

   داود غرایاق زنديدکتر 

  

  چکیده

 ، ایـران مرتبط با سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی  دانشگاهی و پژوهشی متون  

 مقاله حاضـر بـه   .آیند به حساب میایران  سیاست خارجی یکی از منابع اصلی مطالعه  

. پردازد میسیاست خارجی جمهوري اسالمی ظر اصول و مبانی  از مننوت این م رسیرب

له محوري مورد مطالعه متون موجود      أ پرسش اصلی این است که مس      ،براي این منظور  

 نـشان   ،چیـست؟ فرضـیه مقالـه     در مورد اصول سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی          

ـ   تقابـل آرمـان    عمـدتاً  ،دهد دغدغه اصلی متون مرتبط با سیاست خارجی        می ی و گرای

. تقسیم شده اسـت   مقاله به سه بخش      ،براي بررسی این فرضیه   . بوده است گرایی   واقع

به بخش دوم . ود اشاره داردبخش اول به تاریخچه سیاست خارجی از منظر متون موج

پـردازد و   می  بی، اسالمی و ملی رویکردهاي انقالدرگرایی  گرایی و واقع  آرمان مواجهه

   .دهد ي گذر از تناقضات این رویکردها ارائه میبخش سوم، چارچوبی نظري برا

 اصـول و مبـانی سیاسـت        ، متـون سیاسـت خـارجی      ، جمهوري اسالمی  ، سیاست خارجی  :ها کلیدواژه

  گرایی  واقع،گرایی  آرمان،خارجی

                                                                                                                                  
الملل در  عضو هیأت علمی و مدیر گروه مطالعات روابط بین دکتراي اندیشه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس،  *

  پژوهشکده مطالعات راهبردي

  

  40 شماره مسلسل  1387 تابستان  شماره دوم  سال یازدهم فصلنامه مطالعات راهبردي 
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  مقدمه

جی هر کشوري را نتیجه تعامل، مواجهه و ترکیب عوامل گوناگون داخلی          اگر سیاست خار  

و خارجی نظیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، تجـارب تـاریخی، ترکیـب قـومی، ماهیـت نظـام           

 ماهیـت نظـام سیاسـی       ،هـاي اقتـصادي و نظـامی و سـرانجام          ها و محدودیت    سیاسی، توانایی 

ر بـه اصـول و مبـانی نظـري سیاسـت خـارجی       بدانیم، مطلب حاضـ  )1(اي  المللی و منطقه   ینب

بررسـی  آن  هـدف  اسـت و  محیط داخلی کـشور  ناظر برپردازد که  جمهوري اسالمی ایران می   

این گونه مطالعات کـه بـه   . باشد میمبانی در متون سیاست خارجی جمهوري اسالمی و اصول  

یاسـت  انـدرکاران س   شناخت درجه دوم معروف اسـت، سـعی دارد درك دانـشمندان و دسـت              

نـشان  و اده را مورد بررسـی قـرار د  ) در اینجا ایران پس از انقالب اسالمی      ( کشور   هرخارجی  

در واقع، یکی از وجوه بررسـی  . هد چه نوع مباحث و موضوعاتی مورد توجه آنها بوده است          د

گونـه   ایـن .  مطالعه تاریخچه آن از نگاه اندیشمندان ایـن حـوزه اسـت            ،تاریخ سیاست خارجی  

قـصد نـدارد   آنهـا   کـه نگارنـده      آینـد  به حساب مـی   ه این دلیل شناخت درجه دوم        ب ،مطالعات

مستقیماً به مطالعه یکی از وجوه سیاست خـارجی جمهـوري اسـالمی بپـردازد، بلکـه هـدف                   

هرگونـه مطالعـه مـستقیم سیاسـت        زیـرا    مهم است،  ،شناختگونه   این. شناخت باواسطه است  

سازد تا   این امکان را فراهم میمطالعات،گونه   اینر آن،عالوه ب.  نیستآننیاز از   خارجی نیز بی  

تـري   هاي مختلف، امکان مناسب    ده و از میان نظرورزي    شها بررسی    ها و فهم   محصول شناخت 

در ایـن شـیوه بررسـی، مطالعـه سیاسـت      . به دست آیـد یندهاي آتی سیاست خارجی ابراي فر 

  .یابد میخارجی پرتوي از عقل جمعی 

 نویسنده داخلی و خارجی   35در بررسی متون بیش از       اصلی این است که      بنابراین، سئوال 

از منظـر اصـول و مبـانی    » مسئله محـوري  «کدام ،در حوزه سیاست خارجی جمهوري اسالمی   

سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران مورد بحث و بررسی بوده است؟ فرضـیه مقالـه ایـن              

اسـالمی، از منظـر اصـول و مبـانی،          در سیاست خارجی جمهـوري      » مسئله محوري «است که   

 با سه رویکرد انقالبی، اسـالمی و  ،مواجههاین . گرایی است گرایی و واقع    آرمان مواجههبررسی  

 ارایـه  ، در نـوع بررسـی و تحلیـل و در مـواردي    هـا گرایانه مورد توجه بوده و این رویکرد   ملی

تـوجهی یکـی     به معنـی بـی  ،گانه هبندي این رویکردهاي س    تقسیم. ندا  بسیار مؤثر بوده   ،کارها راه
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 ،این پرسش و فرضیه. یکی نسبت به دیگري استبر  تأکید صرفاًنسبت به دیگري نیست، بلکه 

در بخـش اول، بـا   . سازد تا سه بخش اصلی مقاله مورد توجه قرار گیرد     این امکان را فراهم می    

سـت خـارجی ایـران    نظران سیاست خارجی، مروري کوتاه بر سیا    هاي صاحب  تأکید بر اندیشه  

گانه انقالبـی، اسـالمی و    در بخش دوم، رویکردهاي سه. پس از انقالب اسالمی خواهیم داشت   

گیرد و در بخـش نهـایی کـار،     ملی با بررسی نظرات شاخص در این زمینه مورد بحث قرار می  

ــهشــود امکــان  تــالش مــی گیــري در سیاســت خــارجی را از منظــر   چــارچوب تــصمیمارائ

  .تمام این سه بخش پیرامون مسئله محوري مقاله است. ه بحث بگذاریمگذاري ب سیاست

  

   تاریخچه سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران.الف

انـد، بیـشترین    متونی که به بررسی تاریخچه سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی پرداختـه       

اي  حدود دو سوم اندیشمندان سـعی داشـتند بـا رویکردهـ      .ندا حجم را به خود اختصاص داده     

ـ  انگـاري و گف  گرایی، سازه گرایی، آرمان نظري چهارگانه حوزه سیاست خارجی ـ واقع   تمـانی 

بـه  . ندازندایشده در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران ب        هاي مختلف طی   پرتوي بر دوره  

گرایـی   دوره ایـران . توان از چهار دوره بسیار مهم نام برد    بندي تاریخی و زمانی، می      دسته لحاظ

زي مبتنـی بـر   سـا  ، دوره عـادي )1359- 68(گري آرمـانی   ، دوره انقالبی)1357 ـ  59(رو  نهمیا

  ).1376 ـ 84(گرایی  سازي مبتنی بر فرهنگ و دوره عادي) 1368-76(اقتصادگرایی 

  

   )1357 ـ 9(رو   گرایی میانه  دوره ایران.1

گرایی،  گرایی، آرمان قعهاي متعددي بر اساس رویکردهاي چهارگانه ـ وا   نام،براي این دوره

، )3(، تثبیـت )2(هـاي دوسـویه   اسـت دوره سی. انگاري و گفتمـانی ـ انتخـاب شـده اسـت      سازه

، )7(روي ، میانــه)6(گرایـی لیبـرال    ملــی،)5(کـاري  فظـه ، محا)4(گـرا  ر یـا واقــع محـو  مـصلحت 

  .)10(گرایی لیبرال ملیو  )9(تعهد دوجانبه، سیاست عدم )8(گرایی ملی

گیري، اقدام به بازگـشایی      رغم وجود مراکز متعدد تصمیم     بهساالر   وهی فن  گر ،این دوره در  

ـ  ها، قطع سلطه بیگانگان، لغو یکجانبه قراردادها، برگزاري همه      بانک مین أپرسی و انتخابات در ت
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دکتر  به پیروي از    ،این گروه . )11(لی نمودند دادن به سیاست و روابط داخ      ثبات داخلی و شکل   

اسـت را  کرد، ایـن سی  ت خارجی موازنه منفی علیه انگلیس را دنبال می       محمد مصدق که سیاس   

خدمت  «زگرا خوانده شدند که ا    به این دلیل ایران    ، مذکور گروه. )12(علیه آمریکا اعالم نمودند   

 چون نظم موجـود  ،رو بودند  میانه، و در عین حالگفتند  سخن می)13(»ق اسالمبه ایران از طری  

یروي از سیاست موازنه منفی پذیرفتند و حاضـر بـه همکـاري بـا جهـان          رغم پ  بهالملل را    بین

بـا   به همکاري از یک سو،. )14(ندشد سیاسی   هاي موجود دیپلماتیک و    بیرونی بر اساس رویه   

و از سوي   آمریکا و شوروي بر اساس عدم تعهد استراتژیک و سیاست عدم تعهد پایبند بودند               

 در  ،سیاست عدم تعهد  . )15(داشتندگرایش  لیستی  امپریاگرایی ضد     به جهان سوم و توده     دیگر،

 اجتنـاب از  ،گـذاري خـارجی   کسب استقالل در سیاسـت    «: بر چهار رکن استوار بود     ،این دوره 

دادن بـه وابـستگی ایـران بـه یکـی از       پایـان ،  هاي شوروي و آمریکا    درگیري مستقیم در رقابت   

 پیشین به استثناي اسرائیل و رژیم(ها    ملت  اصالح روابط ایران با کلیه     وهاي ایدئولوژیک    بلوك

  .)16(»)آفریقاي جنوبی

 ،صورت گرفت» نه شرقی، نه غربی« بر اساس استراتژي ،مجموعه اقداماتی که در این دوره

  : عبارت بودند از

  .  که منجر به انحالل آن پیمان شد)6/1/1358(گیري از پیمان سنتو  ـ کناره1«

  .دیوید با اسراییل  در پی انعقاد پیمان کمپ)11/2/1358(ـ قطع روابط با مصر 2

هـاي حاصـله از آن بـا آمریکـا            ها و معافیـت     ـ لغو قرارداد کاپیتوالسیون و کلیه مصونیت      3

  . به تصویب شوراي انقالب)10/9/1358(

از سـوي شـوراي   ) 1921( عهدنامه مودت میان ایـران و روسـیه   6 و   5هاي    ـ فسخ فصل  4

  .)10/9/1358(انقالب 

  .)20/3/1358(ـ عضویت در جنبش غیرمتعهدها 5

  . توسط شوراي انقالب)12/8/1358( ایران و آمریکا 1959ـ لغو قرارداد استعماري 6

  .)29/9/1358(ـ قطع رابطه با رژیم مراکش 7

جاسوسـی از ایـران   و  دبیر اول سفارت شوروي از ایران به جـرم مبادلـه سـند          ـ اخراج   8

)10/4/1359()17(.  
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  )1359 ـ68(گري آرمانی  انقالبی دوره .2

، )18(محوري  مطلوبیتهمچونهاي متعددي  گذاري  نام، از مناظر مختلفنیزبراي این دوره   

ویکـرد  ، ر )22(دیکالیـسم ، را )21(گرا  رمانمحور یا آ   ، ارزش )20(سنگربندي،  )19(جویانه منازعه

رایــی گ ، آرمــان)25(گرایــی افراطـی ، )24(رایــی تندروانــهگ ، آرمـان )23(حفـظ اصــول انقــالب 

ــافع ایــدئولوژیکی ـ  )26(انقالبــی ــی)27( اســالمی، دوره من ــانیگــ ، انقالب و  )28(گــرا ري آرم

  .، مطرح شده است)29(گرایی اسالم

 از یـک سـو،   .ایـت محـوري در تـاریخ جمهـوري اسـالمی اسـت           اي به غ    دوره ،این دوره 

ش از ایـن بـه آن توجـه    گري آرمانی مطرح شده که پـی    هاي انقالبی    خاصی از اندیشه   هاي جنبه

اگـر  . هاي بعدي، با تعریف نسبت به ایـن دوره مطـرح شـدند              شد و از سویی دیگر، دوره       نمی

صدور «توان در اصل  ویژگی اصلی دوره اول، استراتژي عدم تعهد بود، ویژگی این دوره را می           

اشغال .  داداین اصل، سیاست عدم تعهد دوره اول را نیز تحت تأثیر قرار. خالصه نمود» انقالب

هـاي    اولیـه گـرایش  پیامـدهاي  ،سفارت آمریکا در تهران و شروع جنگ تحمیلـی علیـه ایـران      

 پـنج هـدف   ،گیـري آمریکاییـان در تهـران     گروگان،به تعبیر جیمز بیل. گري آرمانی بود   انقالبی

رو هاي تنـد  ـ به جناح1 «:پوشاند المللی را جامه عمل می   عمده انقالبیون در سطح داخلی و بین      

ـ به تندروهاي مذهبی فرصت سیاسـی و ابـزار   2 ،روها به برتري برسند امکان داد در برابر میانه    

ـ با ارایه نمایی دایمی از مخالفـت  3 ،الزم داده شد تا خطر رادیکالی جناح چپ را مرتفع سازد   

یـون  ـ بـه انقالب 4 ،هاي مردم ایران، آنها را در پشت انقالب متحد ساخت خارجی مقتدر به توده   

سـاختن انقـالب در    امکان داد گروگانها را در مقابل خطر احتمالی اقدام آمریکا بـراي منحـرف     

  .)30(»تـ زمینه را براي مجازات و تالفی مساعد ساخ5اختیار داشته باشند و 

. گري آرمانی نامیده شد که واجد دو وجه انقالبی و آرمانی بود این دوره از آن روي انقالبی    

 خواستار تجدید نظر در ساختار نظام   ،طلبیدن دو اردوگاه شرق و غرب      چالشه  ب با   ،از یک سو  

المللی شد و از سوي دیگر، با الهام از اصل دعوت و تبلیغ در اسالم، سعی در تحول نظـام               بین

  :ن استبودن آ  نشانگر آرمانی،عدم تحقق عاجل این رویکرد. المللی داشت بین

آمیزکردن ماهیت و تأثیرات   تمایل به تخیل  ،دست از این    ی رهبران ،به طور کلی  «

هـاي    به توانایی خـود بـراي ایجـاد انقـالب    ، آنها همچنین  .انقالبات خود دارند  
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عمل پوشاندن به انقالب   ورها خوشبین هستند، زیرا در جامهمشابه در سایر کش

گرایـان بـیش از آنچـه        هاي آرمـان    هنگامی که ایده  . اند  موفق تجربه کسب کرده   

هاي آنها در عمـل   برد و یا هنگامی که ایده نتظارشان بوده است، زمان می    مورد ا 

  . )31(».شوند تاب می گیرند، بی از اهداف اولیه فاصله می

ــ  1 «:بنـدي نمـود   تـوان اینگونـه، جمـع    هاي عمده ایـن دوره را مـی    ویژگی،بر این اساس  

ــ  2 ، جهـانی اسـالمی   و ایجـاد نظـم  المللـی  بـین شکنی و واسازي نظم و وضع موجود   شالوده

ـ اتخاذ سیاسـت موازنـه   4 ،ـ صدور انقالب3 ،»ملت ـ دولت «به جاي » امت«جایگزینی واحد 

ـ درانداختن طرحی ایدئولوژیک در عرصه روابـط  5 ،منفی در مقابل دو ابرقدرت شرق و غرب 

ــ انقـالب    7 ،ـ به حاشیه راندن مالحظات اقتصادي در روابـط خـارجی          6 ،و سیاست خارجی  

  .)32(»هجویان ـ سیاست خارجی مواجهه8  وجهانی

 طریـق  خـدمت بـه اسـالم از   « برخالف دوره کوتاه پس از انقالب، سـعی در     ،این دوره در  

. هاي آزادیبخش اسالمی و ملی بـود  ها و تقویت جنبش گیري بیشتر با ملت  و ارتباط )33(»ایران

. افعی به تهاجمی تبـدیل شـد   عدم تعهد نیز از حالت تد، برداشت ازاین دورهدر در عین حال،    

   ولی سعی دارد بـا بـازي بـین دو بلـوك    ،پذیرد  را میالمللی بین ساختار نظام    ،نظریه عدم تعهد  

 تعریف خاصی ، در این دوره، اما از تز نه شرقی نه غربی، مستقل عمل نماید،آمریکا و شوروي

   :شد

 مطـرود و  ـ اصل مزبور نه تنها تز تعادل قوا را براي حفظ صلح جهـانی           1«

هـاي   داند، بلکه آن را اصلی ظالمانه و تنها براي حفظ منـافع قـدرت             مردود می 

داند و تاریخ هم نشان داده است کـه ایـن تـز نتوانـسته        بزرگ و استعمارگر می   

ـ جمهوري اسالمی اصل 2. است حتی صلح جهانی مطلوب آنها را حفظ نماید  

را کالً مـردود دانـسته و از   شدن جهان و حفظ تعادل بین دو ابر قدرت    دوقطبی

دیدگاه خود به دو ابرقدرت به عنوان مجموعه واحدي از اسـتکبار جهـانی کـه      

کننـد،    هاي خودشان را پایمـال مـی        حقوق ملل محروم و مستضعف حتی ملت      

ها را  یک از ابرقدرت ـ جمهوري اسالمی نه تنها وابستگی به هیچ    3. کند  نگاه می 

است عـدم تعهـد را در ایـن محـدوده پیـروي            داند، و سی    منطقی و اصولی نمی   
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 تالش و   ،المللی  بردن نظام موجود حاکم بر روابط بین       کند، بلکه براي از بین      می

  )34(».کند بارزه میم

بـه واسـطه   (شدن روابط با آمریکا   باعث بحرانی ، از یک سو   ،این رویکردهاي انقالبی ایران   

در لبنان و مقر نیروي دریایی آن کـشور         ، انفجار بمب در سفارت آمریکا       يموضوع گروگانگیر 

 کویت کـه بـه ایـران انتـساب داده       1982و هواپیماربایی   ت، سفارت آمریکا در کویت      در بیرو 

به واسـطه برخـورد تنـد بـا حـزب تـوده، ورود نیروهـاي             (شوروي   ،از سوي دیگر  و  ) شد  می

تی را در مـشکال و شـد  ) در جنـگ تحمیلـی  شوروي به افغانستان و حمایت شوروي از عراق         

، اشـغال مـسجدالحرام در   1981 در سـال  ،تحرك شیعیان بحـرین در منامـه     . منطقه ایجاد نمود  

 از جملـه پیامـدهاي   ،1987عربستان توسط شیعیان و واقعه جمعه خـونین عربـستان در سـال           

به عبارت دیگر، چهار منطقه جزء منـاطق اصـلی صـدور انقـالب     . اي صدور انقالب بود  منطقه

  در خلیج. مرکزي شوروي، افغانستان و لبنان   هاي قفقاز و آسیاي     فارس، جمهوري    خلیج :بودند

 بحرین، عربستان سعودي و بـه ویـژه کویـت و در شـوروي،               کشورهاي ، جدا از عراق   ،فارس  

  .)35( بودند، مناطق محوري ترکمنستانبایجان وآذر هاي جمهوري

، المللـی  بـین اي و     طلـب منطقـه    باعث شد در مقابل این جریان تجدید نظـر           ،این اقدامات 

جنگ تحمیلی باعث شد نفس این انقالب بـراي صـدور آن بـه              . هاي صورت گیرد    آرایی  صف

در . اي باشـد   ایـران مـشغول مـسایل منطقـه    ،دیگر نقاط جهان گرفته شـود و از طریـق عـراق          

تهدیـد  «به  » تهدید اسراییل « باعث شد    ،گیري شوراي همکاري خلیج فارس       شکل ،فارس  خلیج

منطقـه، حـضور   در  ضـمن فـروش تـسلیحات بیـشتر     ،د و آمریکا و شـوروي  وتبدیل ش » ایران

پیش از انقالب و سیاست دوستونی واگذاري امنیت منطقه به کـشورهاي       به   را نسبت    يتر  قوي

گرایـی   از آرمانتغییر  شرایط   «، به تعبیر ازغندي   موجب شد، این اقدامات   . تجربه کنند  ،شاخص

بـه عبـارت   . القراي اسالمی فـراهم شـود    ام  یا نظریه)36(»یی مرکزمحورراگ محور به آرمان   امت

براي صدور انقالب ابتدا باید پایگاه اصـلی انقـالب حفـظ    مبناي این تحول، این بود که  دیگر،  

 بـه  المللـی  بـین گـرا از حـوزه     نتیجه تغییر استراتژي انقالبیون آرمان     ،هاي بیرونی   واقعیت. گردد

ورزي  القرا در این است که باور به عقالنیت و اندیـشه  و اهمیت نظریه ام ارزش  . حوزه ملی شد  

هـاي پیـشین     بـه نقـد رویـه   ،»بـاور بـه تـدبیر   « با مفروض ،این نظریه. را در کشور فراهم آورد  
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و به بود  پراگماتیسم دانست که به منزله میگرایی  نوعی عقلرا تکیه بر لزوم تدبیر «پرداخت که 

گویند در انقـالب      لذا، صریحاً می  « :انجامید میاهیت معنوي نظام اسالمی     طلبی و مسخ م    عافیت

اختن سـ «نـه  اصالت دارد؛ » ثبت در تاریخ«براي این آقایان ... نباید کرد» گرایی  عقل«صحبت از   

بـه  . شـود   براین اساس، پایان جنگ تحمیلی به نوعی پایان این دوره محسوب می           . )37(»تاریخ

  .)38(» امام را متحول ساختپیوسته خط] ره[ خمینیاهللا آیت «،تعبیر رمضانی

  

  )1368 ـ 76(سازي مبتنی بر اقتصادگرایی   دوره عادي.3

، )39(محور دودیت عناوین مح، براي این دوره ،در متون سیاست خارجی جمهوري اسالمی     

 طلبـی  محـوري، اصـالح   ، منفعت)41(المللی ینگرایی ب سازي ادغام و هم ، زمینه )40(جویی  آشتی

ــصا ــلاقت ــی دي و عم ــادي،)42(گرای ــازي  ع ــر)43(س ــصادي، رویک ــع)44(د اقت ــان گر ، واق ای

گــري  ، انقالبــی)47(گرایانــه ـ اســالمی  افع عمــل، دوره منــ)46(گرایـی  ، عمــل)45(گــرا عمـل 

  .اند را به کار برده )49(گرایی اسالمی واقعو  )48(گرایانه قعوا

سـازي مبتنـی بـر اقتـصادگرایی          هاشمی رفـسنجانی را دوره عـادي        دوره سیاست خارجی    

 الزامـاتی  دهنـده  سازي و اقتـصادگرایی و نـشان   گذاري واجد دو ویژگی عادي     این نام . اند هنامید

 پایـان جنـگ و پـذیرش    ،از نظر داخلی. است که بر فضاي داخلی و خارجی کشور حاکم بود     

اقتصادگرایی بیش  را براي شرایط ،این امر. رفت به شمار می نقطه عزیمت جدي     ،598قطعنامه  

هاي اقتصادي نظام جمهوري اسالمی که برآمده از انقـالب اسـالمی     وعده. ساخت  مهیا  از پیش   

 بلکـه بـه   ،بود و در قانون اساسی تصریح شده بود، نه تنها به واسطه جنگ مجال بـروز نیافـت    

ر کـار    دستو ،هاي اقتصادي و بازسازي مناطق جنگی       ضرورت توجه به اولویت   . تعویق نیز افتاد  

 اعالم نمودند ،جمهوري وقت اي در مقام ریاست اهللا خامنه   آیت.  شد در آن زمان  اولیه تیم جدید    

متضمن مناسبات عقالنی، موجه و سالم با همه کشورهاست و هـدف            » سیاست گشایش درها  «

وقتـی ایـران بـا    « گفتند 15/7/67ایشان در  . ایرانی است  - خدمت به منافع ملی و اسالمی        ،آن

توانیم مسئله بازسازي را صد سال   روبروست باید از منابع خارجی استفاده کند و ما نمی      کمبود

و  )51(ن را دامـن زد گرایـا   گرایان و واقع   مسئله بازسازي بحث و جدل آرمان     . )50(»طول دهیم 

. )52( به حاشـیه رانـد  گرا را به واسطه ضرورت، بخشی از نیروهاي انقالبی آرمان در عین حال، 
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مکـان  شـد و ا   تحـولی بـزرگ محـسوب مـی      ،)ره(سئله بازسازي، فوت حضرت امام      جدا از م  

هـا و   سیاسـت «المللـی،   از نظر بین. )53(نمود ط را تسهیل میسازي رواب گرایش به سمت عادي  

زمینـه را بـراي دگرگـونی اساسـی در        ] و پس از آن فروپاشی شـوروي      [هاي گورباچف     برنامه

 ایـران از یـک اهـرم    ، در نتیجـه و کـرد    فـراهم  ،نگ سـرد  بخشیدن به ج   روابط با غرب و پایان    

  .)54(» تاریخی خود محروم گردیددیپلماتیک

تا ژئوپلتیک باشد متأثر از  باعث شد سیاست خارجی این دوره بیشتر ،هاي عینی این ویژگی

   :به تعبیر حاجی یوسفی. )55(ایدئولوژي

در مقایسه (نیتی را الملل دوقطبی، شرایط متفاوت و جدید ام پایان نظام بین«

 بـه  ،اي ایران به وجود آورد که این امـر  در محیط منطقه) با دوران نظام دوقطبی  

گیـري سیاسـت خـارجی ایـران از           نوبه خود، موجب تسریع تغییـر در سـمت        

ــان ــی  آرم ــسم(گرای ــی) ایدئالی ــه عمــل،و انزواگرای ــی   ب ــسم(گرای و ) پراگماتی

  . )56(»ازي گردیدس ائتالف

فـارس، پیوسـتن     سیاست خارجی این دوره به دنبال اعـاده ثبـات در خلـیج            بر این اساس،    

اي همچون سازمان ملل متحد،     هاي منطقه   تر در سازمان    دوباره به اقتصاد جهانی، مشارکت فعال     

 ، تغییر تـوازن مـورد  )57()اکو(اي  طقهسازمان کنفرانس اسالمی و سازمان همکاري اقتصادي من     

د توازن جدید، عـدم تغییـر نقـشه سیاسـی منطقـه توسـط ایـران،                نظر آمریکا در منطقه و ایجا     

، )58(و شـوراي همکـاري خلـیج فـارس    ین عـض  به عنـوان مهمتـر   ،گسترش رابطه با عربستان   

جویانـه مبتنـی بـر اعتمادسـازي و تغییـر            آمیز با کشورها، سیاست همکاري      همزیستی مسالمت 

، پایان انزواي )59(هاي ملی اط با دولتارتبها و گروهها به    سیاست ارتباط نظام اسالمی با ملت     

. بـود  )60(لیحات مـدرن سیاسی، تغییر نگاه به آمریکا، جذب سرمایه خارجی و دستیابی به تس         

 سعی نمود نقش ،یافته از شوروي استقالل هاي تازه  حتی در بسیاري از مناقشات جمهوري،ایران

 و در جریان حمله )61(شته باشداي دا ، مثبت و فعالی در راستاي تأمین امنیت منطقه      گرا میانجی

 در ، همچنـین .ایفـا کـرد   نقش مؤثري   ،طرفی مثبت   با اتخاذ بی   ،1991 در سال    ،عراق به کویت  

  .هاي آمریکایی نیز موفق عمل نمود تحوالت لبنان و آزادي گروگان
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 با معضالت سیاست خارجی ایران در این دوره،      ، این تحوالت جدي   در عین حال، به رغم    

وزیـر    دعوت از اربکان نخست.شد نیز مواجه بود که مانع از تثبیت تحوالت مذکور می   شدیدي

خـوردن   وقت ترکیه براي بازدید از ایران و برکناري وي پس از بازگشت بـه کـشورش، بـرهم              

روابط ایران و اتحادیه اروپا بر سر جریان سلمان رشدي، دادگاه میکونوس و برخـی اتهامـات                

شدن روابـط ایـران و پاکـستان،      تیره،فغانستان و ظهور طالبان و به دنبال آنوارده دیگر، وقایع ا   

 گرایش ایران به ارمنـستان در مقابـل         ،گانه ایرانی    جزایر سه  در خصوص طرح ادعاهاي امارات    

این  در مجموع، . از جمله این موارد است،آذربایجان و نگاه انفعالی در برخورد روسیه با چچن

 به دوره جدیدي در سیاست خـارجی  ،مانده مشکالت و مسایل باقی    شد حل    معضالت موجب 

دوره نـوین    ،در عین حال  .  جدیدتر شد  یساز تحول    زمینه احاله شود که خود   جمهوري اسالمی   

بـه  شکاف مذکور، گرایی در داخل کشور نشد و  گرایی و واقع شدن شکاف آرمان   باعث برطرف 

به عقیده من اصول ما محترم شمرده شده «جانی، به تعبیر هاشمی رفسن. وجهی دیگر ادامه یافت

است یا ممکن است در برخی از موارد دست ما بسته باشد و ناچـار شـویم از برخـی از ایـن                  

  .)62(»وشیماصول چشم بپ

  

  )1376 ـ 84(گرایی  تنی بر فرهنگسازي مب  دوره عادي.4

، )64( سیاسـی سـعه ، دوره تو)63(محـور  اسـت گرایی سی  گفتمان فرهنگ  ا عنوان  ب ،این دوره 

 نیـز  )67(سـاالر اسـالمی    گرایی مـردم    صلحو   )66(یک اسالمی ، منافع دموکرات  )65(طلبی اصالح

گیـر سـیدمحمد خـاتمی در انتخابـات دوم خـرداد       به واسطه پیروزي چشم  که  د  وش  خوانده می 

هاي درهاي بـاز    که سیاستبرداشت را ایجاد کرد این ،نتیجه این انتخابات. شکل گرفت  1376

اي جهانی در سیاست خارجی مورد توجه و خواست عامـه مـردم              گرایش به ورود به عرصه     و

هاي سـاموئل    در تقابل با برخورد تمدن،ها گوي تمدن و زدایی و گفت بر این اساس، تنش  . است

 ،زدایـی   تـنش ،در ایـن دوره .  مبناي دستورکار سیاست خارجی این دوره قرار گرفت  ،گتننهانتی

فارس و اعراب به طـور کلـی بـود و       به ویژه منطقه حیاتی خلیج،ي منطقه معطوف به کشورها  

ها   هر دوي این استراتژي   . داد   نگاه جهانی سیاست خارجی را انعکاس می       ،ها  وگوي تمدن  گفت

اي از ایـران بـه    اي که تـصور جهـانی و منطقـه       به گونه  ،مورد توجه منطقه و جهان قرار گرفت      
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 بـا  ایـران ها در دستورکار سازمان ملل قرار گرفت و روابط     نوگوي تمد   گفت .شدت تغییر کرد  

 گرایش بـه  ،درعین حال، توجه به ذخایر انرژي منطقه  . کشورهاي منطقه بسیار رو به بهبود نهاد      

شدن تولیـد   بهبود فضاي ذهنی در مورد ایران، امکان قطب. منفعت ملی را به شدت افزایش داد      

 یکـی  ،دو نکته مهم در ایـن زمینـه  . ساخت فراهم مییران براي او حمل و نقل انرژي منطقه را  

 مـانع ایـن   ،اي ایـران   شدن برنامه هسته    فاش ،علیه ایران و دیگري   هاي اقتصادي کلینتون      تحریم

 با تمهیدات مختلف مثل نشست تهـران و توافـق   ، در مورد اخیر.بودموقعیت   یابی به این   دست

ي و حـضور آمریکـا در افغانـستان و عـراق     ا  از شدت آن در شـرایط وخامـت منطقـه          ،پاریس

 و قضیه سـلمان   تالش شد ضمن رفع مشکالت دادگاه میکونوس    نیزدر مورد اروپا    . کاسته شد 

رشدي، اروپاییان ماهیت دولت ایران را مورد شناسایی قرار دهند و در مقابل قـوانین فرامـرزي     

  .)68(کنند مقاومت آمریکا علیه ایران

بنـدي   ایی و صـورت نمها باز وگوي تمدن   اصل گفت آیا   این بود که     ،نکته مهم در این دوره    

برخـی از طرفـداران دیـدگاه اخیـر معتقدنـد      «دوباره نه شرقی و نه غربی است یـا بـدیل آن؟            

هـاي    زمینه قرائت،جمهوري اسالمی ایران از هویتی دوگانه برخوردار است که همین دوگانگی      

طلبـان بـراي      تالش اصالح  در مقابل . )69(»کند  ر می میسمتفاوت از اصل نه شرقی، نه غربی را         

 نسبت به ،گرایان ارایه این چهره روحانی و وحیانی اسالم از طریق ایران در سطح جهانی، آرمان

، بدیل اش  نه شرقی نه غربی تردید داشتند و آن را به واسطه محتواي غربی    این برداشت از ایده   

  .ل دیگري همچون عدالت بودند و قایل به اصودانستند میاین استراتژي 

  

   رویکردهاي اساسی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران .ب

 ضمن مروري کوتاه بر سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران، در             ، بخش اول مقاله   رد

قسمت اول فرضـیه مقالـه را    . قرار گرفتیم فضاي بحث اصول و مبادي سیاست خارجی کشور         

 مواجههمحور اصلی ستون سیاست خارجی جمهوري اسالمی به        آن،   بر مبناي  که   کند تأیید می 

 قـسمت دوم فرضـیه از اهمیـت بیـشتري          در عین حـال،   . گرایی اشاره دارد   گرایی و آرمان    واقع

.  موضوع بخش دوم مقالـه اسـت      ،گانه انقالبی، اسالمی و ملی      رویکردهاي سه . برخوردار است 
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توجهی به وجوه دیگر نیـست،    به معنی بی،وجوهین اباز الزم به ذکر است که تأکید بر یکی از     

  .بلکه مبناقراردادن بحث بر یکی از این وجوه است

  

    رویکرد انقالبی.1

 حفـظ  ، در متون مرتبط بـا آن ،ه بسیار مهم سیاست خارجی جمهوري اسالمی   ووجاز   ییک

حقـق  تـوان بـه ت   در واقع، بحث این است که چگونـه مـی  . وجه انقالبی سیاست خارجی است   

 بـه  ،اهداف انقالب اسالمی کمک نمود و حتی فراتر از آن، آن را به عنوان الگو و نمونه آرمانی    

هاي خاصـی    به ویژه کشورهاي مسلمان صادر نمود؟ انقالب اسالمی ویژگی    ،دیگر نقاط جهان  

  :سازد ي مدرن قرن بیستم متمایز میها  که آن را از انقالبدارد

ن هـدایت گردیـد و در نتیجـه آن ارتـش در        این انقالب توسط غیر نظامیا    «

انه محـدودي در    حدر دوران انقالب، قیام مسل    . حاشیه نظام سیاسی قرار گرفت    

اما انقالب مبتنی بـر مبـارزات چریکـی         . هاي انقالبی به وجود آمد      اوج فعالیت 

انقـالب  ... نبود و جنگ چریکی نقش خـاص را در رونـد انقـالب ایفـا نکـرد           

ی بود که مدیون ایدئولوژي اروپایی نبود و بـدون حمایـت          اسالمی اولین انقالب  

جنـبش انقالبـی    . هاي بزرگ به حیات سیاسی خویش ادامـه داده اسـت            قدرت

مـردم در  . شـد  ایران داراي بنیادهاي مذهبی بود و توسط روحانیون رهبري مـی   

روند انقالب احساس همبستگی بیشتري در مقایسه با سایر انقالبـات از خـود              

ها بپردازد،  حزب حاکم یا پیشتازي که به هدایت یا رهبري توده. اختندنمایان س

وجود نداشت و در نتیجه براي اولین بـار در تـاریخ انقالبـات مـدرن، رهبـران          

  )70(».دست یابنداي  جانبه اند به اقتدار و حاکمیت کامل و همه توانسته

 ، به چند دلیـل ،دست سیاست خارجی کشورهایی از این      ،براساس این نگرش ایدئولوژیک   

الملـل از نظـر تـاریخی و      نظـام بـین  ، از نظـر ایـن کـشورها     .انقالبی و تجدید نظرطلبانه است    

.  دگرگـونی در ایـن روال پدیـد آیـد      نـوعی  ضـروري اسـت      در نتیجـه،  . فرهنگی، غربی است  

تأسیس فراوانی در سطح جهانی پدیـد آمدنـد کـه نقـش آنچنـانی در تحـوالت             کشورهاي تازه 

هاي  ها و تجربیات دولت  چندان با مقدمات، مفروضات، سنت،لی ندارند و در عین حال  المل  بین
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 طبیعی است با جریان غالب نظام جهانی موافـق  ، براین اساس)71(.نیستندملی در غرب سهیم   

  .نباشند

، بـه  بود 1357بخش انقالب سال  هاي اسالمی که الهام  براساس آموزه نیزجمهوري اسالمی   

   :عادالنه در جهان استدنبال روالی 

هاي انسانی، حیثیـت و اعتبـار و      ما در سیاست خارجی خود حافظ ارزش      «

. دانـیم  منافع مستضعفین و مسلمین هستیم، و خود را موظف به دفاع از آنها می        

هاي اسـالمی،   مبارزه با استکبار جهانی، اسراییل و تمامی متجاوزین به سرزمین        

هـا و طرفـداران     به حقـوق و حیثیـت انـسان   آفریقاي جنوبی و کلیه متجاوزین    

تبعیض نژاد در جهان براي ما بعد اعتقادي و رسـالت الهـی دارد، نـه ایـن کـه                

هاي سیاسی و تاکتیکی به معناي رایج و متعارف داشته باشد؛ زیـرا مـا بـه      جنبه

نــسانی هــاي ا عنــوان یــک مــسلمان حــافظ منــافع و مــدافع حیثیــت و ارزش 

   )72(»هستیم

هاي اسالمی مـؤثر در انقـالب اسـالمی و     س، مسئله این بود که با توجه به آرمان      براین اسا 

 جمهـوري  ،ها را جهانی نمود؟ در این زمینه      توان این آرمان   گیري آن در ایران، چگونه می       شکل

 تحقق اهـداف انقـالب اسـالمی در    ،ابتدا اینکه. شدمواجه  با دو مسئله جدي ،اسالمی در عمل  

توجه به تحقق اهـداف انقـالب اسـالمی در داخـل،     . با هم در تزاحم بودند     ،ایران و صدور آن   

ـ تـوجهی بـه محـیط داخلـی،       بـی ،داشت، و در عین حـال  المللی بازمی   نظام را از محیط بین     ه ب

 ،هـا   صدور انقالب و کمـک بـه ملـت       اینکه،دوم  . )73(انجامید میناکارآمدي حکومت اسالمی    

 مداخله در امور داخلی کـشورها قـرار       اصل عدم ابل با    در تق  ،هاي آزادیبخش   جنبشو  گروهها  

جمهـوري  . ها به معنی پذیرش وضع موجود بـود  به عبارت دیگر، همکاري با دولت . گرفت  می

 این امـر موقعیـت داخلـی        زیرا ؛وگوي انقالبی شود    ها وارد گفت    توانست با دولت   اسالمی نمی 

 شـرایط  ،اي و حتـی غیرمتعهـدها   نطقـه  م هـاي  در عین حال، دولت    .کرد  ثبات می  کشورها را بی  

ها و گروهها  ها به ملت  اگر وراي سر دولتاز سوي دیگر،. دانستند  را غیر قابل تغییر میموجود

به عبارت دیگر، معیارهاي    . دمآ میاي پدید     اي و جهانی عدیده     هاي منطقه  شد، نگرانی  میتوجه  

براین اساس، . ساخت ا برآورده نمیکنونی سیاسی و دیپلماتیک جهانی، اهداف صدور انقالب ر
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ـ تأمین 2 ،ـ استفاده از تجربیات و ارشاد و راهنمایی  1« شیوه صدور انقالب را      ،رویکرد انقالبی 

یـا  و دانـست    مـی )74(»المللـی  ع بین آنها در مجام ـ دفاع از  3و  ات مادي در داخل کشور      امکان

 بـه عنـوان   .کـرد  مـی ي را مطرح ا  معیارهاي خاص و یکجانبه،براي رابطه با کشورهاي مختلف   

ــ مواضـع در قبـال جمهـوري         1«: ها درنظر گرفتـه شـد       این معیارها در ارتباط با دولت      ،نمونه

ـ چگونگی ارتباط با استکبار جهـانی و دشـمنان جمهـوري          3 ،ـ پایگاه مردمی  2 ،اسالمی ایران 

بـر  . )75(»جویانه ـ نداشتن هدفهاي استعماري و سلطه     5و  ـ جغرافیاي سیاسی    4 ،اسالمی ایران 

  : ها صورت گرفت بندي خاصی از دولت  دسته،همین روال

هایی هستند کـه براسـاس اصـول اسـالمی اداره      ـ دسته اول شامل دولت 1«

 به نسبت پیوند همبستگی بیـشتر خواهـان         ،شوند و جمهوري اسالمی ایران      می

 اسـت  ـ گروه دوم متشکل از کشورهاي اسـالمی  2 ؛با آنهاست » روابط برادرانه «

هاي آنها از حمایت مردمی برخـوردار   که حکومت اسالمی ندارند، اما حکومت     

ي رهـا و جمهـو      روابط میان ایـن دولـت      .هستند» هاي واقعاً ملی   دولت«بوده و   

هـا را   نماید روابط با ایـن دولـت    خواهد بود و ایران تالش می     » حسنه«اسالمی  

هـاي سیاسـی ـ بـین      عگسترش دهد و همراه با آنها در قبال مـسایل و موضـو  

هـاي واقعـی    نماید؛ البته مشروط به آنکـه جنـبش   المللی مواضع مشترك اتخاذ     

 مقولـه  -3اسالمی در سرزمین آنها آزادانه فعالیـت کننـد و سـرکوب نـشوند و          

هایی تعلق دارد که پایگـاه ملـی نداشـته و بـر مـردم            سوم به آن دسته از دولت     

ـ     تحمیل شده  هـایی بـه نیروهـاي     ین حکومـت اند، فرض بر ایـن اسـت کـه چن

جمهـوري  . کننـد    خـدمت مـی    خارجی وابسته بوده و به منـافع و عالئـق آنهـا           

ها را تعهـد   مخالف با این حکومت» گروه اسالمی«اسالمی ایران حمایت از هر   

ــن کــار تــشویق   نمــوده و دولــت ــه انجــام ای ــز ب هــاي دســته اول و دوم را نی

  .)76(»نماید یم

ها، جایگاه جمهوري اسالمی اهمیت قابـل تـوجهی دارد، ایـن     بندي از آنجا که در این دسته 

اي و یا دسـت و   رویکرد این شبهه را پدید آورد که جمهوري اسالمی در صدد حاکمیت منطقه   

قصد جمهوري اسالمی ایـن نیـست کـه بـا نـابودي      «. پا کردن جایگاه مناسب براي خود است 
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و به همان شیوه عمل نمایـد، بلکـه در حقیقـت    د جانشین آنها شده    وها و استکبار، خ    ابرقدرت

مبارزه با استکبار جهانی یک مبارزه ارزشی و فرهنگی است و اختالف بر سر احیـا و تعـالی و     

بر این اساس، جمهـوري اسـالمی بـدون توجـه بـه             . )77(»اي انسانی است  ه حاکمیت فضیلت 

طلبی دامـن زد،    عهنگاه توسبخشیدن به خود در روابط با کشورها، به    قواعد متعارف و محوریت   

طلبی سـرزمینی نداشـته و تنهـا در صـدد تجدیـد نظـر در                 گاه توسعه  در صورتی که ایران هیچ    

جمهوري اسالمی در سیاست خـارجی بـه   «. )78(ه استالملل بود  وضعیت موجود در نظام بین    

زیـرا  یک وجب از خاك دیگران و به کوچکترین مقدار از ثروت مادي آنان چشم طمع ندارد،           

ن خواهـد   ظالم بـوده و جـزء مـستکبری       ،اگر چنین شود، خود به دلیل تعدي به حقوق دیگران         

  .)79(»بود

 هر ،دوره دوم سیاست خارجی جمهوري اسالمیدر همان طور که در بخش اول مقاله آمد، 

 با توجه بـه  ،نظر بود و در نهایت دو وجه تحقق اهداف داخلی انقالب اسالمی و صدور آن مد    

برآمده از انقـالب    و  موفق  نمونه  شده در باال، گرایش به سمت ایجاد حکومت          کل اشاره دو مش 

 ، نبایـد بر این اساس، نکته مهم در این تغییر وضعیت این بود کـه نظـام انقالبـی             . شکل گرفت 

 منـافع  ، در سیاست خارجی، بلکه باید،بدون محاسبه و یکسره براي تغییر وضعیت اقدام نماید        

گرایـی در اتحـاد    که به عملبود همان اتفاقی این . هدنظر قرار د  را نیز مد أبدو مصالح کشور م   

شـمولی کـه جمهـوري اسـالمی تعقیـب          با توجه به اهداف جهان    «. جماهیر شوروي منجر شد   

اندازد و طبیعی اسـت   هاي بزرگ و مستکبر جهانی را به خطر می        نماید، مسلماً منافع قدرت    می

نشست و سعی خواهند کرد با به کار گرفتن کلیه ابزار اعمال زور   ها ساکت نخواهند     این دولت 

 دولت نوپاي جمهوري اسـالمی را بـه زانـو در آورده و از تعقیـب              ،و فشار و به طرق مختلف     

دولت جمهوري اسالمی بـراي مقابلـه بـا توطئـه و فـشارهاي              ... اش بازدارند  شده اهداف اعالم 

ود را در درجه اول براي دفاع از موجودیت نظـام    خارجی باید سعی نماید منابع قدرت ملی خ       

  .)78(»ویت نمایدشده خود شناسایی و تق المللی اعالم  در تعقیب اهداف بین،و پس از آن

هاي دوره دوم سیاست خارجی جمهوري   که سیاست معنا بود گرایی به این     اما آیا این عمل   

که این فرایندها در فضاي حاکم بر تواند این باشد      یک تعبیر می   ؟اسالمی غیرمنطقی بوده است   

اي در مقابل ایـن جریـان قـرار گیـرد، از       امري طبیعی است و هر گروه و دسته ،شرایط انقالبی 
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صـدور  «رویکرد دیگري هـم وجـود دارد کـه      در عین حال،    . مسیر اصلی کنار زده خواهد شد     

 سـخن از ارت دیگـر،  به عب. داند داخلی می» صدور بحران «را امري منطقی در راستاي      » انقالب

 تغییـر  بنابراین، . تاکتیکی بود براي تحقق اهداف انقالب اسالمی در داخل صرفاً ،صدور انقالب 

  .شود گرایی محسوب نمی آن به حفظ نظام سیاسی جمهوري اسالمی، عمل

هـا و اقـدامات انقالبـی        گرایی در مواضع، سـویه     هر گونه تقلیل و تخفیف    «

شده و نظـام مـستقر   » براندازي خود«و »  از خودعبور«بسترساز تهدیدي به نام     

افزون بـر  . دهد را در معرض بحران مشروعیت و مقبولیت و کار آمدي قرار می     

هـاي    از یک سو، مجـال تولیـد و بازتولیـد فنـاوري          ،این، اتخاذ چنین مواضعی   

هـاي   را در اختیـار نظـام  ) میکروفیزیـک قـدرت  (انقالبی ـ ایدئولوژیک قدرت  

آورد که این نظام   این امکان را فراهم می   ،دهد و از جانب دیگر      می انقالبی قرار 

ها و تالطمات بعـد از       نیز بپردازد و نارسایی     »صدور بحران « امر   هاي ب  به گونه 

از این منظر، گفتمـان  . انقالب را از سپهر اندیشه و احساس مردم خود دور کند 

ترین گزینه بازیگران    یعقالنترین بلکه    صدورمحور نه تنها ممکن   / محور   بسط

و نـه  » فرصـت بـزرگ  «نماید و در سیماي یک   می) تأکید از من است    (انقالبی

» تـدافعی «، بلکه به عنوان یک اسـتراتژي        »تهاجمی«تنها به مثابه یک استراتژي      

  .)81(»یابد تبیین میقابلیت تحلیل و 

ر انقالب در حالت  صدووجود دو برداشت از در این رویکرد اهمیت دارد، ،آنچه در نهایت  

 در سیاسـت    ،تهاجمی و در طرح الگوي نمونه داخلی براي صدور به کشورهاي دیگـر جهـان              

  .تاساسالمی ایران خارجی جمهوري 

  

   رویکرد اسالمی.2

 تأثیر  نیز بلکه در وجه انقالبی سیاست خارجی        ،انقالبتکوین   نه تنها در     ،رویکرد اسالمی 

توانیم ضمن حفظ موقعیـت      وري این است که چگونه می     بر این اساس، مسئله مح    . گذارده بود 

 متـون  ،منظـور  بـراي ایـن   ؟ عمل نماییم  نیزهاي فراملی و اسالمی      ملی، به وظایف و مسئولیت    

مرتبط با این وجه در ابتدا سعی نمودند اصول سیاست خـارجی دولـت اسـالمی را مـشخص                  
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ده است که تنهـا در چهـار    بر این اساس، سه دسته اصول سیاست خارجی استخراج ش         . نمایند

 مبارزه با ظلم و ستم و حمایت از به نفی سبیل، تألیف قلوب، دعوت :وجه با هم اشتراك دارند

  .مسلمانان

  

  اصول سیاست خارجی دولت اسالمی: جدول

  قزوینی حقیقت نخعی

 حفظ داراالسالم اصل دعوت نفی سبیل

  نفی سبیل عزت، حفظ استقالل و   اصل نفی سبیل  کسب و تدارك قدرت

  مصلحت  جهاد  البین اخوت اسالمی و اصالح ذات

  برقراري رابطه  تولی و تبري  لیف قلوبأت

  دعوت  تالیف قلوب  دعوت

ــسلمان و     عتق و فک رقبه  یکپارچگی سیاسی داراالسالم ــوق مـ ــت از حقـ حمایـ

  مستضعفان جهان

  تألیف قلوب  المللی اصل احترام به عقود بین  جهاد تدافعی

اي توحید و همزیستی    وحدت بر مبن  

  آمیز با اهل کتاب مسالمت

مـــصونیت دیپلماتیـــک ســـفرا و   

  نمایندگان سیاسی

  

اســـــتکبارزدایی و حمایـــــت از   

  مستضعفین جهان، گسترش عدالت

    )پناهندگی سیاسی(استجاره و امان 

تشکیل جامعه آرمانی، حکومت عدل 

  واحد جهانی

مبارزه با ظلـم و سـتم و حمایـت از     

  عفانمظلومان و مستض

  

  

 چند نکته محوري در این اصول وجود دارد که نیازمنـد بررسـی بیـشتر            ،جدا از این مسئله   

ـ  / سـالم  دارااللکفـر و داراال /  تفـاوت داراالسـالم   ، ابتدا اینکه .است دان روشـن  دارالحـرب چن

دارالکفـر را مبنـا قـرار دهنـد و          / سـالم    داراال ،اي این مسئله باعث شده است عده     . )82(نیست

هـاي انقالبـی،      متـأثر از رویـه    دیگر،  نظر بگیرند و گروهی      افزاري را مد    رد اسالمی و نرم   رویک

 از مبـارزه و جهـاد   ،دارالحرب را مبنا قرار داده و تا الحاق بقیه جهان به داراالسالم   / داراالسالم  

 قابـل  ،هی وجودر ،رفکالکفر باشد، ارتباط با دارالدار/  اگر مبنا داراالسالم  )83(.دست بر ندارند  

طـرف   هاي بـی    سرزمین،  رفک دارال به بیان بهتر، امکان قرارداد، مراوده و همکاري با        . قبول است 
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) دارالهدنه یا دارالعهـد  (اند   هایی که با پیمان صلح از درگیري نظامی رهیده          ، سرزمین )دارالحیاد(

انـد   منی بـسته یعنی ترك خصومت و دش  » عدم اعتداء «هایی که با داراالسالم معاهده        و سرزمین 

ها را دارالحرب در نظر بگیریم، شاید امکان   اما اگر این سرزمین،)84(وجود دارد ،)دارالموادعه(

  .باشدنداشته ناین نوع مراوده، همکاري و قرارداد وجود 

 تابعیـت  ، این اسـت کـه در اسـالم       ،موضوع دوم در اصول سیاست خارجی دولت اسالمی       

غیرمسلمان به طور کلی بیگانه و     «. ساس ایمان و عقیده است    مبتنی بر سرزمین نیست، بلکه برا     

. )85(»شـوند  محسوب مـی ) واحدبه مفهوم امت (مسلمانان در هر کجاي جهان که باشند، تبعه       

اگر این مبنا درست باشد، هر کجا مسلمانی است، وظیفه دولت اسالمی این است که به وضـع         

 مبنـاي  ،در عـین حـال  .  احقاق حـق برآیـد    آن رسیدگی نماید و اگر ظلمی برآن شد، در صدد         

داراالسالم عبارت اسـت   «. فرد مسلمان، بلکه حکومت اسالمی است     نه  گیري داراالسالم،     شکل

گردد و تحـت نظـام حکـومتی     از کلیه کشورهایی که در آنجا قوانین و مقررات اسالم اجرا می           

براین . )86(»ن خواهد بودمالك اصلی وجود حکومت ونفوذ احکام آ  ... شوند    اسالمی اداره می  

ظ نظـام  ها بر حف حفظ ارزش(هاي اسالمی  تواند احکام و ارزش   اساس، مالك امت اسالمی می    

هر کدام از این محورها . ، حضور فیزیکی مسلمانان و حکومت اسالمی باشد)87()» استحارج

سلمانان در  اگـر مـ  ،بـراي مثـال  . مبنا باشد، نوع روابط خارجی داراالسالم متفاوت خواهد بـود   

شرایط حکومت اسالمی نبودند، اما در آداب و رسـوم خـود آزادانـه عمـل نمودنـد، وضـعیت             

  . خواهد بود، متفاوتگیري داراالسالم و یا امت واحده شکل

هـایی را در   سـرزمین در شـرایط کنـونی،    ،هاي اسـالمی  مسئله دیگر این است که حکومت    

 از سرزمین و جهـاد اهمیـت اساسـی دارد و     اگر اصل سرزمین نیست، چرا دفاع     .تصرف دارند 

هاي اسالمی در قبال      حکومت ، از سوي دیگر   ؟براساس نفی سبیل نباید کفار برآن مسلط شوند       

 در مواقع درگیري بین دو حکومت اسالمی، تکلیف چیست          ؟یکدیگر باید چگونه عمل نمایند    

المی منحـرف هماننـد   هاي اسـ  جهاد با حکومت( ؟گردد  و مبناي حق و باطل چگونه تعیین می       

به عبارت دیگر، در اینجا باید از سیاست خارجی کـشورهاي       . )88()فار واجب است  جهاد با ک  

 ، ایـن مـسئله  ؟ صحبت کرد یا سیاست خارجی بین کشورهاي اسالمیکشورهااسالمی با دیگر  

  . بودبسیار مهمیدر جریان جنگ ایران و عراق موضوع 
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ی بایـد از فـرد مـسلمان در هـر کجـاي عـالم       موضوع دیگر این است که حکومت اسـالم     

 اما اگر مسلمانان یک منطقه این نیاز را احساس نکردند، آیا باز صـالح در ایـن        ؛حمایت نماید 

 آیا زمانی که حکومت اسالمی تـشخیص داد  ، به عبارت دیگر؟است که به تکلیف اقدام نماییم     

توانـد   ست، بـدون تمایـل وي مـی   شود و خود مسلمان از آن آگاه نی       ظلمی به مسلمانی روا می    

 ایـن مباحـث و   ؟توانـد جهـاد ابتـدایی داشـته باشـد       همچنین، در این شرایط مـی ؟اقدام نماید 

تواند بیشتر از این به بحث گرفته شود، ولی نکته مهم این است که متون مرتبط         می ،موضوعات

اند؟  دولت برقرار کردهگرایی و ملت ـ   امتدوگانگی چه راهکارهایی را در قبال ،با این موضوع

  :در این متون سه نظر مطرح شده است

نگرش ملی ولو آنکه از     (داند،   ضمن اینکه نگرش ملی را قابل قبول نمی        ،نخست نظر   .یک

بودن سیاست خـارجی نیـز    سوي کسانی ارایه شود که مسلمان و حتی به شدت هوادار اسالمی  

رسـد کـه اسـالم را دردسـرآفرین و      اي می  نتیجههستند، دیر یا زود، آگاهانه یا ناخودآگاهانه به      

 و )89()خواهد را میبینند و محترمانه عذرش  تناقض با واقعیات جاري میمتعارض و  ممخل و   

گرایـی را بـر     چون ملی؛القراي اسالمی ـ که در ادامه خواهد آمد ـ را قبول ندارد   حتی نظریه ام

القرایی است، به جاي آنکـه       متی که مدعی ام   اینکه حکو از  ترس  (دهد،    گرایی اولویت می   اسالم

 را خـرج   دهنده براي اسالم باشد، خود را نورچشمی اسالم تصور کند و اسالم            پیشتاز و قربانی  

پـذیرد؛    برخی الزامات سیاسی خارجی را می،از سر ضرورتو  ، در نهایت    )90()خویش نماید 

  :کهاز جمله این

 جهـان پـذیرش قطعـی یافتـه     بندي واحدهاي سیاسی، امروز در     ـ تقسیم 1«

ـ توجه به سرزمین و 2 ،حداقل در شرایط کنونی میسر نیست   » تکروي«است و   

حساسیت نسبت به مرزها و حفظ آنها خود مـانعی اسـت بـراي جلـوگیري از          

هـاي مـستقل و طبعـاً     هاي امپریالیـستی و تجـاوزگر کـه حکومـت         نفوذ قدرت 

هـوري اسـالمی ایـران و       مـ ج 3 .اند  هرگونه حکومت اسالمی را نیز نشانه رفته      

هرگونه حکومت اسالمی براي تثبیت حکومت اسالم و تقویت و ماندگارشـدن     

ـ چارچوب ایـران   4. انقالب به سرزمین و پایگاه و مکان استقرار امن نیاز دارد          

اسالمی خود نقطه عزیمتی است براي تشکیل میهن جهانی اسالم و تقویـت و              
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شکیل قطب قدرتمند جهانی اسالمی و ساختن       اي بر ت    حفظ آن به عنوان مقدمه    

ــ امـروزه مبـارزه بـا        5. هم که باشد، الزامـی و ضـروري اسـت         » امت واحده «

لت داده و آن را بر حق و ناسیونالیسم به معناي یک ایدئولوژي که ملیت را اصا       

تواند بدون اقبال و توجه و جایگزینی نـوع دیگـر از           دهد، نمی    تقدم می  عدالت

گیري وضع جدیدي  بنابراین الاقل تا زمان شکل... صورت بگیرد تعلقات وطنی   

که نه بر مبناي ملیت، بلکه براساس عقیده دینی و اسالمی شکل گرفتـه باشـد،          

هاي دیگـر   نشدن در ملیت حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی براي بقا و هضم     

ام هاي الزم براي ایجاد نظامی جدید که بر مبنـایی غیـر از نظـ              و کسب توانایی  

  .)91(»اهد بودناپذیر خو ملت ـ کشور کنونی باشد، اجتناب

هـاي    ضمن طرح برخی اشکاالت در مبانی فقهـی، قـدر متـیقن مـسئولیت              ، نظریه دوم  .دو

اخلـی  رفع نیازهاي فرهنگی و اقتصادي مسلمانان و مستضعفین پس از رفـع نیـاز د            «فراملی را   

براین اساس، . گرایی را برطرف نماید  اسالمگرایی و  و سعی دارد تزاحم میان ملی      )92(»داند می

نمــودن مقــدمات  ـــ فــراهم1«هــاي فراملــی  ضــمن طــرح دو اطــالق و تفــسیر بــر مــسئولیت

، حـوزه فقـه و   )93(»ف مقابلهاي فراملی و درخواست طر  ولیتؤـ مس 2هاي فراملی     ولیتؤمس

رچوب نظري شرع فقه در ارایه احکام منصوصه و چها     «. داند میتفاوت  را م گیري    حوزه تصمیم 

توانـد بـه مـا در تـضمین      دهد، همان گونه که مباحث کارشناسی  تخصصی مـی      ما را یاري می   

 و مـصلحت کمـک   احکام غیر منصوصه، اجراي آنها و تشخیص اهم و مهم و موارد ضـروري     

توان   چگونه می، مشکل نظریه اول همچنان پابرجاست که در این شیوهدر عین حال،. )94(»کند

ها، درك درست از احکـام منـصوصه و نحـوه اعمـال آن انجـام       گیري یافت در تصمیم  اطمینان  

  :  قابل توجه است،هاي این اندیشمند گیري پذیرفته است؟ نتیجه

توانـد نقـشی    مـی » عقالنیـت «ـ دولـت اسـالمی بـا سیاسـتی مبتنـی بـر        1«

گیرنـدگان دولـت     ــ تـصمیم   2. المللی داشـته باشـد      آمیز در روابط بین     مسالمت

ـ 3 .المللی روشن نمایند  و حقوق بینالمی باید تکلیف خود را با حقوق بشراس

ت خـارجی دولـت اسـالمی رفـع شـود، بخـشی از              سـ اگر ابهامات نظري سیا   
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ـ دولت اسالمی هر حکم اولی و       4... تناقضات در بعد عمل منتفی خواهد شد        

  .)95(»تواند اجرا کند یشرعی را نم

  ،رویکرد اسالمی در سیاسـت خـارجی  اتخاذ ت ناشی از  به واسطه مشکال   ، نظریه سوم  .سه

ـ مطابق دیـدگاه  1« است معتقد ،این نظریه. گرایش یافتالقراي اسالمی   به حفظ ام  و  پدید آمد   

 وظیفه اصلی هر فرد مـسلمان در درجـه اول حفـظ    ،)سره الشریف قدس(حضرت امام خمینی  

ـ حکومت 2 «.)96(»اسالم استراي جهان الق ایران اسالمی است، ایرانی که بدون هیچ تردید ام     

 کشور برقـرار  رس امور ولی فقیه است، احکام اسالمی د  أ زیرا در ر   ؛ما، حکومت اسالمی است   

ول رفع مشکالت سیاسی، اقتـصادي و اجتمـاعی همـه مـردم مـسلمان و      ئاست، ما خود را مس 

مقدور مساعدت   ال قلب و مهربان و دلسوز هستیم که حتی        دانیم، بلکه برادري خوش     جهان نمی 

شود که داراي رهبري گردد که در حقیقت  القراي جهان اسالم می   ـ کشوري ام  3«. )97(»کنیم  می

القراشـدن موقعیـت اسـتراتژیک،     نماییـد کـه بـراي ام      مالحظه مـی  . الیق رهبري کل امت باشد    

 مصالح ـ اگر بین4«. )98(»که مالك در والیت استجمعیت، نژاد و امثال اینها مطرح نیست، بل  

 کدام را باید فـداي کـدامیک نمـود؟        ، تعارض دیده شد   ،القرا و والیت جهان اسالم     حکومت ام 

همواره مصالح امـت  : القرا در حقیقت براي پاسخ عملی بدین سوال عرضه شده است        تئوري ام 

  .)99(»واجب است) القرا ماو نه تنها (القرا که حفظ آن بر همه امت  اولویت دارد، مگر هستی ام

 چـه از سـر    ،گرایی گرایی به ملی     گرایش از اسالم   ،رسد در نهایت     به نظر می   ،این اساس  بر

 نـشان از  ،گرایی محض تزاحم در بسیاري از موارد و چه واقعبروز عدم به سبب   ضرورت، چه   

هرگاه مبانی تئوریک در بوته عمـل بـه   «. گرایی دارد    رو به سوي واقع    ،گرایی  این دارد که آرمان   

شدن هـر چـه بیـشتر مبـانی      عملی. گیرد گرایی شدت می ذاشته شود، گرایش به واقع آزمایش گ 

ها قبل از فقه شـیعه بـه        قرن ،فقه اهل سنت  . گرایی نسبتی مستقیم دارد     نظري با گرایش به واقع    

  .)100(»صلحت تن دادگرایی و اصل م واقع

  

  گرایانه  رویکرد ملی.3

شـود کـه نتـایج      در سومین وجه بررسی می    رو این از   ،گرایانه شاید به نظر آید رویکرد ملی     

گیـري و   واقعیت ایـن اسـت کـه شـکل    . بخش نبوده است عملی دو رویکرد قبلی چندان نتیجه    
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هاي تحول در دو رویکـرد پیـشین فـراهم     مادام که زمینه. تقویت این رویکرد، چنین بوده است   

  .گرایانه مجال و زمینه بروز نداشت نشد، رویکرد ملی

گرایی  نظر بوده است، ایران     همانند وجوه پیشین که جایگاه ایران به نوعی مد         ،وجهدر این   

هـاي    سعی بر این است کـه ایـران جـدا از قالـب    ،در اینجا. از محوریت جدي برخوردار است 

نظـر   اي مـد  پایه و منطقـه  پیشین و تصور امپراتوري ایران به عنوان ملت ـ کشور با قدرت میان 

گرایـی در سیاسـت        برخی از مباحث فرهنگی ناشی از رویکرد ایـران         ، حال در عین . قرار گیرد 

است  مدار نگاه ایران به جهان عمیقاً ایران    جاي تعجب نیست که     «. خارجی ما نفوذ داشته است    

ویژگی . »ن قابل درك نیست چنان تعصبی وجود دارد که همیشه براي بیگانگا  ،و در این دیدگاه   

  :است» شیزوفرنی عمیق«نوعی  به تعبیر فولر ،یخ کشور ماگرایی در تار مهم این ایران

که از یک طرف محصول احساسی ذاتی ناشی از فرهنگ غنی و امپراتوري «

گیري ناشی از زیردستی و حتی  باشکوه گذشته و از طرف دیگر، احساس خرده

... لطه بیگانگــان آور و سـ  هـاي خفـت   فقـدان امنیـت ملـی ناشـی از شکــست    

  . )101(»است

بـه  گرا و خواستار ایفـاي نقـش    عبارت دیگر، ایرانیان در شرایط فراخی، به شدت آرمان  به  

 در  ،ایـن مـسئله   . شـوند   گرا می    به شدت واقع   ، بازیگر جهانی هستند و در شرایط سختی       عنوان

آگاهی «. نماید توطئه بسیار جدي می   انگاره  گیري     به حدي است که زمینه شکل      ،شرایط سختی 

شمن و قدرت اعمال نفوذ آنها، همراه با نوعی احساس ناتوانی در برخورد        بر وجود نیروهاي د   

  .)102(»وجود توطئه شکل بگیرد باعث شده است که نوعی عقیده جدي به ،با این تهدید

بریم، پرسـش اساسـی ایـن اسـت کـه چگونـه        حال که در شرایط ملت ـ دولت به سر می 

هـاي ازلـی خـود را نیـز      ها و خاطره  آرمانتوان در عین حال که دولت ملی هستیم، اهداف،       می

هـا    گیري آرمان   امکان عملی پی   ،پاس داریم؟ به عبارت دیگر، ضمن پذیرش قواعد دولت ملی         

 بـه  ،در عـین حـال    و  د و چارچوب ملی تحـت تـأثیر قـرار نگیـرد             یاي مناسب پدید آ    به گونه 

ایانـه معتقـد اسـت در عـصر     گر  رویکرد ملی،اعتقاد نشویم؟ از این منظر   بینیز  هاي خود     آرمان

 اهداف کالن جمهوري اسالمی ، اولویت با اقتصاد است و براساس این اولویت   ،هاي ملی  دولت

رشد و توسعه اقتصادي، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است و پس از آن دفاع از               «ابتدا  
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و در ) به خـصوص آمریکـا  (بخش و تعارض با اسراییل و غرب  هاي آزادي  مسلمانان و نهضت  

می همتـراز از   کشورهاي اسال . )103(» شیعی  استقرار یک جامعه اسالمی براساس مبانی      ،نهایت

انـدونزي  و  مالزي، ترکیه، عراق، مصر، عربستان سعودي، الجزایر        نظر قدرت با ایران، همچون      

ریشه در جهانـشمولی و  « اهداف جمهوري اسالمی   ،در عوض . اند   اقتصاد داده  هنیز اولویت را ب   

 اما مـشکل اینجاسـت کـه    ،دربودن اعتقادات اسالم دا ی و جهانی و کالن و فراگیر و ابدي فلسف

جدا از این مشکل، مـسئله      . )104(» جمهوري اسالمی نیست   مقدورات ایران پاسخگوي اهداف   

این است که کشورهاي مسلمان در دنیاي اسالم با رویکردهـاي جمهـوري اسـالمی در مـورد                  

جویانـه بـه غـرب دارد، در حـالی کـه            ي اسالمی نگـاهی مبـارزه     جمهور«. غرب موافق نیستند  

هاي غربی اعتراض دارند و معتقدند باید رفتـار    تندروترین مسلمان اهل تسنن صرفاً به سیاست      

. )105(»ریعت اسالم آگاه نمـود آمریکا و غرب را تغییر داد و اروپا را نسبت به افکار دینی و ش     

 در مقدورات ایران ،بخش هاي اسالمی آزادي  یعنی جنبش،بر این اساس، حمایت از اهداف دوم

اف توانـد اهـد     میاست  تنها در هدف سوم که ایجاد کشور نمونه شیعی در منطقه            ایران  . نیست

هـاي    براي اینکه بتوانـد بـه آرمـان    ، جمهوري اسالمی  در عین حال،  . )106(خود را دنبال نماید   

اگر مسلمان نـوعی  «. باشد میدر دنیاي اسالم از اهداف » حجم همسو« نیازمند ،خود دست یابد 

ریزي را براي قرن آینده نمایند و اجماعی میان آنها براي حصول به اسـتقالل و شـوکت                  برنامه

 جمهـوري اسـالمی ابتـدا بـه         بنـابراین، . )107(»این کار عملی اسـت    دینی به وجود آید، طبعاً      

را  ی نماید سیاسـت خـارجی خـود   استقالل، تمامیت ارضی و اقتصاد خود بپردازد و سپس سع 

همسو با جهان اسالم نماید و در نهایت، زمینه طرح الگوي اسالمی نمونه را در داخـل کـشور               

. مدت خواهد بـود   فرایندي طوالنی ،رسد  براي عرضه به دنیاي اسالم فراهم سازد که به نظر می          

نـه  (ی بـازخوانی   ضـرورتاً بایـد نـوع     ، بـراي ایـن کـار      ،آیاکه   است در عین حال، پرسش این    

تا زمانی که تناقـضات     «. از قانون اساسی صورت گیرد؟ پاسخ این نظریه مثبت است         ) بازنگري

 در ارتبـاط بـا     ،حقوقی مربوط به سیاست خارجی در قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران             

هاي وصل میان ابعاد ایدئولوژیک و ابعاد فراملی حل و فصل نـشوند، طراحـی               چگونگی حلقه 

  .)108(»پذیر نخواهد بود نهاي فراملی امکا و کاربردي استراتژي ملی و ایجاد ترکیبنظري 
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سازد  ها را مشخص می گیري اهداف و آرمان  میزان و نحوه پی  ،گرایانه   رویکرد ملی  بنابراین،

هـاي شـدید از     بـه جـاي واگـشت   دهـد  نشان می ،و تجربه سیاست خارجی جمهوري اسالمی 

 ضروري اسـت بـا درایـت و    ،)القرا نظیر نظریه ام(گرایانه  ي کامالً واقعها ها و طرح نظریه   آرمان

 با نگاه تدریجی به دنبـال اهـداف باشـیم؛ زیـرا            ،عقالنیت عمل نموده و با درك شرایط کنونی       

  .ها، شرایط کنونی ما نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت بدون در نظر گرفتن واقعیت

فرضیه مقاله بود و سعی شد اثبات گردد رویکردهـاي          کنون آورده شد، در راستاي       آنچه تا 

آنچه در . گانه انقالبی، اسالمی و ملی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی مؤثر بوده است      سه

 یکـدیگر را  ،گانه  رویکردهاي سهتأکید بر این نکته است که     تکمیل این فرضیه ضروري است،      

هاي اسـالمی    تحت تأثیر آرمان،رویکرد انقالبی. اند  و بر همدیگر تأثیر و تأثر داشته هکامل نمود 

محـوري   هاي اسالمی با تفسیري انقالبی عرضه شد و در هر دوي آنها، نوعی ایران          بود و آرمان  

 ولـی بـرخالف دو رویکـرد    ،گرایانه نیز وجود دارد  محوري در رویکرد ملی    ایران. وجود داشت 

سـعی دارد آن را بـا شـرایط کنـونی      بلکـه دیگر، نه تنها به صراحت به آن اشاره شـده اسـت،         

طبیعی است هر کشوري از قـدرت و تـوان بیـشتري    . نگام سازد ههاي ملی همگون و به  دولت

 مجـوز   ،قـدرت و تـوان    . ها و اهداف بیـشتري را دنبـال نمایـد           آرمانتواند   میبرخوردار باشد،   

  .ها و اهداف است شدن آرمان مناسبی براي عملیاتی

اي بـراي تلفیـق سـه رویکـرد اسـالمی،       ین موضوع فراتر رفت و رویهتوان از ا  حال آیا می  

 ،گرایانه در سیاست خارجی جمهوري اسالمی فراهم ساخت؟ بخش سوم مقالـه             انقالبی و ملی  

 نظري براي جمهـوري اسـالمی در گـذر از    ی چارچوب ، گذشته اتسعی دارد با استفاده از نظری     

   .تناقضات عرضه نماید

  

  گذر از تناقضات: یگذاري خارج  سیاست.ج

بـه قـرار زیـر    توان استنباط کرد،  آنچه از متون سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران می    

  :است

گـاه    امـا هـیچ    ، گرایـشات فراملـی دارنـد      ،گرایـی  ـ هر سه رویکرد انقالبی، اسالمی و ملی       

تأکیــد بهبــود وضــعیت و موقعیــت بــر ، بلکــه انــد را مطــرح نکــردهطلبــی ســرزمینی  توســعه
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الف ایـران بـا همـسایگانش       گرایی عامـل اخـت      کمتر از ملی  حتی   ،گرایی  اسالم .)106(اند هداشت

  .)107(بود

 اما این تداوم ، سیاست خارجی همیشه تداوم سیاست داخلی کشور است،ـ نکته دوم اینکه  

اي است که در اختیار ما نیست، پـس      عرصه خارجی، عرصه  . شکل خام و یکسو باشد    نباید به   

مندي خود، آنها   اخت قواعد بازي، یا با آنها تبادل داشته باشیم، یا با افزایش توان            باید ضمن شن  

 خـارجی مـا مفهـومی مناسـب بـراي      هـاي  ريیگ  موضع،برخی مواقع. دهیمثیر قرار   أرا تحت ت  

 به جـرم تجـاوز بـه    ،1386ماه   گرفتن ملوانان انگلیسی در فروردین    براي مثال، . خارجیان ندارد 

المللی پدید  هاي زیادي را در عرصه بین هاي همراه با هدیه آنها، بدفهمی آزاديهاي ایران و     آب

داننـد و   بسیاري عرصه سیاست خارجی را حاصل فعل و انفعاالت عرصه داخلی مـی          . آورد  می

کـردن رقیـب خـود     هاي قدرت، عرصه سیاست خارجی را محملی بـراي از دور خـارج           کانون

 رقباي داخلی را کنترل ،ها و کسب حمایت آنها قابت ابرقدرتزمانی این عرصه با ر   . ارنددپن می

از  حتی به قیمت تصویب قانون کاپیتوالسیون در ایران و موقعی دیگر با پرهیز و دوري ،کرد می

 سیاسـت خـارجی ایـران    ،ایـن اسـاس   بـر . ها در راستاي منافع ملی هرگونه ارتباط با ابرقدرت  

مصدق به همان نسبت . )108(توهم بوده است نه واقعیها مبتنی بر ت  همیشه نسبت به ابرقدرت   

شاه مخلوع نیز مقصر سرنگونی خـود را  . نمود  که به انگلیس بدبین بود، به آمریکا خوشبین می        

  .دانست آمریکا می

نیـاز بـه کمـک      : ـ سیاست خارجی جمهوري اسالمی با سه معماي بـزرگ مواجـه اسـت             

بـودن در عـین    امنیتـی و ك در عین اهـداف عـالی     خارجی در عین تمایل به استقالل، منابع اند       

  آیا گذر از این تناقضات ممکن است؟. )109( و پیشرفتتمایل به توسعه

 ،هـا  ها و هم جنـبش  هم دولت.  سیاستی دوگانه است،ـ سیاست خارجی جمهوري اسالمی    

 لشـکا  هم حقوق بشر را قبـول دارد و هـم آن را واجـد ا   .)110(دهد  قرار مینظر هر دو را مد   

  . کنیم م و هم آن را تابع ابرقدرت ها اعالم می سازمان ملل متحد هستیهم عضو. داند اساسی می

. شـود    خطی دیـده نمـی     يهاي سیاست خارجی جمهوري اسالمی به صورت روند         ـ دوره 

هاي انقالب و گروهی دیگر  اي سیاست خارجی دوره هاشمی را دوري از آرمان عدهبراي مثال، 

 سیاست دوره سید محمد خاتمی را با دوره گورباچف     ،جمعی. دانند  المی می القراي اس   حفظ ام 
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 بهترین سیاست خـارجی پـس از انقـالب    ، آن رااي دیگر در شوروي مقایسه نموده و مجموعه    

جمهور ایـران اسـالمی    المللی توسط یک روحانی به عنوان رییس عرصه بیندر آن،  که  دانند   می

. کنـیم ن از تجربیـات گذشـته اسـتفاده         ،شود در آینده    باعث می این امر   . گرفتتحت تأثیر قرار    

سرشت سیاست خارجی ایران انقالبی، نه خطی، نه «برهمین اساس است که به تعبیر رمضانی،        

  .)111(»کی، بلکه رنگارنگ استدیالکتی

در حالی که در مواضع سیاست خارجی خـود بـسیار         دهد    نشان می  ،تجربه سه دهه اخیر   ـ  

 در کنـار داشـتن     ،ایـران پـس از انقـالب      «. ایـم   گرایانه عمل کـرده    تیم، بیشتر واقع  گرا هس   آرمان

 در مـوارد متعـددي   ،هاي خاص خود در سیاست خارجی به عنوان یـک ملـت ـ دولـت     آرمان

بقاي کشور و نظام در هسته اصلی تفکر و عمل سیاست خارجی      .  عمل کرده است   هگرایان  واقع

  .)112(»ی خاص داردایران برجستگ

داننـد کـه بـه طـور      اي این موضوعات را نشانه سیاست دوگانه ایـران مـی         عده ،در مجموع 

 این سیاست دوگانه را امکانی براي بازنگري        ،گروهی دیگر . شود  غیرمنطقی طراحی و اجرا می    

هـاي متغیـر و    سیاسـت «. داننـد  ن در شرایط نابرابر مـی    آایران در شرایط متغیر و نوعی زیرکی        

 بازتـابی از  ،اما بـر عکـس  . آید  به نظر غیرمنطقی می، سیاست خارجی ایران رویاروي در حوزه  

المللـی   این واقعیت است که این کشور قدیمی و سنتی در پی یافتن نقش جدیدي در امور بین          

 همچنین بازتابی از اشـتیاق رهبـران ایـران بـراي       ،هاي متغیر   از سوي دیگر، این سیاست    . است

بـا  .  از حاکمیت و استقالل ایرانی و حفظ میراث دینـی اسـت  تثبیت دیدگاههاي خود، حمایت  

هاي جهـانی، رهبـران ایـران بـه طـور قابـل        توجه به ضعف نسبی ایران در رویارویی با قدرت  

کردن بـا یـک قـدرت     اند ضمن بازي اند؛ به طوري که توانسته توجهی از خود زیرکی نشان داده   

آنهـا از ایـن راه وارد    .  دیگر نمایش دهنـد    خارجی، مواضع منعطفی را از یک قدرت به قدرتی        

در عین  )113(».اند  یا جهان حفظ کردههاي جهانی شده و منافع خود را در سطح منطقه          ائتالف

   : گویا این مسئله همیشه قرین موفقیت نبودحال،

اسلوب افراط، به لحاظ تاریخی به عرصه سیاسـت خـارجی نیـز سـرایت       «

گرفتن بر امکانات عملی تجلی  انی براي پیشیکرده و در قالب نوعی گرایش ایر

هـاي افراطـی    آوردن این امکان که بلندپروازي، شعار و هدف     یافته است، فراهم  
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ی انجامیـده  هـا و وسـایل پیـشی بگیـرد، غالبـاً بـه یـک فاجعـه ملـ               بر ظرفیت 

  .)114(»است

ابعی از دو  باور ما بر این است که سیاست خارجی ایران همیشه ت       ،برخالف این دو دیدگاه   

توجهی به الزامات   بی،گذاري و دوم  فقدان باور علمی در سیاست     ی یک .استبوده  نکته اساسی   

  . گذاري خارجی ـ یعنی نسبت بین مقدورات و اهداف سیاست

هـا و    ارزش،هـا   آرمـان ،هر واحد سیاسـی  ،از طریق آناي است که   سیاست خارجی پنجره  

هاي متعدد  مختلف در محیط پیرامون و با توجه به موقعیت    منافع خود را در ارتباط با بازیگران        

 ،هاي مـوردنظر خـود   ها، اهداف و ارزش     براي رسیدن به آرمان    ،هر کشوري . نماید  گیري می  پی

 .گذاري اهمیـت بـسیار دارد   دو نکته کلیدي در هر سیاست. ریزي است نیازمند طراحی و برنامه  

ایالتی اسـت کـه مـردم و نخبگـان کـشور دارنـد و             تمـ  دهنـده   داشتن برنامه نـشان    ،ابتدا اینکه 

 به تمامی ،توان در عمل و محیط عملیاتی براین اساس، گرچه نمی. خواهند به آن دست یابند می

در مقابـل، بـا   . نیـست ریـزي و طراحـی         برنامـه  عـدم لـزوم   معنی  امر به   اهداف رسید، اما این     

بـه عبـارت   . تـر کـرد   یج نزدیک و نزدیکها را به نتا توان تا حد زیادي خواست     ریزي می   برنامه

 زیـرا گذاري دسـت یافـت؛    توان به اهداف سیاست دیگر، باید در نظر داشت که صددرصد نمی  

ریـزي و   ، در برنامـه  اینکـه دوم. این امـر از حـوزه شـناختی و پیرامـونی انـسان خـارج اسـت        

د و در ایـن  نشـو احی عملیاتی و مبتنی بر واقعیات طرباید  ها    ها و آرمان     ارزش ،گذاري سیاست

یابی به تمام  دست.  شاید هیچ نیازي به تغییر در قانون اساسی جمهوري اسالمی نباشد         صورت،

بنـدي و یـا تفـسیر     نیازمنـد اولویـت  رو،  و از ایـن زمـان مقـدور نیـست      به طـور هـم  ،ها  ارزش

ري اهمیـت   بلکه در ارزیابی فرایند سیاستگذا،توجه به واقعیات نه تنها در طراحی     . هاست شیوه

گـذاري نبایـد     این است که در مباحث سیاست    ،حاصل جمع این دو نکته کلیدي     . فراوانی دارد 

نظـر قـرار     نایافتنی را مد   هاي دست    نباید آرمان  ، همچنین .ها را داشت    انتظار تحقق کامل ارزش   

این تذکر از آن روي در اینجا مطرح شده است که فرهنگ سیاسی ما همواره قطبـی بـوده             . داد

ایـن   .هاست  ها و ناامیدي    است؛ یعنی هم به شدت آرمانی است و هم به شدت مقهور شکست            

  .ها موقتی هستند که کامیابی و ناکامیدر حالی است 
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 اصل این است که براي رسیدن به اهـداف چـه            ،گذاري خارجی  این اساس، در سیاست    بر

. انداز نزدیک نمایـد  ند چشم حل این مسایل باید ما را به اهداف س    ؟مسایلی باید برطرف گردد   

اصـل بنیـادین    « دو نکته اساسی در سیاست خارجی اهمیت دارد، ابتدا بایـد بـه               ،براي این کار  

یک دولتمرد بایـد بـین اهـداف و    «به تعبیر والتر لیپمن توجه بایسته شود که        » سیاست خارجی 

د شـد کـه بـه    ي خواهـ اگر این کار را انجام ندهـد، وارد مـسیر  . ابزارهایش توازن برقرار نماید 

بـه تعبیـر ویلیـام گراهـام     . ها تناسب یابد ها با واقعیت دوم، آرمان  )115(.»شود  فاجعه منتهی می  

  :سامنر

ولـی  . آرمان به معنی وضعیت بهتر یـا بـاالتر از وضـعیت موجـود اسـت               «

کنند و بـه   بسیاري از افراد ناآگاهانه آرمان را به عنوان وضعیت موجود تلقی می   

کـالً کـاربرد روش   ... اي ندارد شود که ریشه    آرمان پایه تفکراتی می    این ترتیب، 

اش  تفکر انتزاعی در مورد موضوعات سیاسی نادرست است اما به علت سادگی

تصور یک جهان جدید آسانتر از یادگیري شناخت جهـان موجـود            . رواج دارد 

لتهـا و  تر از مطالعه تـاریخ دو  اندیشیدن براساس چند فرضیه وسیع، آسان . است

نهادهاست، پذیرش یک جزم آسانتر از تحلیل آن جزم به منظور بررسی صحت 

این تفکر انتزاعی به اغتشاش فکري، پذیرش کلمـات قـصار،     . و سقم آن است   

امـا در تـأمین سـعادت    . شـود  توضیح واضحات و مشاجرات بیشتر منجـر مـی       

  .)116(».آید ست نمیها از این راه توفیقی به د ملت

کـافی  توجـه   عـدم    ، اولـین مـانع    . ایران با چند مانع جدي مواجه اسـت        ،نونیدر شرایط ک  

سیاست خـارجی داراي    . ر بر رفتار کشورهاست   مؤثگذاران خارجی به عواملی محیطی       سیاست

ایـن  . هاسـت  قوانین عینی، کسب منافع در چارچوب قدرت و رفتار مبتنی بر شناخت واقعیـت         

المللـی،    ، شـرایط جغرافیـایی، ارگانهـا و نهادهـاي بـین           المللی   عبارتند از مقررات بین    واقعیات

  .اختالف منافع، سطح فناوري و وابستگی متقابل

. گـردد  گیرنـدگان بـاز مـی     بـه برداشـت و محـیط ذهنـی بـازیگران و تـصمیم        ،دومین مانع 

 اما محیط عملیاتی فاصله زیادي با     ،گیرند  در محیط ارزشی تصمیم می    همواره  گیرندگان    تصمیم

هـاي خـود را در بیـرون      همیشه دوست دارنـد اولویـت    ،گذاران سیاست. ي ذهنی دارد  این فضا 
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توانیم بـا ایـن محـیط     ما تنها می. یابد اعمال نمایند، اما محیط بیرونی به خواست ما سامان نمی        

 تغییر جدي آن حتی براي کشورهاي بزرگ غیـرممکن اسـت؛ چـه ایـن فراینـدي           .تعامل کنیم 

 ،2003 در سـال  ،بینی شکست نظـامی آمریکـا در عـراق    پیش. باشد میطوالنی و بسیار پیچیده  

ـ   ،ی ماست بنشان از خواست قل     روزه عـراق توسـط آمریکـا فـضاي متفـاوت            21 صرف ولی ت

  .دهد عملیاتی را نشان می

در اخـتالف منـافع کـشورها       . گردد  اي بازمی    به اختالف منافع بازیگران منطقه     ،سومین مانع 

 مهـم حـل   . به مقتضیات و شرایط متفاوت آنهـا امـري طبیعـی اسـت       با توجه اي،   محیط منطقه 

تواند بـراي همیـشه کـشوري خواهـان           کشوري همانند ایران نمی   . مناسب و مدیریت آن است    

دهنده وجود اختالف جدي و یا هویتی بین          نشان ،تداوم این وضعیت  . تغییر وضع موجود باشد   

  . نظام کنونی و باورهاي موجود در منطقه است

 ،1404اي در سال  کسب هژمون منطقهاینکه  ،ارمین عامل که شاید مهمترین عامل است      چه

 هـاي  قـدرت اینکـه   حـداقل   . اي اسـت    نیازمند حمایت یک قـدرت برتـر جهـانی و فرامنطقـه           

  .ندنبیباي را مغایر با منافع خود  ی این هژمون منطقهابی قدرتنباید المللی،  بین

هـا،   گیـري اهـداف و آرمـان        ضـمن پـی    ،خـارجی گـذاري    براین اساس، هدف در سیاست    

موجـب سـردرگمی    ضمن اینکـه  ،این روند. بندي و پیشبرد آن در فرایند بلندمدت است       درجه

ها و اهـداف سیاسـت خـارجی بـه      شود، نشانه تداوم آرمان    گرایی نمی    و واقع  گرایی میان آرمان 

عمـل در سـاخت     ایـن مـسئله نیازمنـد پـشتکار، ثبـات قـدم و اجمـاع                . شکل منطقـی اسـت    

  .این کاري است که تجربه سه دهه انقالب پشتوانه آن است. باشد میگذاري خارجی  سیاست

  

  گیري نتیجه

گرایی در سیاست خارجی     گرایی و آرمان     بازبینی دو مفهوم کلیدي واقع     ،هدف مقاله حاضر  

 ،گرایـی  و آرمانگرایانه   ملیيها گرایی عموماً ریشه در اندیشه  واقع. جمهوري اسالمی ایران بود   

 براساس  ،این بازبینی .  اسالمی دارد  - منشأ انقالبی  ،در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران     

 سـعی شـد   ، فرضیه مقالهتأییددادن و   براي نشان.نظر بوده است  مد،متون موجود در این زمینه    

دهـد    ن مـی این بررسـی نـشا  .  بهتر منتقل شودنظران نظر صاحب  ،با ارجاعات فراوان و طوالنی 
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گرایـی و     مهمترین بحران نظري و عملی جمهوري اسالمی در سیاست خـارجی، تقابـل واقـع              

 بوده و   )117(»جهانی   واقعیت گرایی و  برزخ آرمان  «،گرایی یا به تعبیر یکی از نویسندگان       آرمان

 از ،چـه هـر دو رویکـرد   . نظر قرار نگیرد  سعی شده است یکی بدون دیگري مد ،در عین حال  
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