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 oکنت والتز :این دو حوزه کامال مسبتلل از هم هستند ،بنابراین از نظریات روابط بینالملل برای تحلیل
سیاست خارجی نمیتوان استده کرد
 oبرخی دیگر این دو حوزه را مکمل یکدیگر میدانند ،یعنی محدوده بحث هر کدام متفاوت اسببت اما
بهنوعی مکمل یکدیگر هستند
 oاختالف فاحش میان نظریات روابط بینالملل و سیاست خارجی وجود ندارد و دو نوع رابطه میان آن دو
برقرار است:
 رابطه تحلیلی :از نظریات روابط بینالملل برای تحلیل سببیاسببت خارجی کشببورها میتوان
استفاده کرد
 رابطه ارزشببی و تجویزی :امکان اسببتارا توصببیه و تجویز (سببیاسببت) از نظریات روابط
بینالملل برای سیاستگذاران خارجی وجود دارد
 .0ماهیت انقالبی جمهوری اسالالالمی اانان :اسببتفاده از نظریات روابط بینالملل برای تحلیل سببیاسببت خارجی
.ا.ا با  0محدودیت روبرو است:
 oماهیت نظریات روابط بینالملل که مبتنی بر حفظ نظم خاص بینالمللی و این از  0جهت است:
 اعطای نلش و جایگاه ویژه به قدرتهای بزرگ که بهمعنای خرو کشبورهای درحال توسعه
از جمله ایران میشود و طبیعتا این نظریات قدرت تحلیل سیاست خارجی کشورهای درحال
توسعه را ندارند
 انکار تأثیر انلالب بهعنوان متغیر داخلی کشبورها بر سبیاست خارجی :حتی اگر این نظریات
قدرت تحلیل سبیاسبت خارجی کشبورهای در حال توسعه را داشته باشند ،از تحلیل سیاست
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مقدمه
در مورد چارچوب مفهومی و نظری مناس ب برای تحلیل سببیاسببت خارجی جمهوری اسببالمی ایران اتفاق نظر وجود
ندارد که این ناشی از  0امر است:
 .4رابطه میان سیاست خارجی و روابط بینالملل 9 :دیدگاه وجود دارد:
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خارجی کشببورهای انلالبی عاجز هسببتند (واقعگرایان ،انلالب را بر سببیاسببت خارجی مؤثر
نمیدانند)
 oماهیت اسبالمی جمهوری اسبالمی ایران :ماهیت اسبالمی ،انلالب ایران را از سایر انلالبها متمایز
میکند؛ در حالیکه نظریات مرسوم ،همه انلالبها و نظامهای برآمده از آن را یکسان فرض میکنند
و بهنوعی جبرگرایی را بر سیاست خارجی کشورهای انلالبی حاکم میدانند
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 .1آرمانگرایی (ایدهآلیسم)
 اصول و مفروضات آرمانگرایی عبارت است از:
 .4نگاه مثبت به انسببان و سببیاسببت :انسببان ،ذاتا خوب اسببت و سببیاسببت یعنی هنر خوب حکومت کردن یا
حکومت خوب؛ انسانها قابلیت یاگیری داشته و میتوانند رفتارهای نابهنجار و غیراخالقی خود را بر اساس
موازین اخالقی تغییر دهند؛ انسبان ذاتا نوعدوسبت و خیرخواه اسبت و در شبرایط مناس و مساعد جنگ را
انتااب نمیکند؛ بنابراین همکاری و روابط متلابل بین انسانها ممکن خواهد بود
 .0رفتار بد انسبانها معلول نهادها و ترتیبات سباختاری اسبت که انسان را تحریک میکند از جنگ و خشونت
استفاده کند؛ شرایط محیطی ،رفتار انسان را تشکیل میدهد و با تغییر شرایط رفتار انسان نیز تغییر میکند
 .9توجه به رفاه ،پیشرفت و ترقی دیگران
 .1ریشبه جنگ و خشونت در «دولت» است و جنگ معلول وضع خاص جامعه داخلی یا بینالمللی است و اگر
این وضع خاص تغییر یابد جنگ نیز از میان میرود
 .5جنگ ،اجتنابناپذیر نیسبت اما از طریق ایجاد ترتیبات سباختاری خاص میتوان آن را کاهید؛ باید نهادها و
ساختارهایی که جنگ را سب میشوند از بین برد
 .6جنگ ،یک مشکل بینالمللی است که نیازمند تالش جمعی است (تالش فردی مفید نیست)
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بنابراین برای اسبتفاده از نظریات روابط بینالملل برای تحلیل سیاست خارجی .ا.ا باید متغیرها و عوامل تأثیرگذار بر
آنها را در  1سطح لحاظ کرد:
 .4نظام بینالملل
 .0جهان در حال توسعه
 .9کشورهای انلالبی
 .1سرشت و ماهیت اسالمی انلالب و نظام .ا.ا و سیاست خارجی مبتنی بر آن

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
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از نظریات روابط بینالملل میباشبد متفاوت اسبت ولی از این نظریه برای تحلیل سیاست خارجی ایران در برخی
ادوار و برخی موضوعات میتوان استفاده کرد .نویسنده معتلد است سیاست خارجی دولت اصالحات تا اندازهای
مبتنی بر اصبول آرمانگرایی سبنتی بوده اسبت؛ طرح گفتگوی تمدنها و ائتالف برای صلح و اصالح الگوهای
حاکم بر روابط بینالملل با مکت آرمانگرایی قرابت دارد
 .2صلح دمکراتیک
( سطح تحلیل :خرده سیستمی) سیاست خارجی ،تابعی از ماهیت نظام سیاسی داخلی کشورها است؛ این دیدگاه
برگرفته شببده از آرای فیلسببوف آلمانی کانت اسببت؛ وی در کتاب صببلح ابدی مینویسببد :جمهوریها (لیبرال
دموکراسیها) بهندرت یا اصال با هم نمیجنگند؛ بهنظر وی شرط صلح پایدار میان ملتها که احتمال جنگ را از
میان میبرد «استلرار نظام جمهوری (لیبرال دموکراسی)» در درون کشورها است.
 سببؤال :چگونه نظم جمهوری و سبباختار سببیاسببی دموکراتیک ،موج صببلح بینالمللی میشببود در پاسببخ 0
استدالل وجود دارد:
 -4هنجارهای نهادی :فرآیندهای تصمیمگیری در نظام دموکراسی مبتنی بر هنجارهایی است که موج
حلوفصبل مسبالمتآمیز سبتیزههای سبیاسبی ،تساوی شهروندان ،حکومت اکثریت ،تحمل اختالف
علیده ورعایت حلوق اقلیتها میشببود؛ کشببورهای دموکراتیک ،سببایر کشببورهای دموکراتیک را نیز
مشبروع و مسبتحق مصبالحه و سبازش میدانند و برعکس کشبورهای غیردموکراتیک ،نامشروع تللی
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 .7امنیت و صببلح بینالمللی مسببتدعی تالش همه کشببورها اسببت ،زیرا منافع کشببورها به هم پیوسببته اسببت
(کشبورها ،واحدهای منزوی نیسبتند) و باید بهجای منافع ملی درصدد تأمین منافع بشری باشند که ضامن
حفظ منافع خودشان نیز هست
 .8روابط مسالمتآمیز کشورها مبتنی بر قواعد حلوقی (حلوق بینالملل) ،موازین اخالقی و ارزشهای انسانی
است
 .3قدرتطلبی کشورها در چارچوب موازین حلوقی و سازمانهای بینالمللی قابل کنترل است و این سازمانها
نلش محوری در روابط و مناسبات میان کشورها دارند
 بنابراین ،بهطور کلی رویکرد آرمانگرایی بر اصببول و معیارهای انتزاعی سببنتی ،قواعد حلوقی ،موازنی اخالقی و
در یک کالم «قدرت نرمافزاری» تأکید میکند و آن را از قدرت فیزیکی و سبباتافزاری تأثیرگذارتر و پایدارتر
میداند و بهجای بهکارگیری زور و اسببلحه ،در فکر تسببلط و جهتدهی به اذهان و افکار انسببانها میباشببد و
رهیافت قدرت را که مبتنی بر قدرت ساتافزاری است به چالش میکشند ،زیرا معتلدند استده از قدرت سات
تنها منافع جزئی و زودگذر را به دنبال میآورد و منافع کالن و پایدار را از میان میبرد
 تطبیق بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران :آرمانگرایی در سیاست خارجی .ا.ا با نظریه آرمانگرایی که
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مسبالمتجویی ،تنشزدایی و صبلحطلبی در عرصبه سبیاسبت خارجی میشود؛ تحوالت دوره اصالحات و فرآیند
توسعه سیاسی و تلویت جامعه مدنی و در نتیجه اتااذ سیاست گفتگوی تمدنها و اعتمادسازی و تنشزدایی در
همین راستا ارزیابی میشود
 .3لیبرالیسم اقتصادی
 رویکرد اقتصباد سبیاسبی و مبتنی بر تعامل اقتصباد و سبیاست ،بااین بیان که مهمترین انگیزه دولتهای مدرن
«کامیابی اقتصببادی و رفاه مادی برای اتباع» خودشببان اسببت و این بر همه مالحظات دیگر ملدم اسببت .نظام
اقتصادی لیبرال در داخل (بازار آزاد) و نظام بینالملل به  0طریق موج برقراری صلح و ثبات میشود:
 -4دلیل اول 0 :ملدمه دارد :الف) نظم اقتصبادی ،سبعادت و رفاه مادی بیشتری میآورد  این بدیهی
اسببت؛ ب) جوامع و کشببورهای مرفه از وضببع موجود راضببی هسببتند و به هیچ وجه به جنگ راضببی
نمیشوند  به  0دلیل:
 جنگ ،برای کسب قدرت اسبت ،حال اگر کشورها از قبل دارای ثروت باشند انگیزه کمتری
برای ستیز و جنگ دارند
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میشبوند و ممکن اسبت ستیزهای میان کشورهای دموکراتیک و غیردموکراتیک پدید آید که آن هم با
تزریق دموکراسی غربی به آن کشورها نیز مرتفع میشود.
 -0محبدودیبت نهبادی :نظامهای دموکراتیک بهوسبببیله مجموعهای از کنترلها و تفکیکها تعریف
میشبوند مانند قوه مجریه و پارلمان ،نظام سیاسی ،گروههای ذینفع و افکار عمومی پیچیدگی فرآیند
تصببمیمگیری ،اسببتفاده از قدرت نظامی را سببات میکند مگر در هنگامیکه اجماع داخلی برای یک
جنگ کمهزینه وجود داشته باشد.
 نلد  -4محدودیت نهادی ،معلول هنجارهای نهادی اسببت(تفکیک این دو اسببتدالل از هم
مشکل است)
 نلد ( -0پاسخ نلضی) در برخی موارد که اجاع داخلی وجود ندارد ،رهبران دموکراتیک نسبت
به نظامهای اقتدارگرا به جنگ متوسل میشوند
 نلد  -9محدودیت نهادی ،تبیین درسبتی برای عدم استفاده کشورهای دموکراتیک از جنگ
نیست
بنابراین ،اسببتدالل اول بهتر اسببت ،زیرا کشببورهای دموکراتیک بهسببیله هنجارهایی که حلوفصببل
مسببالمتآمیز را سببب میشببوند محدود شببدهاند و لذا کشببورهای دموکراتیک یکدیگر را تهدید تللی
نمیکنند
 تطبیق بر سببیاسببت خارجی جمهوری اسببالمی ایران :اسببتمرار و تثبیت مردمسبباالری درون جامعه ایران س بب
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 جوامع پیشبببرفتبه و مرفبه ،هزینبههای زیادی برای جنگ باید بپردازند و این برای مردم
توجیهپذیر نیست
 -0دلیل دوم :نظم اقتصادی لیبرال ،شبکهای گسترده از روابط اقتصادی میان کشورها را پدید میآورد و
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 -4تجارت آزاد سبب اتااذ سیاست خارجی صلحجویانه میشود ،اما نه مستلیم و سریع ،بلکه معالواسطه
ّ
(واسبطه :زنجیره علی  -معلولی که واسطه میان مردمساالری و سیاست خارجی میشود) .تجارت آزاد
واقتصباد بازار منجر به رفاه اقتصبادی بیشبتر میشبود که مردمساالری را به بار میآورد ومردمساالری
(دموکراسبی) نیز رفتار صبلحجویانه در سبیاسبت خارجی را سب میشود( .منابع :سیاست اقتصادی و
امنیت بینالملل ،وید4335 ،؛ تجارت آزاد و صلح دموکراتیک ،مجله اروپایی روابط بینالملل)4335 ،
 -0بازار و تجارت آزاد ،متضمن سود دوطرفه است و کشورها را قادر میسازد سود خود از تجارت را افزایش
دهند .مردمساالری (دموکراسی) به  0دلیل موج صلح میشود:
 هزینههای جنگ را باید شهروندان پرداخت کنند
 شببهروندان به حلوق دموکراتیک سببایر نظامهای دموکراتیک احترام میگذارند و حاضببر به
جنگ با همتایان خود نیسببتند( .منبع :لیبرالیسببم وسببیاسببت جهانیُ ،د ْویل ،مجله امریکایی
علوم سیاسی)4382 ،
 -9در نظریه دیگری ،اسببتداللهای سببنتی درباره تأثیرات وابسببتگی متلابل میان کشببورها کنار گذاشببته
میشببود و بر ائتالفهای سببیاسببی و آزادسبباز که مبتنی بر حفظ و تأمین منافع داخلی و ثبات موقعیت
کشبور از طریق رشبد اقتصباد سبیاسبی منطلهای و بینالمللی اسبت؛ این ائتالفها طرفدار آزادسبازی
اقتصادی بر پایه بازار ،خصوصیسازی و کاهش نلش دولت است کهمستلزم باز بودن درهای کشور به
روی بازارهای جهانی ،سرمایه وسرمایهگذاری است.
 تطبیق بر سبیاسبت خارجی جمهوری اسبالمی ایران :قدرت تبیین کلیت سیاست خارجی .ا.ا را ندارد ،اما برای
تحلیل سیاست خارجی برخی دورهها میتوان از آن استفاده نمود چرا که نلش توسعه اقتصادی بر سیاست خاجی
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این سب وابستگی اقتصادی متلابل کشورها با یکدیگر میشود و در نتیجه انگیزه جنگطلبی کاهش
مییابد به  0دلیل:
 در صببورت اقدام به جنگ ،طرفهای دیگر هم میتوانند دسببت به تالفی بزنند (به دلیل
وابستگی متلابل)
 جنگ ،مسببتلزم صببرف هزینه و از دسببت دادن رشببد اقتصببادی اسببت که در طول سببالیان
متمادی به دسببت آمده اسببت؛ بنابراین جنگ علالنی نیسببت( .این اسببتدالل مبتنی بر این
است که رفاه اقتصادی اهمیت باالتری از امنیت نظامی دارد
 نظناات جداد

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل یکم :رویکردهای نظری به سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه8 :

.ا.ا را نمیتوان انکار کرد .برخی تحلیلگران صببراحتا یا تلویحا سببیاسببت خارجی دوره سببازندگی را بر اسبباس این
نظریه تبیین میکنند .در این دوره ضرورت بازسازی اقتصادی کشور پس از تمام شدن جنگ وجود داشت ودر پی
آن رفتار سببیاسببت خارجی نیز تغییر کرد و از ملابلهجویی به آشببتیجویی و تنشزدایی تغییر جهت داد وموج
گسترش روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس و اتحادیه اروپا شد.
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 .4واقعگرایی
( نظریه کالن) درصببدد تبیین سببیاسببت بینالملل بر اسبباس ویژگیهای ثابت انسببان اسببت .این یک رویکرد «از
داخل به خار » و تصبویر دوم اسبت و تحت تأثیر اندیشبه ماکیاولی ،هابز و توسبیدید است و بعد از جنگ جهانی
دوم توسط مورگنتاو و ولفرز در واکنش به آرمانگرایی تبیین شد .اصول و مفروضات این نظریه عبارت است از:
 -4برخالف آرمانگراها معتلدند جهان را باید آنگونه که هسبت تبیین کرد ،نه آنگونه که که باید باشبد .جهان
به این صببورت تبیین میشببود :نظام بینالملل متشببکل از کشببورهایی دارای حاکمیت ،خودپرسببت و
منفعتطل اسبت که درصبدد افزایش منافع خود هستند؛ قانون و اخالق و حلوق جایی در نظام بینالملل
ندارد و تنها مبارزه برای کس قدرت در آن وجود دارد.
 -0تبیین روابط بینالملل با استفاده از قدرتمحوری ،دولتمحوری ،منافع ملی ،موازنه قوا ،وضعیت طبیعی.
 -9قدرت ،یک مفهوم بنیادین در روابط بینالملل اسبت و همانطور که مورگنتاو میگوید سبیاست یعنی مبارزه
برای کس قدرت و مهمترین انگیزه برای کشورها کس وافزایش قدرت است.
 -1بازیگران اصببلی روابط بینالملل دولت  -ملت یا کشببورها هسببتند؛ علیرغم وجود بازیگران غیردولتی مانن
سبازمانهای بینالمللی و « ...دولت» بازیگر اصبلی اسبت و تصمیم نهایی را میگیرد و بازیگران غیردولتی
کنشگران ثانویه و درجه  0هستند و نلش حاشیهای در تعیین نتایج بینالمللی دارند.
 -5در صحنه داخلی هم گروههای ذینفع ،نلش اندکی در فرآیند تصمیمگیری دارند.
 -6دولت ،یک بازیگر عاقل است و تصمیمات بر اساس تحلیل هزینه  -فایده صورت میگیرد.
 -7رفتار کشببورها بر اسبباس منافع ملی اسببت؛ منافع ملی بر حس ب قدرت ملی تعریف میشببود؛ قدر متیلن از
منافع ملی «بلا و موجودیت کشور در نظام بینالملل» است؛ بنابراین ،منافع ملی با بلای ملی یکسان است.
 -8تمایل برای حداکثرسازی قدرت ،کشورها را به اتااذ سیاست خارجی مبتنی بر موازنه قوا ترغی میکند و در
ملابل بازیگرانی که درصدد برهم زدن قدرت هستند نوعی تعادل وتوازن قوا برقرار شود .توازن قوا  0صورت
دارد:
 oدرونگرا :مبتنی بر اتکا به تواناییهای داخلی
 oبرونگرا :مبتنی بر اتحادها و پیمانهای چندجانبه
 تطبیق بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران:
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 oواقعگرایی ،قال فکری غال در تحلیل سببیاسببت خارجی .ا.ا اسببت ،زیرا اکثر تحلیلگران بر اسبباس
مفهوم منافع ملی به تجزیهوتحلیل سببیاسببت خارجی .ا.ا پس از انلالب پرداختهاند؛ یعنی تبیین رفتار
سیاست خارجی ایران با توجه به میزان قدرت مادی و فیزیکی این کشور
 oبرخی معتلدند این نظریه نسبببت به سببیاسببت خارجی .ا.ا کلیت ندارد و رفتار ایران همیشببه از منطق
واقعگرایی پیروی نکرده است
 oبا جرحوتعدیل میتوان از واقعگرایی برای تحلیل سببیاسببت خارجی .ا.ا اسببتفاده کرد (مثال با توسببعه
مفهوم منافع ملی که شامل ارزشهای غیرمادی و ایدئولوژیک نیز شود)
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نلش داشته است ،اما در اینکه این عوامل چه عناصر جغرافیایی هستند ،اختالف نظر وجود دارد :دیدگاهها
 -4موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی
 -0منابع جمعیتی ،تاریای و فرهنگی
 -9جبرگرایی جغرافیایی :تنها منبع سبیاسبت خارجی .ا.ا جغرافیا (انسانی و طبیعی) است و قبل و بعد از
انلالب اسبالمی یکسبان بوده اسبت و انلالب تأثیری بر سبیاست خارجی نداشته است (منابع :گراهام
فولر ،قبله عالم و ژئوپلیتیک ایران؛ جواد اطاعت ،ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران)
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 .5نظریههای ژئوپلیتیک
( رویکرد سنتی) به بررسی رابطه انسان با طبیعت ،قدرت ملی و جغرافیا ،میزان امکان تغییر عوامل زیستمحیطی
در جهت رفع نیازهای انسانی و ملی میپردازد .کانون این نظریه «قدرت ملی و کنترل سرزمینی» است.
 تعریف :مطالعه پدیدههای سببیاسببی بر اسبباس رابطه مکانی آنها و وابسببتگی و تأثیر آنها بر زمین و عوامل
فرهنگی  -انسانی.
 این رویکرد بر اساس محیط فیزیکی و جغرافیایی به تبیین و پیشبینی رفتار سیاست خارجی میپردازد و استدالل
میکند که عوامل جغرافیایی ماصببوصببا موقعیت جغرافیایی نلش تعیینکنندهای در قدرت ملی و جهتگیری
سبیاست خارجی دارد .رفتار سیاست خارجی تابعی از شرایط جغرافیایی است ،زیرا وضعیت جغرافیایی قوام دهنده
گزینههای موجود برای کشور است و آنها را محدود میکند.
 نظریه جدید (نظریات بومشبببناختی) 0 :محیط وجود دارد؛ عالوه بر محیط جغرافیایی ،محیط روانی نیز در
سیاست خارجی مؤثر است:
 oمحیط روانی :تصورات و برداشتهای تصمیمگیرندگان سیاست خارجی
 oمحیط جغرافیایی :وضعیت و شرایط واقعی موجود
 تطبیق بر سبیاسبت خارجی جمهوری اسبالمی ایران :برخی تحلیلها در همین راسبتا است؛ عوامل ژئوپلیتیکی
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 -1دیدگاه ماتار :این رهیافت میتواند ما را در تحلیل سبیاست خارجی .ا.ا کمک کند بهویژه در تداوم و
اسببتمرار سببیاسببت خارجی ایران پس از انلالب اسببالمی که از ثبات نسبببی برخوردار بوده اسببت و این
معلول ویژگیها و متغیرهای ثابت جغرافیایی (طبیعی و انسببانی) اسببت که در چارچوب برداشببتها و
ادراکات تصبمیمگیرندگان تأثیرگذار بوده است؛ بنابراین ،هر دو محیط روانی و واقعی را باید لحاظ کرد،
دیگر اینکه متغیرهای جغرافیایی تنها منبع سببیاسببت خارجی .ا.ا نیسببت ولی شببدیدا آن را محدود و
ملید میسازد
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 .1واقعگرایان :ریشبه قدرتطلبی کشبورها انسان و دولت است؛ نوواقعگرایان :ریشه قدرتطلبی وضعیت آنارشیک نظام بینالملل است
که تجمیع و انباشت قدرت را بهعنوان یک نیاز حیاتی برای کشورها دیکته میکند.
 .2آنارشیک نظام بینالملل بودن به معنای هر ومر و بینظمی و عدم رفتار الگومند و جنگ تمام عیار و مناقشه عریان نیست.
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 .6نوواقعگرایی (نورئالیسم)
نوواقعگرایی یا واقعگرایی ساختاری
 شببباهت با واقعگرایی کالسببیک :وفاداری به اصببول واقعگرایی کالسببیک مانند کشببورمحوری ،قدرتمحوری،
موازنه قوا ،یکپارچگی و علالنیت کشورها ،وضع طبیعی بینالمللی
تفاوت :واقعگرایی کالسببیک نظریهای در سببطح تحلیل خرد اسببت ولی نوواقعگرایی در سببطح تحلیل کالن و
نظریهای نظاممند اسببت که مهمترین عامل تعیینکننده رفتار کشببورها در عرصببه بینالملل را نظام بینالملل و
ویژگی آنارشیک آن میداند.
 توضیح نظریه با دو بیان:
 oبیان اول :سببؤال این اسببت که چرا کشببورهای ماتلف با سبباختارهای متفاوت و موقعیت جغرافیای
گوناگون و اختالفات ایدئولوژیک در سیاست خارجی رفتار مشابه از خود نشان میدهند
1
پاسبخ این است که نظام بینالملل ویژگیای دارد و محدودیتهایی دارد که این امر را سب میشود؛
نظام بینالملل آنارشیک است؛ آنارشیک بودن 2به این معناست که نظام بینالملل از واحدهای سیاسی
مستللی تشکیل شده استکه فاقد یک اقتدار مرکزی حاکم بر آنها است (هیچ مرجع حاکمی باالتر از
دولبت وجود ندارد؛ در نظام بینالملل هیچ حکومتی بر حکومتها وجود ندارد؛ فلدان حکومت مرکزی
در نظام بینالملل) .بر این اسباس ،کشبورها و تصبمیمگیران قادر نیستند محیط عملیاتی خود را تغییر
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خارجی .ا.ا نیسبت ولی یکی از متغیرهای اساسی است و برای تحوالت پس از فروپاشی شوروی میتوان از این
 .3برخالف واقعگرایان که آنارشببیک بودن نظام بینالملل را قبول دارند ولی آزادی عمل بیشببتری برای دولتمردان و سببیاسببتگذاران از
قیدوبند محدودیتهای نظام بینالملل قائل هسبببتند و توانایی بیشبببتری بنسببببت به نوواقعگرایان] برای تأثیرگذاری بر نتایج بینالمللی
برخوردارند.
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ً
دهند و رفتار و اقداماتشان شدیدا بهوسیله نظام بینالمللی متشکل از واحدهای متعامل محدود و ملید
3
است.
 oبیان دوم :آنارشیک بودن نظام بینالملل سه الگوی رفتاری برای کشورها در محیط بینالملل به وجود
میآورد:
 -4کشورها نسبت به یکدیگر بیاعتماد بوده و سوءظن دارند و این مبتنی بر امور زیر است:
 کشورها قادرند به کشورهای دیگر حمله کنند
 هیچ مرجع قانونی وجود ندارد که کشبببور مورد تجاوز قرار گرفته برای کمک گرفتن
به آن مراجعه کند
 سازوکار بینالمللی برای مجازات متجاوز وجود ندارد
 -0کشورها برای تضمین بلای خود باید به تنهایی امنیت خود را تأمین کنند و این مبتنی بر امور
زیر است:
 سایر کشورها تهدید باللوه هستند
 اقتبدار برتر بینالمللی برای نجات کشبببور مورد تجاوز قرار گرفته وجود ندارد (نظام
بینالملبل خودیبار  self-helpاسبببت؛ اتحبادهبا و پیمبانهای نظامی پدیدههایی
زودگذر است)
نتیجه اینکه کشورها باید به تنهایی امنیت خود را تأمین کنند.
 -9کشبببورهبا برای تأمین امنیت خود تالش میکنند تا قدرت خود را به حداکثر برسبببانند و این
مبتنی بر امور زیر است:
 نظام بینالملل بسیار خطرناک است و تهدیدات باللوه در آن وجود دارد
 هرچه قدرت نظامی کشورها بیشتر باشد ،ضری امنیتی آن کشور نیز باال میرود
نتیجه اینکه اگر احتمال پیروزی وجود داشبببته باشبببد کشبببوری میتواند جنگ را
شروع کند.
بنابراین ،سبباختار نظام بینالملل تعیینکننده رفتار دولتها اسببت؛ سبباختار بهمعنای آرایش واحدها در نظام
بینالملل استکه بر اساس چگونگی توزیع قدرت بین آنها تعریف میشود.
 تطبیق بر سبیاسبت خارجی جمهوری اسبالمی ایران :سباختار نظام بینالملل تنها عامل تعیینکننده در سیاست
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ساختار و الگوهای رفتاری و قواعد بازی با نظام پیشین متفاوت بود و کشورها نیز سیاست خارجی خود را با شرایط
جدید باید تطابق دهند؛ .ا.ا نیز درهمسببایگی شببوروی و کشببورهای تازه اسببتلاللیافته قرار داشببت و محیط
منطلهای جدیدی برای سیاست خارجی .ا.ا شکل گرفته بود.
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 .4در ملابل نوعدوستی  altruismکه متضمن مطلوبیت سودآوری برای کشور خود و دیگر کشورها است.
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 .7نهادگرایی نولیبرال (نولیبرالیسم)
 نظریهای نظاممند و در سطح تحلیل کالن که نظام بینالملل را عامل تعیینکننده رفتار کشورها میداند.
 این نظریه ،حاصبل تالش نظری برای تلفیق دو پارادایم متمایز لیبرال و واقعگرایی است که سه عنصر از این دو
مشرب را باهم تلفیق کند:
 -4نلش کشورها در روابط بینالملل و توجه منافع ملی و قدرت آنها
 -0انگیزههای قوی برای همکاری و در نتیجه وابستگی متلابل کشورها
 -9واکنش نهادهای بینالمللی به کنش کشورها از طریق ادراک منافع ملی کشورها
 اصول و مفروضات این نظریه عبارت است از:
 -4نظام بینالملل عامل تعیینکننده رفتار کشبورها اسبت :سیاست خارجی کشورها و همسانیها و قواعد
موجود در رفتار کشببورها با فهم ماهیت نظام بینالملل حاصببل میشببود؛ کشببورها واحدهای از پیش
قوامیافته تللی میشببوند و تغییر و تحول در نظام بینالملل رخ میدهد نه در کشببورها؛ نظام بینالملل
ً
صرفا برحس موازه قدرت تعریف نمیشود ،زیرا عالوه بر ساختار قدرت فرآیندهای سیاسی و نهادهای
بینالمللی نیز تأثیرگذار هستند؛ نظام بینالملل دارای ساختار و فرایند است :ساختار بهمعنای چگونگی
توزیع قدرت بین کشورها و فرایند بهمعنای الگوهای تعامل و ارتباط میان کشورها.
 -0نظام بینالملل آنارشبیک است :آنارشی بودن نظام بینالملل بهمعنای فلدان حکومت مرکزی؛ فلدان
اقتبداری کبه قوانین را وضبببع و اجرا و ضبببمبانت کند .بنابراین ،مهمترین پیامد آنارشبببیک بودن نظام
بینالملل بیاعتمادی بینالمللی و مشبببکل بودن هماری کشبببورها به علت محتمل بودن فری کاری
است.
 -9کشبورها واحدهای یکپارچه و عاقل هستند :به این معنا که در پی افزایش منافع ملی خود هستند و بر
اسبباس هزینه – فایده عمل میکنند تا بیشببترین سببود را کسبب کنند؛ همچنین کشببورها خودپرسببت
 egoistsهسببتند 4یعنی به سببود و زیانی که نصببی دیگر کشببورها میشببود توجهی ندارند و تنها به
حداکثرسازی سود خودشان التفات دارند.
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میزان تأثیرپذیری سیاست خارجی .ا.ا از سازمانها و نهادهای بینالمللی
رفتارهای همکاریجویانه .ا.ا در قبال کشورهای دوست
سیاست ملابلهجویانه در برابر کشورهای متااصم
تغییر در اولویت اهداف منافع ملی .ا.ا با توجه به شرایط محیطی متغیر

 .8سازهانگاری
 نظریه عام انتلادی که مفروضبات هسبتیشبناسبی خردگرایی  rationalismدر مورد روابط بینالملل و سبیاست
خارجی را به چالش میکشبد و کشبورها را بهعنوان بازیگرانی که منافعشان پیش از تعامل مشاص شده و برای
تأمین اهداف راهبردی وارد عرصه بینالملل میشوند را انکار میکنند.
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 -1کشبببورها مهمترین بازیگران بینالمللی هسبببتند :به بازیگران غیردولتی توجه میشبببود اما مهمترین
بازیگران دولتها هستند.
 -5نهبادهبای بینالمللی موجودیت مسبببتلل دارند :به این معنا که قدرت تأثیرگذاری بر رفتار و منافع ملی
کشبببورهبا را دارند و این از طریق تأثیرگذاری بر انگیزههای گوناگون کشبببورها بهوسبببیله اموری مانند
کاهش هزینههای مبادله ،کاهش بیاعتمادی و عدم قطعیت ،تهیه اطالعات بیشتر ،تثبیت انتظارات
متلابل ،ارائه معیارهای مشببترک ،ایجاد حلوق مالکیت صببورت میگیرد .و این مبتنی بر این اسببت که
ً
مفهوم منفعت ملی شدیدا انعطافپذیر و ذهنی است.
 اصل نظریه :این نظریه دو ملدمه دارد:
 -4کشورها منافع ملی خود را بر اساس قدرت ملی تعریف میکنند
 -0منافع ملی کشببورها تحت تأثیر چهارچوب نهادی و سبباختاری اسببت که کشببور در آن قرار دارد و نیز به
نحوه توزیع قدرت بینالمللی مربوط میشود.
 دو نکته:
 -4سبود نسببی و سود مطلق :نولیبرالیسم سود نسبی را انکار نمیکند ،بلکه استدالل میکند که اهمیت
سببود نسبببی تحت تأثیر ادراکات و برداشببتهای آنان از نیات سببایر کشببورها اسببت و این نهادهای
بینالمللی هسببتند که نلش مهمی در کاهش نگرانیها و حسبباسببیتها نسبببت به سببود نسبببی ایفا
میکنند .سبود مطلق در جایی اسبت که کشبورها انتظار دست یافتن به منافع متلابل داشته و احتمال
بهکارگیر زور علیه خویش توسط سایر کشورها را مردود میدانند ،محلق میشود.
 -0کشببورها در شببرایط محیطی ماتلف ،منافع خود را بهصببورت متفاوت تعریف میکنند؛ بنابراین ،قدرت
مطلوبیت دارد ولی منحصر به قدرت نظامی نیست.
 تطبیق بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران :بر اساس این نظریه میتوان موارد زیر را توصیح دادک
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 هدف :شبناخت چگونگی شبکلگیری هویتها و منافع و نوع هنجارها و رویهها و علت اهمیت هویت این است
که هویت باشبببی از رویه کشبببورها بوده اسبببت که در نتیجه کنشهای آنها در داخل و خار را برمیانگیزد.
فرهنگ بهمثابه یک نظام معانی بیناالذهانی در شکلگیری هویت نلش دارد.
 اصول هستیشناختی سازهانگاری:
 )4ساختار ارزشی و هنجاری مشترک بیناالذهانی در سیاست خارجی نلش دارد :برخالف مارکسیستها
که تنها بر منابع مادی و فیزیکی تأکید میکردند و آنها را بر سیاست خارجی کشورها مؤثر میدانستند،
سببازهانگاری معتلد اسببت نظام باورها و ارزشهای مشببترک به دو صببورت بر سببیاسببت خارجی تأثیر
میگذارد:
 تعریف محیط مادی ،منابع مادی و تواناییهای کشور
 تعریف هویت اجتماعی کشورها در نظام بینالملل
 )0ساختارهای فکری – هنجاری در پیدایش هویت و منافع کشورها نلش دارد :توضیح در دو مرحله:
الف .نلش ساختارهای فکری – هنجاری بر پیدایش هویت
 هویت یک امر تجربی بوده و به شرایط تاریای ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی بستگی دارد؛
 هویت معلول عوامل مادی نیست ،بلکه همیشه بهصورت اجتماعی ساخته میشوند؛
 هویت ماهیتی بیناالذهانی دارد و همان هویت را تعیین میکند؛
 نظام معانی بیناالذهانی ماتلف هویتهای متفاوتی را شکل میدهند؛
 سبباختارهای فکری – هنجاری که هویت را شببکل میدهند بر دو قسببم بینالمللی و داخلی
میباشند .هنجارهای داخلی از طریق فرایند جامعهپذیری درونی میشوند؛
 عوامل مؤثر بر پیدایش هویت عالوه بر سبباختارهای هنجاری – فکری :فرهنگ سببیاسببی،
ایدئولوژی ،جهانبینی ،زبان ،ویژگیهای انسانی – جمعیتی ،جغرافیا؛
ب .نلش ساختارهای فکری – هنجاری در پیدایش منافع ملی
 منافع کشورها معلول هویت آنها است
 هویت معلول ساختارهای فکری – هنجاری است
 پس ساختارهای فکری – هنجاری از باب «علت علت» علت پیدایش منافع هستند
 9 نتیجه :
أ .منبافع ملی ،مفهومی اجتمباعی اسبببت و همانگونه که هویت در تعامل اجتماعی
شببکل میگیرد ،منافع ملی نیز در صببورت حضببور و رابطه با دیگر واحدها شببکل
میگیرد.
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 )4خردگرایی بر مدل انسببان اقتصببادی تکیه میکند ولی سببازهانگای بر مدل انسببان اجتماعی؛ بنابراین،
انسان اجتماعی بازیگر خردمندی که بر اساس محاسبه هزینه – فایده اقدام میکند نیست ،بلکه طبق
نلش اجتماعی که در فرآیند جامعهپذیری کس کرده رفتار میکند
 )0کشبببورهبا بر اسببباس منطق نتبایج عمل نمیکنند ،بلکه بر منطق تناسببب اقدام میکنند؛ یعنی رفتار
کشورها با هنجارهای اجتماعی که نلش آنان ایجاب میکند تناس دارد (تعبیرات دیگر :رفتار کشورها
برای کسب منافع مسلم و پیشینی نیست ،کشورها بازیگرانی نلشمحور هستند که برحس انتظارات
ارزشی بیناالذهانی رفتار میکنند)
 تعالدد هنجارها :اگر هنجارهای بیناالذهانی مشبببترک ،متعدد باشبببند از هنجاری تبعیت میشبببود که قدرت
بیشتری داشته باشد؛ قدرت هنجار به دو عامل بستگی دارد:
 )4میزان اشتراک :درجهای که هنجار بهطور گسترده بین بازیگران سیاسی مشترک است
 )0میزان صراحت و وضوح :میزانی که هنجار رفتار مجاز و غیرمجاز را بهطور دقیق تعیین میکند
 9حالت ممکن است رخ دهد:
 -4اگر هنجارها در دو سببطح ملی و فراملی از اشببتراک و صببراحت کافی برخوردار باشببند ،انتااب رفتار
سیاست خارجی به سهولت صورت میگیرد مانند پاسداری از حاکمیت ملی
 -0اگر هنجارها در یک سطح بهاندازه کافی باشد و در سطح دیگر مبهم باشد ،رفتار بر پایه هنجار در اول
انتااب میشود
 -9اگر هنجار در دو سبببطح از اشبببتراک و صبببراحت برخوردار نباشبببد ،انتااب رفتار مشبببکل و رفتارهای
متناقض صورت میگیرد
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ب .هویبت هم وجود منبافع و هم فلبدان منافع را مشببباص میکند؛ یعنی این هویت
اسبت که منافع خاص را مجاز و مشروع و برخی منافع دیگر را غیرمجاز و نامشروع
تعیین میکند.
 .سازهانگاری ،رابطه بین منافع و هویت را بر اساس مفهوم نلش توضیح میدهد؛ به
این معنا که هویت ،نلش را و سپس منافع ملی را تعیین میکند:
ساختارهای فکنی – هنجاری  هوات  نقش  منافع ملی  رفتار سیاست خارجی
ً
 )9سببباختارهای فکری – هنجاری و کشبببورها متلابال یکدیگر را قوام میباشبببند :یعنی هردو بهگونهای
ً
معلول یکدیگر هسبببتند و مشبببترکا تکوین مییابند (یک حالت دایرهای وجود دارد) مثال :هنجارهای
اسبالمی که برای .ا.ا تجویز میکند تا از مسبلمانان حمایت کند در صبورتی اسبت که این کشورها به
رویه اسالمی خود ادامه دهند.
 تفاوت سازهانگاری با خندگناای:
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 تطبیق بر سبیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران :مهمترین عامل رفتار سیاست خارجی .ا.ا انتظارات ارزشی
بیناالذهانی (هنجارهای اجتماعی ملی و فراملی) اسببت .با این مدل میتوان چگونگی تأثیرگذاری سبباختارهای
فکری و علیدتی مانند ایدئولوژی و جهان بینی بر سیاست خارجی .ا.ا را بررسی کرد و نلش و جایگاه منافع ملی
و قدرت غیرمادی در سبیاست خارجی .ا.ا را تبیین کرد و نیز اولویتبندی منافع ملی ایران را بر اساس هویت و
نلش ملی تجزیهوتحلیل کرد.
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خار از زبان را بازنمایی میکند)  ارتباطی با سباختارهای کالن اجتماعی ،هویت ،مناسبات قدرت
ندارد
ً
 )9زبانشالناسالی انتقادی حتحلیل انتقادی گفتمان ( :انتلاد از روانشبناسی اجتماعی) گفتمان صرفا

بازتاب دهنده روابط قدرت خار از خود نیسببت ،بلکه گفتمان فرآیندهای اجتماعی را شببکل میدهد و
نلش اسببباسبببی در هویبت و بباورهای اجتماعی دارد .این نوع گفتمان ،برای تبیین پدیدههای زبانی،
منباسبببببات قبدرت و زبان ،هژمونی و قدرت ،پیشفرضهای ایدئولوژیک ،فرآیندهای ایدئولوژیک در
گفتمان ،هژمونی و نابرابری در گفتمان بهکار میرود.
 تحلیل انتلادی گفتمان حاصل تالشهای فکری امثال فوکو ،الکالو ،موفه ،فرکالف است:
 )4فوکو ،گفتمان را عامتر از ایدئولوژی میداند و بهجای ایدئولوژی از گفتمان استفاده میکند ،به  9دلیل:
أ .مفهوم ایدئولوژی متضمن تفکیک بین ذهن و عین و ارزش و واقعیت است  در
گفتمان ،واقعیت و حلیلت یک سازه گفتمانی است
ب .ایدئولوژی لزوما به فاعل شناسای خودماتار ارجاع میدهد  در گفتمان ،فاعل
شناسا خود نیز یک مواضعه گفتمانی است
 .ایدئولوژی عوامل اقتصادی و مادی را ماهیتی روبنایی و ثانوی میداند  گفتمان
ماهیتی اولیه و بنیادین دارد که همه چیز در آن معنا مییابد
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 .9نظریه گفتمان
 تفکیک سه نوع تحلیل گفتمانی:
 )4تحلیل گفتمانی :گفتمان یعنی ساختارهای زبانی فراجمله و متن
ُ
 )0روانشالالناسالالی اجتما ی :مطالعه گفتمان بهصببورت خرد و مطالعه رابطه قدرت و زبان (زبان ،قدرت
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 تغییر گفتمانی:
 )4گفتمانها حاصبل ارتباط هویتهای زبانی متمایز و سبیال (بازی زبانی بهتعبیر ویتگنشببتاین) هستند؛
پس گفتمان مشمول عدمثبات شکلی و ماهوی است.
 )0مدل درخت گفتمانی (فوکو) :گفتمان دارای تغییرات بنیادی و غیربنیادی است؛ گزارهها در یک آرایش
سلسلهمراتبی و در سطوح ماتلف قرار میگیرند؛ اصول و عناصر محوری در الیههای زیرین و تغییرات
آنها تغییرات بنیادین محسبوب میشبود و برخی عناصر در سطوح باالیی و برخی در سطوح میانی که
تغییرات غیربنیادین دارند و ریشه آن گزارههای حاکم میباشند .بنابراین ،دو نوع تغییر داریم:
 تغییر «از» گفتمان :بهمعنای دگرگونی بنیادین که از تغییر اصول حاکم حاصل میشود.
 . 5گزاره در دستگاه فلسفی فوکو ،نوعی کنش رفتاری است که معنا را به شنونده منتلل میکند.
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 فوکو :گفتمبان مجموعبه احکبام متعلق ببه صبببورتبنبدی گفتمبانی واحبد یا مجموعهای از
گزارهها 5که در یک عصببر به وحدت میرسببند و انسببان بهوسببیله آن هویت و اجتماع خود را
تعریف میکند.
 هر صورتبندی گفتمانی  1عنصر دارد:
أ .ابژه (عینیت  )objectکه گزارهها راجع به آن هستند
ب .کارکرد بیانی که جایگاه گزارهها را مشاص میکند
 .مفاهیم که گزارهها در چهارچوب ان تنظیم میشوند
د .راهبردهای که ارائه میشوند
 از آرای فوکو چند اصل استنتا میشود:
أ .گفتمان امری فراگیر و شامل است که خار از آن نمیتوان اندیشید
ب .گفتمان یک شبکه معنایی به همپیوسته است که ذهن جمعی را میسازد
 .ذهن جمعی سببباختهشبببده بهوسبببیله گفتمان دائما در حال تنازع اسبببت و مبین
دگرگونیها است
 )0الکالو :گفتمان قبل از هر چیز وجود دارد و شبناخت و کنش انسبان را معنا میباشد و تنها از طریق
آن قادر به فهم جهان است.
 )9الکالو و موفه :گفتمان مجموعهای معنادار از عالئم و نشانههای زبانشناختی و فرازبانشناختی که
فراتر از گفتار و نوشببتار اسببت؛ همه چیز ماهیتی گفتمانی دارد و در ارتباط با دیگر اشببیاء معنا مییابد؛
معنای اجتماعی گفتارها ،کنشها و نهادها همگی در ارتباط با زمینه کلیای که باشببی از آن هستند
درک میشود.
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 تنازع گفتمانی:
 )4امکان تثبیت ،انسبداد و هژمونی گفتمان را گویند؛ سبؤال این است که آیا امکان هژمونی یک گفتمان
بر سیاست و جامعه وجود دارد
 امکبان دارد (فوکو) :مباهیت تفوقطل یک گفتمان بلیه گفتمانها را به حاشبببیه میراند و
همواره یک گفتمان تفوق مییابد.
 امکان ندارد (الکالو ،موفه) :سرشت سیال زبان اجازه تثبیت کامل معنا را نمیدهد و امکان
تسبببلط دائم یبک گفتمبان وجود ندارد .معنا همواره در معرض تحول اسبببت؛ منازعه در یک
گفتمبان بر سبببر تعیین معنبا اسبببت و این نزاع همواره وجود دارد؛ این تعامل بین گفتمانها
«ضدیت» نام دارد و به این معنی است که هویت یک گفتمان دائما در حال تغییر است.
 )0هژمون از نظر دیویبد هوارت :اصبببلیترین منازعه در جامعه ،منازعه برای تعیین مفهوم برای گفتمانی
خاص است و جامعه سرشار از مبارزات گفتمانی است و هدف دست یافتن به منزلت هژمنوتیک است؛
عمل اسببتیالجویی نوعی ارتباط برای تعیین قواعد مسببلطی اسببت که صببورت گفتمان را میسببازد و
مسببتلزم مرزبندی سببیاسببی و پذیرفتن وجود دالهای شببناور – که برای تعریف آنها منازعه صببورت
میگیرد – است؛ بنابراین ،تثبیت رابطه بین دال و مدلول را هژمونی گویند.
 )9انسداد جزئی :در صورتی که گفتمان تبدیل به هژمون نشود ممکن است در برخی وضعیتهای خاص
دستیابی موقت به هژمون امکانپذیر باشد و در نتیجه انسداد جزئی صورت گیرد.
 تطبیق بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران :به  0صورت میباشد:
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 تغییر «در» گفتمان :بهمعنای دگرگونی عناصبببر فرعی (بدون تغییر اصبببول حاکم) که تغییر
درون گفتمانی را سب میشوند و همه آنها میزان عمق یکسان ندارند.
 )9صبورت گفتمان شببیه ساختار نظام بینالملل براساس نظریه نوواقعگرایی والتز است؛ والتز ،سه سطح
در سببباختار نظام بینالملل را توصبببیف میکند که علیرغم تغییر در آنها ممکن اسبببت ماهیت نظام
بینالملل دگرگون نشبببود؛ معموال تغییر در سبببطح سبببوم یعنی تعداد بازیگران و قدرتهای بزرگ رخ
میدهد ولی به ارتباط با سایر سطوح احتمال تغییر در دو سطح دیگر وجود دارد؛ عمیقترین الیه سطح
مولد است که تغییر در آن سب تغییر در الیههای دیگر نیز میشود؛ نتیجه بحث اینکه:
 گفتمان در گذر زمان دستاوش تغییر میشود
 عناصر متشکله ساختار مستلل و مجزا نیستند (ترابط میان عناصر)
 گفتمان یکی از سببباختارهای اجتماعی اسبببت که در نظریه سبببازهانگاری بهعنوان مهمترین
عنصر تعیینکننده سیاست خارجی است
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 )4چارچوبی مفهومی برای مطالعه چگونگی تغییر گفتمان سیاست خارجی .ا.ا اعم از تغییر در گفتمان و
تغییر از گفتمان (نظریههای اثباتگرا نمیتوانند این تغییرات را تبیین کنند)
 )0تحلیبل تحوالت سبببیباسبببت خارجی .ا.ا و تغییرات رفتاری آن ،به عبارت دیگر :تأثیرگذاری عناصبببر
گفتمانهای ماتلف بر سیاست خارجی .ا.ا
چارچوب نظری کتاب:
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 نظریههای فوق هرکدام باشی از رفتار سیاست خارجی .ا.ا را تبیین میکنند ،زیرا سیاست خارجی .ا.ا معلول
متغیرهای متعدد در سطوح ماتلف فردی ،ملی و بینالمللی است.
 مدل تعامل سبهجانبه پویا (روحاله رمضبانی) :تحلیل سبیاست خارجی .ا.ا بر پایه پیوند متلابل تحوالت داخلی،
سیاست خارجی و نظام بینالملل و نیز بر پایه تعامل ساختار – کارگزار؛ این نظریه به اعتراف مبدع آن شبیه نظریه
ملی – بینالمللی جیمز روزنا است که در تحلیل سیاست خارجی کشورهای درحال توسعه استفاده میشود و طبق
این نظریه سیاست خارجی تابعی از  5متغیر است:
 )4منابع فردی :ویژگیهای (اکتسبابی و غیراکتسبابی) شباصبیتی تصبمیمگیران مانند شجاعت ،ترس،
عصبانیت ،خشونت ،خطرپذیری ،صبر ،سنگدلی ،نظام ارزشی ،خاستگاه فکری – علیدتی
 )0نلش :عواملی که از ماهیت مناص ب و پسببتهای سببازمانی نشببأت میگیرد و برای صبباح منصبب
محدودیت رفتاری ایجاد میکند.
 )9حکومتی (بوروکراتیک) :جنبههای ساختاری حکومت که گزینههای تصمیمگیری را محدود میکند یا
افزایش میدهد و دموکراسبیسازی و بوروکراسی ها بسیار مهم هستند؛ متغیرها :شکل و ماهیت نظام
سببیاسببی ،حجم حکومت ،سبباختار قدرت سببیاسببی ،درجه تفکیک قوا ،میزان باز و بسببته بودن نظام
سیاسی.
 )1اجتماعی (ملی) :نمودهای غیرحکومتی جامعه مانند گرایشهای ارزشی ،میزان وحدت ملی ،فرهنگ
سیاسی ،میزان توسعهیافتگی ،ایدئولوژی اسالمی ،تجربه تاریای ،موقعیت جغرافیایی.
 )5بینالمللی (خارجی ،سبببیسبببتماتیک) :خصبببوصبببیات نظام بینالملل ،توزیع منابع قدرت در سبببطح
بینالملل ،تعامالت بینالمللی ،الگوی ارتباطات ،میزان نهادینگی ،میزان وابستگی متلابل ،همگونی
یا ناهمگونی ایدئولوژیک در سطح جهان
بر اسبباس این چارچوب تحلیلی امکان ادغام نظریههای ماتلف برای تحلیل سببیاسببت خارجی .ا.ا
فراهم میشود:
 غریزه قدرتطلبی انسان (واقعگرایی)  منابع فردی
 ساختارهای سیاسی – اجتماعی (آرمانگرایی)  اجتماعی ؛ خارجی (بینالمللی)
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 سباختار نظام سبیاسبی (صبلح دموکراتیک) ،سباختار نظام اقتصادی (لیبرالیسم اقتصادی)،
ویژگیهای جغرافیایی (ژئوپلیتیک)  حکومتی ؛ اجتماعی
 ساختار نظام بینالملل (نورئالیسم ،نولیبرالیسم)  خارجی (بینالمللی)
 ساختارهای فکری – علیدتی (سازهانگاری) ،معانی مورد نظر (تحلیل گفتمان)  اجتماعی
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 .1منابع فردی
تأثیرگذاری متغیرهای فردی بر این اصببل اسببتوار اسببت که تصببمیمگیران بهعنوان انسببان از خصببوصببیات شبباصببی
منحصر به فردی برخوردارند که بر رفتار سیاست خارجی آنان تأثیر گذاشته و آنان را از دیگران متمایز میکند.
 )1خصوصیات شخصی:
 به دو دسته ذاتی و اکتسابی تلسیم میشوند و مانند احتیاط ( بیپروایی) ،دوراندیشی ( عصبانیت،
مصلحتاندیشی ( جزمگرایی) ،تواضع ( تکبر) ،احساس برتری ( احساس حلارت) ،خالقیت (
تاری گری) ،اعتماد به نفس ( روانپریشی) ،شجاعت ( ترس) ،قاطعیت ( تذبذب) ،تساهل (
تلید) ،انلالبی ( سببازشناپذیری) ،ظلمسببتیزی ( ظلمپذیری)( .امام خمینی :قاطعیت ،تواضببع،
انلالبی ،ظلمستیزی)
 تلسیمات دیگر برای رهبران:
 oآرمانگرا (تصببمیمگیری بر اسبباس باید و نباید) و واقعگرا (تصببمیمگیری بر اسبباس واقعیت)
تلسیم میشوند.
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تغییر و تحول سبیاست خارجی .ا.ا در  92سال گذشته :ثبات اصول و اهداف بنیادین و تغییر تحوالت عینی و ذهنی
در محیطهای سببهگانه داخلی ،خارجی و روانی .ثبات در سببیاسببت خارجی بهمعنای عدم تغییرات فوری و فاحش در
قال تغییرات جزئی است که در درازمدت تغییرات اساسی را موج میشود .تحلیل علل تداوم و تغییر نیازمند تحلیل
منابع سیاست خارجی .ا.ا است؛ توضیح منابع سیاست خارجی .ا.ا بر اساس نظریه ملی – بینالمللی جیمز روزنا.
نکته  -4هر کدام از این منابع مسبتلل بوده ولی سیاست خارجی تکعاملی نیست و مجموعهای از عوامل بر آن تأثیر
میگذارد.
نکته  -0میزان تأثیرگذاری هر عامل ثابت نبوده و تابع شرایط زمانی ،مکانی و موضوعی است.
نکته  -9منابع دارای ثبات بیشبتر (وضبعیت جغرافیایی ،پیشینه تاریای ،فرهنگ سیاسی) سب استمرار رفتار خاص
در سیاست خارجی میشود و عوامل متغیر سب بیثباتی.
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 oملیگرا ،جهانوطنگرا (اسالمگرا)
 oنگاه بدبینانه یا خوشبینانه به نظام بینالملل (نظام بینالملل عرصببه جنگ و کسبب قدرت
است و تفاهم امکان ندارد یا اینکه کشورها قابل اعتماد بوده و امکان حلوفصل مسالمتآمیز
وجود دارد)
 موارد دیگر :تجربه شباصبی ،پیشبینه زندگی رهبران ،کودکی و نوع آموزش و جامعهپذیری ،روحیات و
ارزشها ،شیوههای تصمیمگیری
 تطبیق بر سبیاسبت خارجی جمهوری اسبالمی ایران :خصبوصبیات فردی بازرگان و امام خمینی سب
اختالف رفتار سبیاسبت خارجی شبد؛ شباصبیت فرهنگی خاتمی سبب فرهنگمحور شببدن سیاست
خارجی شد؛ عملگرا و پراگماتیست بودن هاشمی رفسنجانی سب واقعگرا شدن سیاست خارجی شد.
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شبرایط و محیط خارجی بهوسبیله دستگاه حسی ،نظام آموزشی ،باورها و تجارب آگاهانه و نیمهآگاهانه به دست
میآید.
 هر سبیاستمدار تصویری خاص از نظام بینالملل دارد که از طریق تفسیر حوادثی که یا پیش از زمان
وی یا در زمان رخ داده است ،حاصل میشود و این ادراکات بهساتی تغییر میکنند.
 انحراف ادراکی ناشبببی از ابزارهای ادراکی ،اطالعاتی که با ادراک سبببیاسبببتمدار ماالف باشبببد را رد
میکند یا بهگونهای تفسبیر میکند که با ادراک شباصبی مطابق باشد ،مانند ادرا ک رهبران از دشمن
بودن امریکا که بر رفتار سیاست خارجی تأثیرگذار است.
 تطبیق بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران :موارد زیر قابل تأمل است:
 oنوع نگرش سیاستگذاران ایران به نظام بینالملل
 oتصور آنان از هویت و جایگاه ایران
 oبرداشبت آنان از اولویتهای اهداف ملی :ارحجیت توسبعه اقتصادی (هاشمی رفسنجانی)،
ارجحیت مفاهمه و گفتگو (خاتمی)
 oسبک و شیوه تصمیمگیری :حضور فعال و مستلیم در سیاست خارجی (ملام معظم رهبری،
هاشببمی رفسببنجانی)؛ تفویض و واگذاری اختیارات به دیگران (امام خمینی)؛ تصببمیمگیری
جمعی (خاتمی)
 )3تعامل شخصیت و نقش :افراد تصمیمگیرنده با ویژگیهایی که دارد بر سیاست خارجی تأثیر میگذارند ،اما
ابزارهایی که در اختیار تصببمیمگیرندگان اسببت سببب محدودیتزایی برای آنان میشببود .متغیرهای فردی به 0
صورت نلش مؤثری بر سیاست خارجی ایفا میکنند:
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 )2محیط روانی و ادراکی :تصببورات ،برداشببتها و ادراکات رهبران سببیاسببی که از تعامل دریافتهایی که از

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل دوم :منابع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه09 :

 تفاسبیر متفاوتی که صباح منصببان از منصب و پسبت خود ارائه میدهند (نلشها قابلیت تفسبیر به
صبورت گسبترده یا مضبیق دارند) و این به خصوصیات فردی برمیگردد .مثال :تفسیر موسع هاشمی
رفسببنجانی از نلش و پسببت خویش سببب نلشآفرینی گسببترده در سببیاسببت خارجی شببد چه در زمان
ریاستجمهوری با ریاست مجلس.
 تأثیرگذاری بیشتر خصوصیات فردی بر تصمیمگیریهای در زمان بحران تا تصمیمگیریهای عادی،
زیرا در زمان بحران فرصبت کمتری برای تصبمیمگیری وجود دارد و این سب میشود بر خصوصیات
فردی بیشبتر تکیه شبود .مثال :نلش خصوصیات فردی امام خمینی در پذیرش قطعنامه  ،538قضیه
مکفارلین ،و نلش ملام معظم رهبری و هاشببمی رفسببنجانی در قضببیه حمله عراق به کویت و اعالم
بیطرفی از سوی ایران.
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 )1محدودیتهای فردی :تصمیمگیرندگان سیاست خارجی تحت تأثیر رفتارهای تجویزشده اجتماعی – سیاسی
و هنجارهای حلوقی ناشی از پست و منص میباشند و رفتارهایشان بر اساس انتظاراتی است از آن نلش وجود
دارد و سیاستمداران خود را با الزامات نلش خویش تطابق میدهند .بر این اساس ،تصمیمگیری بیش از آن که
تحت تأثیر خصبببوصبببیات فردی باشبببد از نلش و الزامات مسبببئولیتی تأثیر میپذیرد و این سبببب محدودیت در
انتاابها و گزینهها میشبود( .نلش ،خصوصیات فردی را تعدیل و محدود میکند؛ نلش ،مسئول را میسازد).
فالالالالنو الالالالات:

 با تغییر اشااص ،سیاست خارجی دستاوش تغییر فوری و فاحش نمیشود
 رفتار مشابه اشااص و مسئولینی که خصوصیات متفاوت دارند
 منابع فردی و نلش یکدیگر را کنترل و تعدیل میکنند (هیچ کدام عامل انحصاری نیستند)
 نلش ،را به صورت موسع و مضیق میتوان تفسیر کرد
 تأثیرگذاری نلش بر تصبمیمات تاکتیکی و برنامهریزی شبده بیشبتر از اثرباشبی بر تصبمیمات بحرانی
است (در تصمیمات بحرانی ،منابع فردی اثرگذارتر هستند)
 در نظامهای متکثرگرا ،منابع نلشگرایانه بروز بیشتری دارند تا در نظامهای بسته و اقتدارگرا
ً
 )2رویهه سههازمانی :تبیین رفتبارهای گروهی و سبببازمانی و تصبببمیمات که عادتا درون دیوانسببباالریها و
سازمانهای متصدی سیاست خارجی اخذ میشود.
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 .2منابع نقشگرایانه
متغیرهای وابسته به نلش عبارت است از :تأثیرگذاری پست و مسئولیت بر رفتار صاح منص و مسئول که بهصورت
شرح وظایف مورد انتظار تعریف میشود؛ بر دو دسته میباشد:

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل دوم :منابع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه01 :

 فشبارهای ناشبی از نلش ممکن اسبت سب همنوایی ایستاری در دیوانساالریها و تمکین نسبت به
دیبدگباه های متعارف بینجامد و گرایش به اسبببتمرار آن غلبه دارد که سبببب تداوم یافتن یک رفتار در
سیاست خارجی میشود و قدرت منابع فردی را کاهش میدهد
 توصببیف دالیل عدم اجرای کامل سببیاسببتهای کالن نظام بهوسببیله برخی کارگزاریها (زیرا در آن
کارگزاریها در تبیین منافع ملی و تعیین اولویتها با نظام اختالف دارند)
 تطبیق بر سبیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران :تنوع و تعدد تفاسیر نلش در سیاست خارجی .ا.ا
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 .3منابع حکومتی
چگونگی سازمانیافتن جمهوری اسالمی از منابع تعیینکننده سیاست خارجی .ا.ا است ،زیرا بین چگونگی تشکیل
وسبببازمباندهی حکومبت و تصبببمیمگیری در سبببیباسبببت خارجی رابطه مسبببتلیم وجود دارد و میتواند گزینههای
تصمیمگیری را تحدید یا گسترش دهد.
 .1ماهیت نظام سهیاسهی :ماهیت ،شبکل و سباختار حکومت که در قانون اسباسبی .ا.ا تعریف شده است
«مردمسبباالری دینی» اسببت واگر چه با لیبرال دموکراسببی تمایز زیادی دارد ولی به هر حال مردمسبباالر و بر پایه
مشارکت مردمی است و تحت تأثیر الزامات مردمساالری است.
 ماهیت نظامهای مردمساالر به  9صورت بر سیاست خارجی اثر میگذارد:
 oتلسیم قدرت تصمیمگیری بین نهادها و کارگزاریها و در نتیجه بازیگران بیشتری در فرایند
سیاست خارجی حضور دارند (برخالف نظامهای اقتدارگرا و غیردموکراتیک)
 oمسببئول بودن رهبران تصببمیمگیر در نظام مردمسبباالر و در نتیجه محدود شببدن گزینههای
تصمیمگیری و تالش برای جل ملبولیت عمومی
 oطوالنی شدن روند تصمیمگیری در سیاست خارجی به دلیل تعدد بازیگران
 تصببمیمگیری غیرمتمرکز در نظامهای مردمسبباالر و متکثر  اتااذ سببیاسببتهای مسببالمتآمیز و
صلحجویانه؛ دلیل:
 oلزوم اجماعسازی و کس توافق بین گروه کثیری از بازیگران ،کاربرد زور را میکاهد
 oپاساگو بودن در برابر مردمانی که برای رفاه اقتصادی اهمیت زیادی قائلاند و بر روشهای
مسالمتآمیز تأکید میکنند
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ممکن اسببت سببب انطباق تدریجی در سببیاسببت خارجی .ا.ا شببود و نیز ممکن اسببت سببب تغییر
متغیرهای مرتبط با نلش شود؛ بنابراین ،تغییر و تنوع در تعاریف نلشها ممکن است موج عدم ثبات
و استمرار رفتار سیاست خارجی شود و عدم تغییر سب ثبات خواهد شد؛ ولی باید اذعان کرد که میزان
تأثیرگذاری افراد بر سیاست خارجی .ا.ا بیشتر از نلشها است.

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل دوم :منابع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه05 :

 تطبیق بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران:
 oعلت انتااب سیاست تنشزدایی توسط هاشمی رفسنجانی :افزایش اختیارات ریاستجمهور
– پس از بازگری قانون اساسی – و پاساگو بودن وی در برابر مردم
 oعلت انتااب سبیاسبت آشبتیجویانه و صلحآمیز در زمان خاتمی :تفسیر آزادمنشانه از قانون
اساسی و مردمساالر بودن نظام و پاساگو بودن در برابر مردم
 .2شهکل و ساختار حکومت :دو نوع مردمساالری وجود دارد :ریاستی و پارلمانی؛ .ا.ا نظام نیمهپارلمانی –
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 .3دیوانساالری :جمعآوری اطالعات و پردازش آنها ،ارائه پیشنهاد و مشاوره ،اجرای سیاستها؛ تلسیمکار به
دلیل تاصصی شدن حوزههای سیاست خارجی سب شکلگیری دیوانساالری سیاست خارجی میشود.
 ساختار دیوانی سیاست خارجی .ا.ا دربرگیرنده  9نوع نهاد است:
 oنهادهای سیاسی – دیپلماتیک
 oنهادهای نظامی – امنیتی
 oنهادهای تجاری – اقتصادی
 متغیرهای دیوانساالرانه از طریق بر سیاست خارجی تأثیر میگذارند:
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نیمه ریاسبتی اسبت؛ قوه مجریه دو رکنی اسبت (باشبی از اختیارات در دسبت رهبری و باش هم در دست قوه
مجریه)
 تفکیک ق وا :تفکیک قوا در قانون اسباسی .ا.ا پذیرفته شده است ولی به موج همین قانون اساسی
همبه قوا زیر نظر والیبت مطلله امر و امامت امت عمل میکنند و به این ترتی  ،ملام رهبری بر تمامی
امور کشبببور نظارت دارند؛ عالوه بر این نهادهایی مانند شبببورای عالی امنیت ملی ،مجمع تشبببایص
مصلحت نیز از قوای سهگانه مستلل هستند.
 تأثیر ساختار .ا.ا .بر سیاست خارجی .ا.ا:
 oملام رهبری باالترین نلش را در سیاست خارجی .ا.ا دارد
 oقوه مجریه سبیطره کامل بر سبیاست خارجی ندارد ولی پس از ملام رهبری بیشترین نلش را
دارد
 oشورای عالی امنیت ملی و مجمع تشایص نیز تأثیراتی دارند
 چنین سباختاری سبب کند شبدن فرایند تصبمیمگیری و در نتیجه ثبات سیاست خارجی .ا.ا
میشود.

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل دوم :منابع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه06 :
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بیشتر بر اجرا و اعمال سیاستها اثر میگذارد تا تصمیمگیری (به شهادت تاریخ)
 .4منابع ملی
کلیه ویژگیهای غیرحکومتی جامعه و ملت ایران را گویند؛ سبببیاسبببت خارجی .ا.ا در خن شبببکل نمیگیرد و معلول
مجموعهای از عوامل است که عبارتند از:
 )1متغیرههای فرهنیی :فرهنبگ بهمعنای عام دربرگیرنده آداب و رسبببوم ،سبببنتها ،مذه و دین ،باورها،
تصورات و ایستارهای مشترک ،روش اندیشیدن ،نهادها ،ارزشها و هنجارها ،قانون ،الگوهای رفتاری است.
 /1خصوصیات و ارزشهای ملی :فرهنگ حاکم بر جامعه ،عامل تعیینکننده در سیاست خارجی .ا.ا
میباشد
 خصوصیات مثبت ایرانیان :آرمانخواهیف عدالتطلبی ،همنوازی ،حقجویی ،ظلمستیزی:
آرمانخواهی سبببب آرمانگرایی در سبببیاسبببت خارجی و عدم توجه به واقعیتها میشبببود؛
عدالتطلبی سببب عدالتمحوری میشببود؛ پشببتیبانی از نهضهای آزادیباش و صببدور
انلالب معلول این عوامل است.
 خصببوصببیات منفی ایرانیان :مطلقاندیشببی ،ابهام و ایهام ،فرصببتطلبی ،بیاعتمادی :این
امور سبب بروز رفتارهای افراطی و تفریطی ،عدم پندآموزی ،دورویی و دوگانگی و کلیگرایی
و تلونگرایی در سیاست خارجی میشود.
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 oرقابتهای درونسازمانی و بینسازمانی بر اساس تعریف خاصی که از منافع ملی .ا.ا دارند
(رایج ترین شیوه)؛ مثال :رقابت بین وزارت امور خارجه ،سپاه و وزارت اطالعات بر سر تعیین
سیاست خارجی ایران در قبال حمله امریکا بافغانستان و عراق
 oرقابت بین مدیران اندک دولتی برای سیاستگذاری خارجی؛ مثال :اتااذ سیاست در بحران
عراق با اختالف نظر مواجه بود:
 وزیر امور خارجه  سیاست اقناع و چانهزنی دیپلماتیک
 وزیر دفاع و فرماندهان سپاه و ارتش  سیاست اجبار و توسل به زور
 وزارت اطالعات  دیپلماسی و عملیات پنهان
 اگر در صحنه تصمیمگیر وفاق وجود داشته باشد ،ولی باز ممکن است در عرصه اجرا اختالفنظر بروز
کند ،زیرا بین تصمیم و عمل شکاف عمیلی وجود دارد که دستگاه دیوانساالری آنرا ُپر میکند.
 تطبیق بر سبیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران :متغیرهای دیوانساالری در سیاست خارجی .ا.ا

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل دوم :منابع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه07 :

 /2فنهنگ سالیاسی :نظام بیناالذهانی زیربنایی سیاست و بیانگر ارزشهای سیاسی ،باورها ،آرمانها و
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اندیشهها درباره نظم سیاسی – اجتماعی.
 مذه با ایدئولوژی برابر نیسبت ولی در ایران مذه یک ایدئولوژی سبیاسبی است؛ بنابراین
ایدئولوژی اسالمی – شیعی در سیاست خارجی .ا.ا وجود دارد؛ عالوه بر آموزههای اسالمی
– شبببیعی ،تجرببه و پیشبببینبه تباریای ایران بهویژه در ارتباط با غرب در قرن  43و  02نلش
تعیینکننده دارند.
 تأثیرگذاری ایدئولوژی اسالمی بر سیاست خارجی .ا.ا:
 oتعریف هویببت ملی ایران کببه متضبببمن تعریف مسبببئولیتهببا و تکببالیف فراملی نیز
میباشد؛ نلشهای ایران بر اساس هویت اسالمی – شیعی :مدافع اسالم و تشیع،
ضدامپریالیست ،ضدصهیونیست ،حامی مستضعفین ،الهامباش در جهان اسالم
 oتعیین منافع و اهداف ملی( :هویت ،منافع ملی را میسازد) مانند :حفظ موجودیت
اسبالم و تشیع ،حفظ ارزشهای دینی و انلالبی ،دفاع از مسلمانان و مستضعفان،
مبارزه با ظلم و ...
 oپبدیبد آوردن قبالب فکری خباص کبه واقعیتهای محیط خارجی در چارچوب آن
تفسبیر میشبوند :مانند :تفسبیر مبارزه فلسبطینیان علیه اسرائیل بهعنوان یکی از
مصادیق جنگ آزادیباش.
 oارائه تصببویری خاص از وضببعیت حال و آینده جهان با تعیین مراحل اصببلی تحول
تاریخ که تدوین چشببمانداز حرکت به سببوی آینده را فراهم میکند (مرحله جنگ:
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دیدگاههای ملت ایران به سببیاسببت ،قدرت و جامعه اسببت و نسبببت به فرهنگ عمومی نلش محوری
دارد.
 فرهنگ سبببیاسبببی ایران با توجه به خاسبببتگاه سبببهگانه باسبببتانی ،اسبببالمی و مدرن دارای
ارزشهای ایرانی ،اسالمی و غربی است؛
 فرهنگ سبیاسبی ایران ناشبی از الگوهای پادشباهی آرمانی متعلق به ایران باستان و الگوی
عصر ظهور متعلق به آموزههای شیعی است؛
 تعبدد الگوها ،ارزشها و هنجارهای نامتجانس و ناسبببازگار را پدید میآورد و چندگانگی رفتار
سببیاسببت خارجی را موج میشببود .مثال :بدبینی یا خوشبینی و واقعگرایی یا آرمانگرایی
سب رفتارهای متناقض میشود.
 /3ااالدوولویی و مالبهال  :مجموعهای از مفاهیم و مفروضبببات در مورد رفتار و نظامهای اجتماعی یا

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
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تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه08 :

حفظ کیان اسالمی ،مرحله سازندگی :ساختن جامعه توسعهیافته و پیشرفته ،مرحله
اصالحات :ارائه الگو در قال تنشزدایی ،مرحله عدالتگرایی)
 oتعیین نظام اخالقی و ارزشببی خاص برای قضبباوت در مورد سببیاسببتها و اقدامات
.ا.ا و سبببایر کشبببورهبا .مثبال :حکومت مشبببروع ،حکومت اسبببالمی اسبببت و
حکومتهای جائر فاقد مشروعیت هستند.
 )2متغیرههای تاریخی :تجربه و خاطرات تاریای ملت ایران از جنگها ،تهدیدها،بحرانها و پیشبببرفتهای
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 )3متغیرهای جغرافیایی :عناصر جغرافیایی مؤثر :موقعیت جغرافیایی ،مرزها ،وسعت سرزمینی و جمعیت
 /1موقعیت جغنافیاای:

 )4 موقعیت بینالمللی برجسببته و مورد توجه قدرتها بینالمللی :به دو صببورت بر سبیاسببت
خارجی .ا.ا اثرگذاری میکند:
 oمسبببتلیم :ناسبببازگاری این موقعیت با بیطرفی و انزواگرایی که سبببب میشبببود
سیاست خارجی فعال اتااذ شود (در مواری که سیاست بیطرفی اتااذ شده ،ایران
به نتیجه مطلوب نرسیده است)
 oغیرمسببتلیم :در معرض تهدید و مداخله قدرتهای خارجی قرار گرفتن که سببب
شبکلگیری بیگانهسبتیزی و اتااذ سیاست خارجی تلابلی میشود که هدف حفظ
تمامیت ارضی ایران است.
 ) 0 قرار گرفتن ایران در محور منباطق ژئوپلیتیکی (تنگبه هرمز) کبه این نیز تبأثیر دوگبانبه بر
سیاست خارجی .ا.ا دارد:

politicalknowledge.ir

politicalknowledge.blog.ir

جم
سیاست خارجی هوری اسالمی اریان؛ دکتر دهقانی فیروزآبادی

فرهنگی و تمدنی بر رفتار سیاست خارجی .ا.ا تأثیر میگذارد .سابله باشکوه تاریای:
 جایگاه بلند بینالمللی کنونی را نتیجه میدهد که سببب نوعی خودبزرگبینی و عدم ارزیابی
دقیق واقعیات میشود
 سب شکلگیری هویت ملی متمایز میشود که آمیزهای از اسالمگرایی و ایرانگرایی است و
این استلاللطلبی ،خودماتاری و آزادی عمل را به بار میآورد
تحوالت تاریای گذشته مانند قراردادهای استعماری که سب تحلیر ایران شد ،دو نتیجه دارد:
 روابط خبارجی احتیباطآمیز ببا قبدرتهبای غربی؛ زیرا بر پبایه دادههای تاریای بسبببیاری از
مشکالت ایران به ارتباط با این کشورها گره خورده است
 بیگانهستیزی یکی از مهمترین عوامل استلاللخواهی و آزادی عمل ایران تللی میشود

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
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تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه03 :

 oرقابت دیگر کشورها با ایران برای نفوذ در منطله خلیج فارس (رقابت ایران با ترکیه
و کشورهای حاشیه خلیج)
 oسببیاسببت خارجی همکاریجویانه در چارچوب چندجانبهگرایی (عضببویت ایران در
اکو)
 )9 قرار گرفتن در مرکز تولید و مصببرف انرژی جهان (عمود شببمالی – جنوبی که محور تولید
انرژی اسببت یعنی خلیج فارس و دریای خزر؛ عمود شببرقی – غربی که محور مصببرف انرژی
است یعنی آسیای شرقی و اروپا)
برآیند این  9ویژگی بر ضرورت اتااذ سیاست خارجی برونگرا و فعال تأکید میکند.
 /2اندازه کشور :یکی از عناصر مهم قدرت ملی است و در سیاست خارجی نیز تأثیرگذار است:
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 )4متغیرهای اجتماعی :ویژگیهای جامعه ایران و نظم حاکم برآن مانند :جامعه درحال گذار ،جمعیت جوان،
همگونی (و ناهمگونی) نژادی دینی و فرهنگی ،سببباختار طبلاتی ،سبببطح توسبببعه اجتماعی ،ماهیت گروههای
اجتماعی ،جناحبندیهای سیاسی .این عوامل را در  9عنوان میتوان جای داد:
 /1وضالالعیت انتقالی جامعه اانان :تلفیق سببنت و تجدد؛ آرمان نوگرایی و نوسببازی و در عین حال حفظ
شبیوه زندگی سبنتی بر اسباس فرهنگ ،مذه و سنن ایرانی .جامعه کنونی ایران ویژگی هر دو جامعه
سنتی و مدرن را دارا میباشد:
جامعه سنتی
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گسبببتردگی جغرافیا و کثرت جمعیت ایران را به بازیگر منطلهای قدرتمند تبدیل کرده اسبببت
(بهویژه در حوزه خلیج فارس)
تالش دشمن منطلهای و فرامنطلهای برای تعادل و موازنه قوا در منطله به  9صورت:
 oاتحاد و پیمانهای نظامی – امنیتی همسایگان ایران با قدرتهای بزرگ
 oحضور مستلیم کشورهای فرامنطلهای در منطله
 oتشکیل اتحادهای منطلهای مانند شورای همکاری خلیج فارس
واکنش ایران به این  9اقدام :تنشزدایی ،اعتمادسازی،همگرایی و همکاری
مشبببکبل تبأمین امنیت مرز و در نتیجه پیدایی اختالفات ارضبببی و مرزی (اروند رود و جزایر
سهگانه) و نیز پیدایش مرزهای جدید پس از فروپاشی شوروی
گستردگی قلمرو و تنوع منافع ملی که مستلزم توسعه منابات خارجی و سیاست خارجی فعال
میشود.

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل دوم :منابع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

مشروعیت مبتنی بر سنت ،وفاداریها و
منافع قومی و قبیلهای
سطح نازل مشارکت سیاسی و کارکرد
احزاب سیاسی
عدم توسعه جامعه مدنی و اطاعتپذیری
سیاسی

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه92 :

مشروعیت عقالنی ،وفاداریها و منافع
ملی
مشارکت سیاسی گسترده و شکلگیری
احزاب سیاسی قدرتمند
جامعه مدنی توسعهیافته
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بنابراین ،وضبببعیت انتلالی به این معناسبببت که جامعه با چالش بحرانهای  5گانه هویت ،مشبببارکت،
مشببروعیت ،نفوذ و توزیع روبروسببت (انلالب اسببالمی از شببدت این بحرانها کاهید ولی هنوز کامال
مرتفع نشده است)
 تأثیرگذاری وضعیت انتلالی جامعه ایران بر سیاست خارجی:
 oنلش داشبببتن در تعریف و تعیین منبافع و اهداف ملی :اهداف و منافع ملی معلول
ارزشهای بنیادی و اسباسی جامعه است و دوگانگی ارزشی (سنتی و مدرن) بر آن
تأثیر میگذارد؛ ارزشهای دوگانه موج شببکلگیری دو گروه از نابگان میشببود
که هریک به دنبال تعلی ارزشهای مطلوب خود در سببیاسببت خارجی اسببت؛ در
صورت عدم توافق بر سر اهداف و منافع ملی سیاست خارجی دچار بحران میشود
(سببیاسببت خارجی دوره سببازندگی و اصببالحات از این قبیل اسببت به دلیل تسببلط
تکنوکراتها و روشنفکران بر مدیریت سیاست خارجی)
 oعاملی در تعیین جهتگی ری کلی سیاست خارجی .ا.ا و الگوی تعامل و مناسبات
خارجی آن؛ میل به توسببعه و نوسببازی بومی  سببیاسببت عدم تعهد و یا تجدید
نظرطلبی در سبیاسبت خارجی و از سبوی دیگر تعامل سازنده با جهان و کشورهای
توسعهیافته
 oچگونگی تصببمیمگیری در سببیاسببت خارجی :ویژگیهای سببنتی جامعه ایران 
تبأکید بر تصبببمیمگیری شببباصبببی و فردی؛ ویژگیهای مدرن جامعه ایران 
تصمیمگیری دموکراتیک و متکثر بر مبنای منافع و مشارکت گروهی
 oچالشهای  5گانه توسبعه در جامعه داخلی ایران در سبیاسبت خارجی .ا.ا با سایر
کشورها بازتاب مییابد :بحران هویت  اتااذ نلشهای متفاوت و متعارض و یا
ناسازگاری اهداف و منافع ملی؛ بحران مشروعیت  کاهش روحیه ملی (حمایت
مردمی از سبببیبباسبببتهببای خببارجی؛ بحران مشبببارکببت  ایجبباد مشبببکببل در
سبببیاسبببتگذاری خارجی مبتنی بر منافع ملی؛ بحران نفوذ و توزیع  ناتوانی در

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل دوم :منابع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه94 :

تأمین وحدت ملی و تعیین منافع ملی (بحرانهای  5گانه عالوه بر مشببکلزایی در
موارد فوق ببا آسبببیب پبذیری داخلی و کباهش قدرت ملی زمینه مداخله خارجی را
فراهم میکند)
 /2تنکی جمعیتی :ویژگی های بسبیار مهم که مسبسبتلیم یا غیرمسبتلیم بر سیاست خارجی .ا.ا تأثیر
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 ارتلا جایگاه سیاسی – اجتماعی طبله متوسط و پائین جامعه به دلیل نلش داشتن در پیروزی
انلالب و سپس در دفاع از کشور در جریان جنگ تحمیلی  تعهدات و ارزشهای مذهبی
این طبله مطالبات خاصبی را اقتضبا میکرد و اولویت اهداف ارزشبی و مذهبی را در سیاست
خارجی میطلبید
 افزایش نلش طبله متوسط پس از پیروزی انلالب اسالمی به دلیل توسعه نسبی اقتصادی –
سبیاسبی  درخواست رفاه بیشتر و وضعیت اقتصادی مناس موج اولویت یافتن اهداف
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میگبذارد ،مانند  )4جوان بودن جمعیت گه دولت را با مطالبات خاصبببی مانند اشبببتغال و کارآفرینی،
آموزش و تأمین مسبببکن مواجه میسبببازد و این متضبببمن اولویت یافتن اهداف و منافع اقتصبببادی در
سیاست خارجی است و سیاست خارجی برونگرا و فعال است؛  )0زنان  :بیش از نیمی از جمعیت زنان
هسبتند که تأثیر مستلیم بر سیاست خارجی .ا.ا ندارد ولی از متغیرهای اثرگذار در روابط با کشورهای
غربی و اروپایی است که عدم رعایت حلق زنان همواره یکی از چالشهای اساسی ایران با این کشورها
بوده اسبببت؛  )9ترکیب قومی ،زبببانی و مببذهبی :وحببدت اجتمبباعی در عین کثرت (خصبببوصبببیببات
متمایزکننده ولی همگونی و پیوسببتگی ملی) .تکثرها و اقلیتهای اجتماعی به  9طریق بر سببیاسببت
خارجی تأثیر میگذارند:
 برانگیاتن رقباببتهبای فروملی و در نتیجبه پیبدایی مطبالبات اجتماعی متنوع و متکثر و یا
متعارض
 تحریک اقلیتهای قومی از سبببوی بازیگران خارجی برای گرایشبببات گریز از مرکز از طریق
احساس خودآگاهی در آنان (سیاست خارجی ایران در بحران عراق تحت تأثیر تحوالت اقلیم
کردستان عراق بر اکراد ایران است)
 از عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران با نهادهای حلوق بشبببری (مسبببئله حلوق اقلیتها یکی از
مسائل اساسی در رابطه ایران و اتحادیه اروپا از بدو پیروزی انلالب اسالمی بوده است)
در کنار این چالشها ،فاقلیتهای قومی فرصبببتهای را نیز پدید میآورند :افزایش قدرت ملی
ایران به واسطه نیروی انسانی جوان ،ایجاد همکاری متلابل با کشورهایی که اقلیتها در آنجا
نیز حضور دارند (اکراد ایران و عراق)
 /3گنوهها و طبقات اجتما ی:
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اقتصبادی در سبیاسبت خارجی شد (اقتصادمحور شدن سیاست خارجی به دلیل شکلگیری
طبله سرمایهدار جدید که قبل از آن در سطح متوسط یا پائین جامعه بودند در دوره سازندگی)
نلش غیرقابل انکار طبله روحانیت در سببیاسببت خارجی به دلیل حضببور مسببتلیم در قدرت
سببیاسببی کشببور  ماهیت سببیاسببت در ایران مذهبی شببده اسببت؛ اولویت یافتن اهداف
ایبدئولوژیبک در سبببیاسبببت خارجی؛ توانایی بسبببیج تودههای مردمی جهت پیگیری اهداف
سیاست خارجی
گروههای اجتماعی سبببازمانیافته و گروههای ذینفوذ و ذینفع نیز منافع و مطالبات خود را
برای تأمین شده به دولت مطرح میکنند و از ای طریق بر دولت فشار وارد میشود و ممکن
است بر سیاست خارجی اثر گذارد (دوره اصالحات)
گروههای ذینفع اقتصببادی ،تجاری مانند بازار ،خانه کارگر ،شببرکتهای اقتصببادی و  ...از
متغیرهای مهم بر سیاست خارجی هستند
گروههای مذهبی و شببه نظامی نیز مهم و مؤثر هسبتند :حوزه علمیه ،ائمه جمعه ،مساجد و
هیأتهای مذهبی ،بسیج
احزاب و جناحهای سیاسی :عملکرد احزاب در ایران شبیه عملکرد گروههای ذینفع است؛
بازتا دهنده منافع طبلات خاصی از جامعه هستند؛ دیدگاهها و اهداف ماتلف احزاب سیاسی
در مسبائل سبیاسبت خارجی در دوران اخیر مانند نوع رابطه با غرب و پرنده هستهای و محور
ملاومت؛ بارزترین نوع تأثیرگذاری بر سیاست خارجی بهوسیله احزاب سیاسی صورت میگیرد
و به  0صورت بر سیاست خارجی اثر میگذارند:
 oببه قبدرت رسبببیبدن یکی از جنباحهبا ببهمنزله تفوق رویکرد و گفتمان آن جناح بر
سبیاسبت خارجی اسبت (جناح میانهرو :سبیاسبت خارجی عملگرا و معتدل؛ جناح
آرمانگرا و رادیکال :سیاست خارجی آرمانگرا و رادیکال)
 oجناحی که به قدرت نرسیده است با اعمال فشار به جناح ماالف که در رأس قدرت
اسبت مانع از سکلگیری سیاست خارجی ماالف میشود (مثال :موضوع رابطه با
آمریکا و منازعات احزاب ایران و بهرهبرداریهای هر حزب به نفع خود مانند قضیه
مکفارلین)

 )5متغیرهای اقتصادی :ویژگیها و منابع قدرت اقتصادی ایران بر سیاست خارجی اثر میگذارد:
 /1نظام اقتصادی :ماتلط بوده و از  9رکن دولتی ،خصوصی و تعاونی تشکیل شده است؛ هرگز بین این
 9باش تعادل و توازن نبوده اسبت و نلش دولت بیشبتر بوده است البته در دورههای ماتلف شدت و
ضعف داشته است (در زمان جنگ کامال دولتی بوده است ولی در دورههای بعد تعدیل شده است)
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توسعه کلی کشور است؛  9دیدگاه برای الگوی اقتصادی:
 توسبعه درونگرا :خوداتکایی و خودکفایی اقتصادی – تکنولوژیک به جای واردات فراوان 
کاهش روابط اقتصبادی با خار (بهویژه کشبورهای سبرمایهداری) به دلیل بدبینی نسبت به
نظام اقتصادی جهانی وسلطهطل و در نتیجه انزواگرایی سیاست خارجی میشود (تجرات و
سرمایهگذاری خارجی تنها توسط دولت و در صورت تطبیق با اهداف مجاز میشود)
 توسببعه برونگرا:تأکید بر توسببعه صببادرات ،نظام اقتصبباد آزاد ،مالکیت خصببوصببی ،نلش
حداکثری باش خص بوصببی و حداقلی دولت و پیوند با اقتصبباد بینالمللی و بازار جهانی 
سبیاسبت خارجی برونگرا ،جهانگرا و فعال و گسبترش روابط سیاسی – اقتصادی با کشورها
ماصوصا کشورهای صنعتی
 توسبعه ماتلط (التلاطی) :استفاده همزمان از منابع و امکانات اقتصاد داخلی و خارجی 
مدیریت خصبببوصبببی در جهت منافع عممی بهکار میروند (رشبببد همراه با عدالت)؛ از ورود
سببرمایه خارجی بهطور کامل جلوگیری نمیشببود؛ متضببمن لزوم ادغام در نظام اقتصببادی
بینالمللی نیسبت؛ این الگو مسبتلزم نوعی سبیاست خارجی برونگرا و توسعه روابط با جهان
است (دولت احمدینژاد)
 /3منابع اننیی :حنفت و گاز
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 تأثیرگذاری اقتصاد دولتی (در دهه اول انلالب) بر سیاست خارجی:
 oکاهش اهمیت منافع اقتصادی
 oنلش بسبایر ضبعیف گروههای ذینفع اقتصبادی خصبوصی بر سیاست خارجی به
دلیل دولتی بودن و عدم شکلگیری باش خصوصی
 oسب انزواگرایی در سیاست خارجی شد
 تأثیرگذاری سبببیاسبببت آزادسبببازی اقتصبببادی مبنی بر کاهش نلش دولت و توسبببعه باش
خصوصی:
 oاقتصادمحور شدن سیاست خارجی بر پایه منافع و اهداف اقتصادی و رفاهی که در
نتیجه اولویتهای سیاسی به محاق رفت
 oافزایش نلش بازیگران اقتصادی در سیاست خارجی در اثر تلویت باش خصوصی
و در نتیجه گسترش روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها
 oسببب برونگرا شببدن سببیاسببت خارجی میشببود زیر جذب سببرمایه خارجی نیاز به
توسعه روابط با دیگر ملل است
 /2الگوی توسالعه اقتصادی :یکی از اهداف و منافع ملی توسعه رفاهی و اقتصادی است نیز شرط مهم
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سب اقتصاد تکمحصولی میشود و بر سیاست خارجی از  9طریق اثر میگذارد:
 oکاهش نلش جامعه مدنی و افکار عمومی در سیاست خارجی به دلیل دولت وابسته
ببه درآمبدهبای انرژی و افزایش تبأثیرگذاری متغیرهای بینالمللی و بازار جهانی بر
سیاست خارجی ایران
 oافزایش نلش کارگزاریهای باش انرژی (وزارت نفت) بر سیاست خارجی
 oافزایش نلش گروهها و شرکتهای غیردولتی در نفت و گاز و تأثیرگذاری بر سیاست
خارجی
تأثیر دوگانه وابسبتگی اقتصاد ایران به نفت در سیاست خارجی :خودکفایی نفتی انزواگرایی و
تجدیدنظرطلبی را سبب میشبود و یا ممکن اسبت اقتصبادی شبدن سبیاست خارجی سب
برونگرایی یا حفظ وضع موجود شود؛ یکی از مسائل اختالفی در احزاب سیاسی حول همین
محور بوده است.
منابع انرژی سب جل توجه کشورهای بزرگ جهان به ایران میشود و نفت – از بدو اکتشاف
آن تا اکنون – عامل مهم تنظیم روابط قدرتهای بزرگ با ایران بوده است
در سالهای اخیر انرژی هسته ای نیز به منابع انرژی افزوده شده است و بر سیاست خارجی
تأثیرگذار بوده است :از یک طرف سب گسترش روابط با کشورهای چین ،روسیه و غیرمتعهد
شده است و از طرف دیگر سب تشدید رویارویی با اروپا و امریکا شده و اثرات منفی بر روابط با
کانادا ،اسببترالیا و ژاپن برجای گذاشببته اسببت؛ توافلنامههای هسببتهای ایران و اروپا (تهران،
وین ،پاریس) و صدور قطعنامههای شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران

 .5منابع خارجی
نظبام بینالملبل ،مجموعبهای از ببازیگران بینالمللی (دولتی و غیردولتی) اسبببت کبه از الگوهبای رفتبباری و قواعببد
مشاصی پیروی میکنند؛ آنچه سب تمایز میان نظام بینالملل و بازیگران میشود ساختار نظام بینالملل است.
 )1ماهیت نظام بینالملل :آنارشیک ،وابسته به هم ،ساخته و پرداخته بیناالذهانی کشورها
 /1آنارشالالی( :نوواقعگرایی) به معنای بینظمی نیسبببت ،بلکه به معنای فلدان حکومت مرکزی یا اقتدار
عالی در نظام بینالملل است.
 oآنارشی  9الگوی رفتاری برای .ا.ا ایجاب میکند:
 بیاعتمادی و سوءظن به سایر کشورها؛ امکان جنگ و تجاوز از سوی هر کشوری
وجود دارد.
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بلکه در اثر آزادیاسزی اقتصادی و تجارت آزاد وابستگی متلابل کشورها با هم افزایش پیدا کرده است و
این موج تغییر در اولویت اهداف ملی میشببود و توسببعه اقتصببادی – فناوری را در اولویت سببیاسببت
خارجی .ا.ا قرار میدهد؛ در سبطح چندجانبه نیز ایران به سبمت چندجانبهگرایی در سبیاست خارجی
سوق داده میشود و این سیاست به  9صورت پیگیری میشود:
 oتلویت همگرایی سیاسی – اقتصادی منطلهای :اکو
 oتالش برای تأسیس سازمانهای منطلهای جدید :سازکان کشورهای حاشیه خزر
 oحمایت از سببازمانهای بینالمللی موجود :حمایت از سببازمان ملل در بحران افغانسببتان و
عراق
عالوه بر این ،وابستگی متلابل ممکن است سب رقابت و محدودیت رفتاری در سیاست خارجی .ا.ا
شبود ،زیرا افزایش وابسبتگی آسبی پذیری را نیز میافزاید .کشبورهای درحال توسبعه از این وابستگی
بیشتر آسی پذیر هستند تا کشورهای پیشرفته.
ً
ً
 /3گفتمان بینالمللی( :سبازهانگاری) نظام بینالملل نه ذاتا آنارشیک است و نه ذاتا مسالمتآمیز ،بلکه
موجودیتی گفتمانی دارد؛ نظام بینالملل واقعیتی اسبت که کشبورها آن را میسازند؛ بنابراین مهمترنی
عامل تعیینکننده فرهنگ و گفتمان حاکم بر نظام روابط بینالملل است :گفتمان هابزی و واقعگرایی
 عمل بر اساس منطق آنارشی؛ گفتمان کانتی :عمل بر اساس همکاریهای صلحجویانه؛ وضعیت
میانی و گفتمان جانالکی  کشورها رقی یکدیگر هستند .گفتمان غال بینالمللی به  0صورت بر
سیاست خارجی .ا.ا تأثیر میگذارد:
 oایجاد محدودیت رفتاری برای ایران و محدودکردن گزینههای سیاست خارجی
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 بیاعتمادی سبب میشود که .ا.ا برای تأمین امنیت به خودش متکی باشد زیرا
همه کشورها تهدید باللوه تللی میشوند
 تالش برای افزایش قدرت خود برای افزایش ضری امنیتی باالتر
 oایجباد توازن میان توسبببعه برونگرا و درونگرا :درونگرا  افزایش قدرت از طریق اتکا به
توانباییهبای خود (دوره جنگ)؛ برونگرا  چدجانبهگرایی ،اتحادسبببازی ،ائتالفسبببازی
(اقدامات در جهت توازن :سیاست نگاه به شرق ایران ،همکاری با چین ،عضویت در سازمان
شانگهای ،توسعه روابط با ونزوئال و نیکاراگوئه
 oکشبببورهببای دیگر نیز در برابر ایران ممکن اسببببت بببه توازن درونگرا و برونگرا بپردازنببد:
شکلگیری شورای همکاری خلیج فارس
 /2وابسالتگی متقابل و جهانیشدن :لیبرالها فلدان حکومت مرکزی را به معنای بینظمی نمیدانند،
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 oملابله جویی ایران با گفتمان غال یا اصبالح و تعدیل آن (سیاست خارجی دهه اول انلالب:
رویکرد تلابلی؛ دوره سازندگی :اصالحطلبی؛ دولت نهم :تصر هابزی از نظام بینالملل)
 )2ساختار نظام بینالملل :ساختار ،فراگیرترین جزء نظام است:
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جبداگبانبهای را برای سبببیاسبببت خارجی .ا.ا .میطلبد( .نظام چندقطبی و نظام دوقطبی منعطف نه
متصبل  ،آزادی عمل بیشبتری برای قدرتهای منطلهای لحاظ میکند) همچنین ساختارهای نظام
منطلبهای مباننبد خباورمیبانه و خلیج فارس نیز اثرگذار اسبببت و ممکن اسبببت نظام بینالملل و نظام
منطلهای دارای الگوهای ماتلف باشببند یعنی نظام بینالملل دو یا تکقطبی باشببد و نظام منطلهای
چندقطبی باشد.
 /2سالاختار نهادی :نهادای بینالمللی عبارت است از مجموعهای از قواعد (رسمی و غیررسمی) به هم
پیوسببته که رفتارهای خاصببی را ایجاب میکند و رفتار کشببورها را محدود و انتظاراتشببان را شببکل
میباشبببد .میزان نهبادینگی در نظامهای بینالمللی و منطلهای متفاوت اسبببت :الگوی رفتاری در
نظامهای بیشبتر نهادینهشبده همکاری و مسالمتجویی است و در نظامهای کمتر نهادینهشده مبتنی
بر رقابت و خشببونت اسببت (خاورمیانه و خلیج فارس) .نهادهای بینالمللی به  0صببورت بر سببیاسببت
خارجی اثر میگذارد:
 oتحدید گزینههای سیاست خارجی :زیرا آنها قواعد بازی را مشاص میکنند و ایران ناگزیر
به پیروی است (سازمان ملل ،سازمان تجارت جهانی ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی)
 oفرصببتسببازی برای سببیاسببت خارجی .ا.ا :اسببتفاده ایران از این نهادها بهمنظور نفوذ و
چانهزنی و نیز بهرهگیری از اطالعات این نهادها و آگاه شدن از نیات کشورها
 /3سالالاختالارهای مینمادی :نظبامها ،ایدهها ،انگارها که اصبببول حاکم بر روابط بینالملل هسبببتندنیز
محدودیت رفتاری و انتاابی برای .ا.ا ایجاب میکنند.
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 oکنت والتز( :تعریف ساختار برحس توزیع قدرت) ساختار عبارت است از :چگونگی چینش و
آرایش واحدها یا قط بندی نظام بینالملل
 oنولیبرالها :نظام بینالملل ساختار واحدی ندارد (به علت تبدیلناپذیری قدرت نظامی و تنوع
انواع دیگر قبدرت) نظبام بینالملبل کنونی ممکن اسبببت از نظر نظامی تکقطبی وی از نظ
اقتصادی چندقطبی باشد
 oسبببازهانگباری :تأکید بیشبببتر بر سببباختارهای غیرمادی و انگارهای تا سببباختارهای مادی؛
ساختارهای مادی در قال ساختارهای فکری و انگارهای معنا مییابند
 /1سالالاختار مادی :سببباختارهای متفاوت تکقطبی ،هژمونیک ،دوقطبی ،چندقطبی الگوهای رفتاری
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رفتار کشبورهای دیگر بر سبیاسبت خارجی .ا.ا اثر میگذارد و هرگونه تغییر و تحول در آن کشورها بر .ا.ا مؤثر
است .سطح تأثیرگذاری متفاوت است و به عواملی مانند نزدیکی جغرافیایی ،میزان قدرت آن کشور در بینالملل
و  ...بستگی دارد .قدرتهای بزرگ بینالمللی و منطلهای به طریق بر سیاست خارجی .ا.ا اثر میگذارند:
 /1الگوی موازنه قدرت و تهدید در برابر .ا.ا (شورای همکاری خلیج فارس)
 /2هنجارسببازی و تدوین قواعد بازی در چارچوب سببازمانهای بینالمللی و تحت فشببار قرار دادن ایران
برای رعایت آن (قطعنامههای شورای حکام انرژی اتمی و شورای امنیت)
 /3مشبروعیتزدایی از .ا.ا از راه امنیتی کردن هویت آن و ایرانهراسبی و اجماع بینالمللی بر ضد ایران
بهعنوان کشوری یاغی و حامی تروریست و تهدیدکننده صلح بینالملل
کشببورهای دیگر (غیر از قدرتهای بزرگ) نیز بر سببیاسببت خارجی .ا.ا اثرگذار هسببتند :رفتار تجاوزگرانه
عراق و صدام
تحوالت بینالمللی هم فرصتسازی و هم تهدیدتراشی برای سیاست خارجی .ا.ا در پی دارند
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 9 oدسته هنجار در نظام بیالملل که بر سیاست خارجی .ا.ا اثر میگذارد:
 هنجبارهبای عبام :انتظبارات مبتنی بر ارزشهبای مشبببترک بین همبه کشبببورها
مانندحلوق بینالملل عمومی و تصمیمات سازمانهای بینالمللی
 هنجارهای خاص :در خصوص برخی کشورها است مانند کشورهای اسالمی
 هنجارهای مبتنی بر نلشهای اجتماعی ماتلف مانند استکبارستیزی
 oساختارهای غیرمادی به  9صورت بر سیاست خارجی .ا.ا اثر میگذارد:
 تعریف لیبرال دموکراسببی به عنوان تنها نظام مشببروع سببب ملابله آن کشببورها با
ایران میشود
 از .ا.ا انتظار میرود که از ارزشهای مشورع و ملبول بینالمللی مانند حلوق بشر
پیروی کند
 نلش ساختارهای بیناالذهانی در تفسیر کشورها از تواناییها و نیات .ا.ا
ً
 )3رفتار و تحوالت سهایر کشورها :نظام بینالمللی که از کشبورهای به هم پیوسته تشکیل شده و طبیعتا

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل سوم :اصول ،منافع ،اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه98 :

فص
جم
ل سوم :اصول ،منافع ،اهدا ف و راهبرد سیاست خارجی هوری اسالمی اریان

دانشسیایس

http://politicalknowledge.blog.ir

 )1نفی سلطهگری و سلطهپذیری( :عزت) حفظ عزت و احترام کشور در عرصه بینالمللی که مستلزم عدم
تعهد به قدرتهای سلطهگر است .این اصل در قانون اساسی و بیانات امام خمینی تصریح شده است.
 مبانی و مستندات :قاعده نفیسبیل بهمعنای انسداد کلیه طرق مستلیم و غیرمستلیم تسلط کفار بر
َ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ً
ین َسبیال(النساء )414/این یک نفی تشریعی است
مسلمین است .لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن
ً
و نبه تکوینی یعنی تکوینبا سبببلطه امکانپذیر اسبببت اما تشبببریعا نباید اینگونه باشبببد .مهمترین هدف
نفیسببیل :حفظ عزت و احترام مسلمین است و عزت تنها از آن خداوند ،رسول (ص) و مؤمنین است
َول َّله ْالع َّز ُة َول َر ُسبببوله َول ْل ُم ْؤمن َ
ین(المنافلون )8/و تسبببلط کفار بر مسبببلمین به معنای ذلت اسبببت که از
مسلمی نفی شده است و خداوند از مؤمنینی که با اتحاد با کفار در پی کس عزت هستند را مورد عتاب
َّ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ
ین أ ْیبتغون ع ْند ُه ُم الع َّزة فِإن الع َّزة
و توبیخ قرار میدهد الذین یتاذون الکافرین أولیاء من دون المؤمن
َّ
لله َجم ًیعا(النساء)493/؛ حدیث «االسالم یعلوا و الیعلی علیه» نیز از مؤیدات این اصل است.
 )2ظلمسهتییی ،عدالتخواهی و اسهتکاارستییی :عدم سبلطهپذیری قدرتهای بزرگ بهتنهایی کافی
نیسبت ،بلکه باید با ظلم و استکبار و بیعدالتی مبارزه کرد و این از جهانشمولی اسالم و ماهیت فراملی انلالب
اسبالمی ایران ناشبی میشود؛ قانون اساسی (نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و طر کامل استعمار) و بیانات
امام خمینی (تکلیف ما این است با ظلم مبارزه کنیم) دلیل بر این اصل است.
 مبانی و مسالالتندات :فرهنگ ایرانی (اسبباطیر ایران باسببتانی و فرهنگ ایران قبل از اسببالم حاکی از
سبتایش عدل و نکوهش ظلم است) و ایدئولوژی اسالمی (این اصل ناشی از آموزههای اسالمی است
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 .1اصول و مبانی
اصل :هنجاری اصیل و عام که دولت باید در سیاست خارجی آن را مبنای عمل خود قرار دهد و اهداف و جهتگیری
سیاست خارجی را تعیین میکند.
اصول کلی :قواعد عمومی که با گذشت زمان از اعتبار آنها کاسته نمیشود.
با توجه به ماهیت اسالمی .ا.ا اصول سیاست خارجی از قرآن و سنت و بیانات امام خمینی اتااذ میشود.
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تا فرهنگ ایرانی) عدل یکی از صببفات الهی و از اصببول علاید شببیعیان اسببت؛ وجوب مبارزه با ظلم از
َ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ
اب َوالم َیزان لیل َوم َّالن ُاس
اهداف پیامبران بوده اسبببت للد أرسبببلنا رسبببلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکت
ْ
بالل ْسط(الحدید )05/و این امر متوجه حکومت اسالمی نیز میباشد.
 )3حمایت از مسههتفههعفان و جناشهای آزادیبخش :این اصببل ،مکمل اصببل قبلی (ظلمسببتیزی)
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 )4حمایت از مسهلمانان :اگر حمایت از مسببتضبعفان واج باشببد ،بهطریق اولی حمایت از مسببلمانان واج
است؛ همه مسلمانان بهمنزله یک امت هستند .حمایت از مسلمانان در  9سطح عملی میشود
 oجهان اسالم :حمایت از نهضتهای آزادیباش
 oحمایت از مسلمانان در حال مبارزه با استکبار :حمایت از فلسطین
 oحمایت از حلوق اقلیتهای مسلمان در دیگر کشورها :حمایت از مردم بوسنی
َ
َ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ
ون إ ْخ َوة(الحجرات)42/؛ َم ْن َأ ْصب َب َح َال َی ْه َتم ب ُأ ُمور ْال ُم ْسبلم َ
ین فل ْی َس
 مبانی و مسالتندات :إنما المؤمن
َ
َ
َ
ْ
ً
ُ ْ ْ َ ْ
َ
َ
َ َ
ْ ْ
ین فل ْم ُیج ْب ُه فل ْی َس ب ُم ْسبل ؛م؛ ُُ 6ال ُمؤم ُن أخو ال ُمؤمن کال َج َسد
م ْن ُه ْم َو َم ْن َسبم َع َر ُجال ُی َنادي َیا لل ُم ْسبلم
َْ َ َ ً
ْ
َ ََ َ َ
7
ال َواحد إن اشتکی ش ْیئا م ْن ُه َو َجد أل َم ذلك في َسائر َج َسده.
 )5همییسهتی مسالمتآمیی و صلحطلای :اصبول  1گانه فوق ماهیت جنگطلبانه ندارد و ایران در طول
 92سببال گذشببته بر این اصببل پافشبباری عملی داشببته اسببت و تالش کرده کلیه اختالفات خود را بهصببورت
مسالمتآمیز حل کند و جنگ را یک استثناء میداند؛ قانون اساسی (سیاست خارجی .ا.ا بر پایه روابط صلحآمیز
با دول غیرمتحارب استوار است) و بیانات امام خمینی (غایت تعلیمات اسالمی همزیستی مسالمتآمیز در سطح
جهان است).
 .6الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،0 ،ص461 :
 .7الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،0 ،ص466 :
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اسبت؛ به  0صبورت میتوان با مسبتکبران مبارزه کرد :مبارزه با استکبار و حمایت از ملتهای مستضعف .قانون
اساسی ( .ا.ا از مبارزه حقطلبانه مستضعفان در بربر مستکبران در هر نلطهای از دنیا حمایت میکند) و بیانات
امام خمینی (ما طرفداران مظلومین هسببتیم  ...اسببالم پشببتیبان مسببتضببعفان جهان اسببت) دلیل بر این اصببل
میباشد.
 مبانی و مسالتندات :توبیخ قرآن نسبببت به مسببلمانانی که به خاطر مسببتضببعفان با مسببتکبران مبارزه
َ َ َ ُ ْ َ َُ ُ َ
ون في َسبببیل َّالله َو ْال ُم ْسبب َت ْضبب َعف َ
ین م َن ِّالر َجال
نمیکنند و از آنان حمایت نمیکنند .وما لکم ال تلاتل
َ ِّ َ َ ْ ْ َ َّ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ
والنسباء والولدان الذین یلولون ربنا أخرجنا من هذه اللریة الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل
َ
َُْ َ َ
ل َنا م ْن لدنك نص ًیرا(النساء)75/
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 مبانی و مسالتندات :این اصبل معلول آموزههای اسبالمی اسبت؛ اسالم ،جنگ تجاوزکارانه را تحریم
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 )6عدممداخله در امور داخلی کشورها و احترام متقابل :الزمه منطلی همزیستی مسالمتآمیز است
زیرا مداخله در امور داخلی کشورها موج تنش و منازعه میشود و با اصل همزیستی تنافی دارد .قانون اساسی
(خودداری کامل از هرگونه دخالت در امورداخلی ملتهای دیگر) و بیانات امام خمینی (تمام کشورها اگر احترام
ما را حفظ کنند ما هم احترام متلابل را حفظ خواهیم کرد) دلیل بر این اصل است.
َّ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
 مبانی و مسالتندات :اصل اعتزال :إال الذین یصلون إلی قو ؛م بینکم وبینهم میثاق أو جاءوکم حصرت
َْ َ ُ ُ َ َ ُ َ
َ ُ َََ َُ ُ َ
َ َ َّ َ َّ َ
َ ُ ُ ََ َ ُ ُ
ُ
ُصد ُور ُه ْم أن یلاتلوک ْم أ ْو یلاتلوا ق ْو َم ُه ْم َول ْو ش َاء الل ُه ل َسلط ُه ْم َعلیک ْم فللاتلوک ْم فِإن ْاعت َزلوک ْم فل ْم یلاتلوک ْم
َ َّ َ ُ َ
ً
َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َ
ُ َ َْ ْ ُ
َ ُ َ َ
السبل َم ف َما َج َعل الل ُه لک ْم َعلیه ْم َسببیال(النساءَ )32/ستجدون آخر َین یریدون أن یأ َم ُنوک ْم
وأللوا إلیکم
ُ َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َو ْیأ َم ُنوا َق ْو َمه ْم کل َما ُردوا إلی الفتنة أ ْرک ُسببوا فیها فِإن ل ْم ْیعتزلوک ْم َویللوا إلیک ُم َّ
السببل َم َویکفوا أیدیه ْم
ْ َ ُ َ
َ ُ ُ ُ ْ َ ُُْ ُ ْ َ ُ َ ُْ ُ ُ ُ َ ُ
َْ ً
8
وه ْم َوأولئک ْم َج َعل َنا لک ْم َعلیه ْم ُسلطانا ُمب ًینا(النساء)34/
فاذوهم واقتلوهم حیث ثلفتم

 .8مگر آنها که با همپیمانان شما ،پیمان بستهاند؛ یا آنها که به سوی شما میآیند ،و از پیکار با شما ،یا پیکار با قوم خود ناتوان شدهاند؛ (نه
سبر جنگ با شما دارند ،و نه توانایی مبارزه با قوم خود ).و اگر خداوند باواهد ،آنان را بر شما مسلط میکند تا با شما پیکار کنند .پس اگر
از شببما کنارهگیری کرده و با شببما پیکار ننمودند( ،بلکه) پیشببنهاد صببلح کردند ،خداوند به شببما اجازه نمیدهد که متعرض آنان شببوید.
بزودی جمعیت دیگری را مییابید که می خواهند هم از ناحیه شبما در امان باشبند ،و هم از ناحیه قوم خودشان (که مشرکند .لذا نزد شما
ادعای ایمان میکنند؛ ولی) هر زمان آنان را به سبوی فتنه (و بت پرستی) بازگردانند ،با سر در آن فرو میروند! اگر از درگیری با شما کنار
نرفتند و پیشبنهاد صبلح نکردند و دسبت از شبما نکشیدند ،آنها را هر جا یافتید اسیر کنید و (یا) به قتل برسانید! آنها کسانی هستند که ما
برای شما ،تسلط آشکاری نسبت به آنان قرار دادهایم.
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کرده است و در روابط بینالملل اسالمی اصلت صلح حاکم است؛ صلحطلبی اسالمی در  9سطح:
 oبا مسبلمانان :همه مسبلمانان در حکم یک امت هسبتند که باید به صلح درآیند یا َأ َیها ا َّلذینَ
َ ُْ ْ َ ََُْ ََ
ُُ
ِّ ْ َ َّ ً
ْ َ ََ
ین اقتتلوا فأ ْصبببل ُحوا
السبببلم کبافبة(البلرةَ )028/وإن طائفتان من المؤمن
َآم ُنوا ْادخلوا في
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ
ین أخ َویک ْم(الحجرات)42/
َب َین ُه َما(الحجرات )3/إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب
ُ
ُْ َ َ ْ َ َ َ َ َ
 oبا اهلکتاب :قل یا أ ْهل الکتاب ت َعال ْوا إلی کل َم ؛ة َس َو ؛اء َب َین َنا َو َب َینک ْم(آل عمران)61/
 oبا کفار غیرحربی :اصبالت صلح در روابط مسلمانان با کفار نیز جاری است مگر در صورتیکه
کفار بر سبر راه حق قرار گیرند که در این صبورت جهاد اجتنابناپذیر است .آیه قرآن برقراری
َ
ُ َّ
َ
َّ
َ َ ُ ُ
ِّ
ارتباط با کفار غیرحربی را جایز میداند ال ْین َهاک ُم الل ُه َعن الذ َین ل ْم یلاتلوک ْم في الدین َول ْم
ُ ْ َ ْ ََ ُ ُْ ُ َ
ْ َ
ْ ُ
ْ
وه ْم َوتلسببطوا إلیه ْم(الممتحنةَ )8/وإن َج َن ُحوا ل َّلسبببلم ف ْاج َن ْح
یار ُجوک ْم م ْن دیارکم أن تبر
َ
ل َها(األنفال)64/
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 جمع بین این اصبل و اصل حمایت از مستضعفان :حمایت از مستضعفان مسالمتآمیز و معنوی است
در قال سازمانها و نهادهای بینالمللی.
 )7تعههد به قراردادها و قوانین بینالمللی :جهت حفظ صبببلح و امنیت بینالمللی همه کشبببورها باید به
قوانین بینالمللی متعهد باشببند و .ا.ا هم بهعنوان یکی از کشببورها به این اصببل احترام میگذارد .امام خمینی
فرمودند :ما از باب اینکه تابع اسالم هستیم ،قراردادهای که شده است را محترم میشماریم.
َ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ
 مبالانی و مسالالتنالدات :اصبببل وفبای ببه عهد که یکی از لوازم ایمان اسبببت یا أیها الذین آمنوا أوفوا
ً
َ ً َ َ َّ
َّ َ ً
ْ
ْ ُ
َ َ ُ
ین ع ْند شبب ُروطه ْم إال شبب ْرطا َح َّر َم َحالال أ ْو أ َحل َح َراما 9.اطالق این ادله
بال ُعلود(المائدة )4/ال ُم ْسببلم
مسلمانان و غیرمسلمانان را در برمیگیرد.
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 تعریف :مهمترین انگیزهها و ارزشها ،عالیترین اهداف و حیاتیترین نیازهای کشبببور که به رفتار سبببیاسبببت
خبارجی شبببکبل میدهبد را منافع ملی گویند .مهمترین کارکرد و کارویژه منافع ملی ،تعیین اهداف و ارزشهای
اسباسبی سبیاسبت خارجی .ا.ا اسبت که هم سبب تمایز از سایر کشورها میشود و هم حفظ ارزشهای حیاتی
کشببور در ارتباط با سببایر ملل را به دنبال دارد؛ اختالف نظر در تعیین منافع ملی (ارزشهای فردی با منافع ملی
یکسبان نیست) به خاطر ارزشیمحور بودن منافع ملی است .بنا براین ،در تعریف و تعیین منافع ملی چند نکته را
باید لحاظ کرد:
 oنظام ارزشی و هنجاری .ا.ا که ملت ایران تأمین آن را در سیاست خارجی مهم میداند
 oماهیت اسالمی و لحاظ کردن ارزشهای اسالمی عالوه بر لحاظ ارزشهای ایرانی و بومی
 عناصهر و ارز ها :میتوان به صبورت قیاسبی و اسبتدالل منطلی رایج در ادبیات روابط بینالملل عناصر
منافع ملی .ا.ا را تبیین کرد :دیدگاهها:
 oرابرت اسبگود :حفظ موجودیت برحسب تمامیت ارضبی ،اسبتلالل و حفظ نهادهای اصلی حکومتی،
خودکفایی و خوداتکایی ،اعتبار بینالمللی.
 oجور وکیوهین 9 :ارزش تللیلناپذیر:
ً
 بلای فیزیکی بهمعنای ادامه حیات مردم و نه صرفا حفظ سرزمین و حاکمیت
 آزادی یعنی توانایی عمل مردم در انتااب نوع حکومت که به وسبیله قانون تعریف میشود و
دولت از آن پاسداری میکند
 .9تهذی األحکام (تحلیق خرسان) ،7 ،ص167 :
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 .2منافع ملی

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل سوم :اصول ،منافع ،اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه10 :

 رفاه اقتصادی
 oبنابراین ،منافع ملی ایران:
 ارزش مادی :امتیازات ملموس و عینی مانند تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
 ارزش غیرمادی :چگونگی احسببباس و تللی ملت ایران از خود مانند فرهنگ ،آزادی ،اعتبار
بینالمللی و ...
 oدستهبندی دیگر:
 منافع خودنگر
 منافع دگرنگر
 منافع جمعی
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 oمنافع دفا ی و امنیتی :صبببیانت از دولت – ملت ایران و شبببهروندان از تهدیدات و خشبببونت فیزیکی
برخاسبببته از یک یا چند بازیگر خارجی  حفظ موجودیت نظام .ا.ا ،تمامیت ارضبببی ،امنیت ملی،
حاکمیت ملی ،وحدت ملی.
 oمنافع معطوف به نظم جهانی و نظام بینالملل :حفظ و ثبات نظام سبیاسی – اقتصادی بینالمللی
(جهانی و منطلهای) که .ا.ا در آن احساس امنیت کرده و و به صورت صلح آمیز در خار از مرزهای
خود به فعالیت میپردازد  ایجاد جامعه جهانی اسببالمی ،وحدت جهان اسببالم ،عدم شببکلگیری
هژمونی امریکا
 oمنافع اقتصالالادی :ارتلای وضببعیت معیشببتی ،رفاه اقتصببادی و توسببعه ملی .ا.ا در ارتباط با سببایر
ک شبورها ،تأمین معیشبت و نیازهای ضبروری مردم ،دسبترسبی آزادانه به سرمایه و کاال و بازار جهانی،
صادرات و واردات کاالهای صنعتی و مواد اولیه
 oمنافع اادوولویاک :حفظ و گسبببترش مجموعهای از ارزشهای ایرانی ،اسبببالمی و انلالبی که ملت
ایران به درستی و جهانشمولی آن باور دارند  حفظ کیان اسالم ،حفظ ارزشهای دینی و انلالبی،
حفظ و استمرار انلالب ،صدور انلالب ،گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی در حوزههای تمدنی متجانس
و نامتجانس

 اهمیت و اولویت منافع ملی :درجه اهمیت هرکدام از عناصبر منافع ملی بر حسب ارزشی است که .ا.ا
برای آن قائل اسبت و می خواهد برای ان هزینه مادی و معنوی صبرف کند؛ آستانه خطرپذیری و پرداخت هزینه
برای تحلق یک منفعت ملی را درجه اهمیت آن را مشاص میکند
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 انواع منافع ملی:

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل سوم :اصول ،منافع ،اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه19 :

 oمنافع وجوی :منافعی که بلا و حیات کشببور به آن بسببتگی دارد و بدون آنها موجودیت ایران تهدید
میشود؛ غیرقابل مذاکره و مصالحه هستند و برای تأمین آنها میتوان به زور متوسل شد؛ ارزشهای
کوتاهمدتی که دسببتیابی به سببایر منافع مشببروط به آن اسببت  منافع امنیت و دفاعی ،حفظ انلالب
اسالمی
 oمنافع حیاتی :منافعی که به خطر افتادن آنها ممکن اسببت در دراز مدت وضببع مطلوب سببیاسببی –
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بسبیار است؛ ویژگی :قابل حصول از طریق دیپلماسی و ابزارهای مسالمتآمیز و چانهزنی و مصالحه و
بدون توسبل به زور (در صبورت شبکسبت ابزارهای مسالمتآمیز ممکن است از طریق نظامی و خشن
عمل شود)  برخی منافع اقتصادی ،نظم جهانی و ایدئولوژیک
 oمنافع حاشیهای :منافعی که مستلیما به بلا و موجودیت و امنیت کشور مربوط نمیشودو تهدید آنها
امنیبت کشبببور را به خطر نمیاندازد؛ بدون توسبببل به زور به دسبببت میآیند  منافع شبببهروندان و
شبرکتهای ایرانی فعال در خار از کشبور (گاهی این منافع مهم میشوند مانند ربودن دیپلماتهای
ایرانی در آرژانتین و اربیل عراق)

 .3اهداف و مقاصد
رابطه تنگاتنگی میان منافع ملی و اهداف ملی وجود دارد و گاهی مترادف هم هسببتند (نس ب منطلی :عام و خاص،
مطلق و ملید) کدام یک از این دو مفهوم اعم از دیگری اسبببت دیدگاه غال این اسبببت منافع ملی کلیتر از اهداف
سببیاسببت خارجی اسببت (اهداف بر پایه منافع ملی تعریف میشببوند)؛ دیدگاه دیگر اهداف ملی را عامتر از منافع ملی
میداند ،زیرا اهداف ملی دربرگیرنده همه آرزوهای دور و نزدیک است درحالیکه منافع ملی باید عملی و دستیافتنی
باشبند .این کتاب دیدگاه اول را پذیرفته اسبت ،بنابراین اهداف سبیاسبت خارجی ارزشها و ملاصبدی اسبت که کشور
بهصورت عملی در عرصه جهانی و در تعامل با دیگر بازیگران تدوین و پیگیری میکند.
 )1اهداف ملی :ارزشها و منافع درونسرزمینی و خودنگر که برای حفظ و افزایش ارزشهای مکتس  ،داراییها
و مایملک .ا.ا در مناسبات و تعامالت بینالمللی تعلی میگردد.
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اقتصادی کشور را تهدید کرده و تهدیدی مستلیم برای موجودیت و حیات کشور شود؛ مهمترین تفاوت
منافع وجودی و حیاتی در فوریت و زمان حصول آنها است (منافع وجودی دارای فوریت و محدودتی
زمانی هستند برخالف منافع حیاتی)  برخی منافع امنیتی ،منافع معطوف به نظم جهانی ،اقتصادی
و ایدئولوژیک (حفظ توان صلحآمیز هستهای)
 oمنافع مهم :منافعی که برای سبعادت و سبالمت سبیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیک .ا.ا حائز اهمیت

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل سوم :اصول ،منافع ،اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی
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تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه11 :

 /1حفظ امنیت ملی و موجودات کشالور :مهمترین و حیاتیترین و فوریترین نیاز هر کشوری است و
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بدون تأمین این هدف ،اهداف دیگر محلق نمیشوند؛ امنیت ملی عبارت است از فلدان تهدیدات علیه
ارزش های مکتس .ا.ا؛ در قانون اساسی به این هدف اشاره شده است و دولت .ا.ا را موظف به ان
دانسته است.
 حفظ تمامیت ارضبی :سبرزمین یکی از ملومات و عناصبر دولت اسبت و با از دست رفتن آن
کشبور نیز از دست میرود؛ در قانون اساسی یکی از اهداف تشکیل شورای عالی امنیت ملی
همین است؛ تمامیت ارضی به  0صورت تهدید میشود:
 oشکلگیری احساسات و جنبشهای تجزیهطلبانه در داخل کشور (کردستان)
 oحمله نظامی خارجی (تجاوز عراق)
 حفظ حاکمیت ملی و اسبببتلالل :حاکمیت نیز یکی از عناصبببر ملوم دولت اسبببت و به دلیل
تاریخ معاصبر ایران که توأم با اسببتعمارگری اسببت و ماهیت ضببداسببتعماری انلالب اسببالمی
اهمیت بیشتری یافته است؛ استلاللخواهی نیز یکی از اهداف ملی که در شعارهای انلالب
نیز مطرح بوده اسببت و ایدئولوژی اسببالمی نیز بر آن پافشبباری میکند .در قانون اسبباسببی و
بیانات امام خمینی مطرح شده است.
 oحاکمیت ملی یعنی قدرت عالی و برتر دولت در وضببع و اجرای قوانین و ایجاد نظم
داخلی و آزادی عمل خارجی بدون دخالت و اعمال قدرت بازیگران خارجی.
 oدو وجه دارد :قدرت مشروع سیاسی داخلی؛ خودماتاری و استلالل عمل خارجی
اما در روابط بینالملل بیشبببتر بر وجه خارجی آن تأکید میشبببود و گاهی حاکمیت
ملی و استلالل مرادف هم استعمال میشوند.
 oتعریف حباکمیت ملی یا اسبببتلالل :آزادی عمل و عدم وابسبببتگی .ا.ا در اتااذ
تصمیمات و اجرای آنها بر اساس منافع و ارزشهای ملی در عرصه بینالملل.
 oوابسبتگی با وابسبتگی متلابل تفاوت دارد :وابستگی یعنی سیاستها و تصمیمات
کشور توسط بازیگران بیگانه تعیین گردد؛ وابستگی متلابل یعنی تأثیر و تأثر متلابل
کشورها در عین آزادی عمل و خودماتاری در اتااذ تصمیمات
 حفظ نظام .ا.ا :نظام .ا.ا مهمترین دسببتاورد انلالب اسببالمی اسببت و تهدیدات عینی و
ذهنی نیز بر اهمیببت آن افزوده اسبببت؛ از منظر اسبببالمی نیز حفظ .ا.ا ببهعنوان ملببدمببه
حکومت جهانی اسبببالم واج اسبببت؛ قانون اسببباسبببی (حفظ نظام اسبببالمی در کنار حفظ

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
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تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه15 :

اسببتلالل و تمامیت ارضببی ذکر شببده اسببت) و بیانات امام خمینی (حکومت از احکام اولیه
است و ملدم بر تمام احکام فرعیه است و حفظ نظام اوج واجبات است)
 صیانت از ملت ایران :جمعیت هم از ارکان و ملومات دولت است و بدون مردم دولت متصور
نیست و بنابراین حفظ حیات مردم اهمیتدار میشود و از  0جهت مهم است:
 oحفظ حیات مردم بهعنوان یکی از ملومات دولت .ا.ا
 oحفظ ملت بهعنوان هدف مرجع امنیت و مستلل از دولت
 /2توسعه و رفاه اقتصادی:
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 /3کس ا

هجمبه هبای تبلیغباتی دشبببمنان در ارائه چهره منفی از ایران (ناقض حلوق بشبببر ،حامی تروریسبببم،
ضددموکراتیک) .اعتبار بینالمللی با قدرت ملی ترابط دارد؛ یعنی کشورها برای کس پرستیژ معموال از
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اهمیت این هدف پس از پایای جنگ تحمیلی افزایش یافت:
. oا.ا پس از پیروزی درگیر بحرانهای داخلی و جنگ خارجی بود و اهداف امنیتی
در صدر اولویتهای سیاست خارجی بود
 oجنگ  8سباله خسارات گستردهای به اقتصاد ایران وارد آورد که بازسازی اقتصادی
را اجتنابناپذیر نمود
 oتغییر الگوی توسببعه اقتصببادی از واردات به صببادرات نلش اقتصبباد در سببیاسببت
خارجی را افزایش داد
تأمین رفاه عمومی یکی از اهداف صبرح در قانون اساسی است :رفع نیازهای ضروری جهت
اسبتمرار حرکت تکاملی انسان؛ موظف دانستن دولت برای پیریزی اقتصاد عادالنه بر طبق
ضببوابط اسببالمی؛ تأکید بر خودکفایی و رهایی از سببلطه اقتصببادی؛ ریشببهکن کردن فلر و
محرومیت
تعلی اهداف اقتصادی – تکنولوژیک از  0جهت در سیاست خارجی مهم است:
 oیک هدف مستلل و بهمنظور ارتلای وضع معیشت مردم و افزایش قدرت اقتصادی
کشبور  این معنا موردنظر است و با سند چشمانداز  02ساله مطابلت دارد و این
مسببتلزم تسببهیل در دسببترسببی به بازار جهانی و امکان بهرهبرداری از منابع داخلی
است.
 oابزاری جهت افزایش توان نظامی کشور (نیروی نظامی قدرتمند اقتصادی پیشرفته
میخواهد)
تبار بینالمللی :کسب اعتبار و پرستیژ بینالمللی الزم مانند هر کشور دیگری و در پاسخ به
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است؛ قدرت :توانایی یک کشور در دستیابی به اهداف و ایجاد نتایج مطلوب.
 قدرت ،ماهیت دوگانه مثبت یا منفی دارد؛ تدافعی یا تهاجمی؛ ابزاری یا غایی؛ وسیلهای برای
سعادت یک ملت یا تاری آن
 عناصر و مؤلفههای قدرت ملی:
 oمادی :وضببع جغرافیایی ،منابع طبیعی ،توسببعه اقتصببادی صببنعتی و ایدئولوژیک،
جمعیت ،توان نظامی
 oغیرمببادی :ویژگیهببای ملی ،روحیببه ملی ،کیفیببت دولببت ،اعتبببار بینالمللی،
ایدئولوژی ،رهبری
َ
َ ُ َّ َّ َ َ ُ َّ ُْ
َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
 مببانیَ :وأعدوا لهم ما اسبببتطعتم من قو ؛ة ومن رباط الایل ترهبون به عدو الله وعدوکم
َّ َ
َ
َ َ َ َ
َوآخر َین م ْن ُدونه ْم ال ت ْعل ُمون ُه ُم الل ُه ْیعل ُم ُه ْم(األنفال)62/؛ قانون اسباسی (تلویت کامل بنیه
دفاعی کشور ،دفاع مسلحانه از کشور و نظام .ا.ا)؛ امام خمینی
 توجبه ببه منبابع قبدرت نرم( :نبامهبای دیگر :قدرت مدنی ،قدرت هنجاری ،قدرت اقناعی،
قبدرت انگبارهای و علیدتی) تعریف :توانایی در جذب و اقناع دیگران که مبتنی بر هنجارها،
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قدرت نظامی اسبتفاده میکنند ولی امروزه از اهمیت آن کاسته شده و به منابع قدرت نرم (تواناییهای
تمدنی و علمی و ایدئولوژیک و ارزشهای ملی) توجه زیادی صورت گرفته است .تأمین این هدف در 9
مرحله صورت میگیرد:
 خنثی سبببازی تبلیغببات منفی علیببه ایران و تالش برای غیرامنیتی کردن .ا.ا (باشبببی از
فعالیتهای دیپلماتیک صرف این اقدامات شده است)
 ارائه تصببویر واقعی و مثبت از .ا.ا :کشببورها بر اسبباس تصببویری که از ایران دارند اقدام به
تنظیم مناسببات با ایران میکنند؛ کشور بیاعتبار نمیتواند از منابع بینالمللی سود ببرد و نه
میتواند منابع قدرت خود را به فعلیت درآورد.
 نمونهسازی و الگوپردازی از .ا.ا :انلالب اسالمی یک اقالب فراملی است و رسالتی جهانی
برای خود قائل است و میخواهد الهامباش کشورهای اسالمی باشد.
این اقدامات ممکن است سیاست خارجی را در وضعیت متناقض قرار دهد و باید بین آن توازن برقرار
کرد (تناقض :جایگاه ایران در کشبببورهای اسبببالمی و جهان سبببوم افزایش مییابد و از طرف دیگر
قدرت های بزرگ سببعی وافری در بدنام کردن ایران خواهند نمود که جایگاه ایران را نزد کشببورهای
غربی مادوش میکند
 /4کسال و افاااش قدرت ملی :تحلق اهداف سبیاسبت خارجی مستلزم داشتن حداقلی از قدرت ملی
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ارزشها ،ایدئولوژی و  ...میباشد و در آن از تهدید ،زور ،اجبار ،تطمیع و  ...استفاده نمیشود.
.ا.ا نیز در همین راسببتا تالش در جذب کشببورهای اسببالمی به خود دارد بهویژه یا اشبباعه
گفتمان اسالم سیاسی.
 )2اهداف فراملی :از ماهیت فراملی انلالب اسببالمی و هویت اسببالمی نظام .ا.ا نشببأت میگیرند؛ این اهداف
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هدف در  0سطح پیگیری میشود:
 حفظ موجودیبت اسبببالم انلالبی و انلالب اسبببالمی در قلمرو سبببرزمینی ایران؛ حفظ نظام
سبیاسی .ا.ا ملدمه موجودیت انلالب اسالمی و اسالم انلالبی است .قانون اساسی (یکی
از وظایف سبپاه نگهبانی از انلالب و دسبتاوردهای آن اسبت) و امام خمینی حفظ اسالم در
ایران از همه تکالیف باالتر است)
 حفظ کیان اسبالم و انلالب اسبالمی در سطح منطله و بینالملل (ذیالملدمه و ملدمه آن
حفظ نظام اسبالمی در قلمرو خاک ایران اسبت) :حمایت ایران از مجاهدین افغان ،بوسنی،
عراق ،لبنان و فلسطین از این قبیل است .امام خمینی (دفاع از کشورهای اسالمی در موقع
خطر تکلیف شرعی و الهی و ملی است)
 /2صدور انقالب اسالمی:
 زمینه:
 )4 oجهانشبمول بودن اسالم :اسالم بهعنوان ایدئولوژی مشروعیتباش انلالب
اسببالمی فرازمانی و فرامکانی اسببتو مااط آن نوع بشببر اسببت؛ تبیین و ترویج
اسالم در قال «دعوت» وظیفه حکومت اسالمی است.
 )0 oمباهیبت فراملی انلالب اسبببالمی :انلالب فراملی برخالف انلالب ملی دارای
ارزشها و آرمان هایی فراتر از جغرافیای سبرزمین خودش است و خواهان تغییرات
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برای شبکل دادن به محیط خارجی مناسب و ایجاد وضبعیت مطلوب بینالمللی در خار از قلمرو سببرزمینی در
چارچوب منافع ملی پیگیری میشبببوند؛ تمرکز این اهداف بر چگونگی تغییر و اصبببالح نظام بینالمللی اسبببت،
بنابراین شاید در نگاه اول این اهداف تأمین کننده مستلیم منافع ملی ایران نباشد ولی به طور غیرمستلیم تحلق
آن را تسبهیل میکند؛ مثال :وحدت جهان اسالم سب تأمین امنیت ملی ایران میشود؛ بنابراین ،اهداف ملی و
فراملی تعارض و تضببادی باهم ندارند (بلکه مکمل یکدیگرهسببتند) ولی ممکن اسببت در ملام عمل تزاحم پیدا
کنند که بر اساس اهمیت و اولویت عمل میشود.
 /1حفظ کیان اسالالم. :ا.ا اماللری جهان اسبالم اسبت و حفظ کیان اسبالم از اهداف اولیه است .این
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سبباختاری و هنجاری در دیگر جوامع هسببتند؛ «انلالب مسببتمر» هدف راهبردی
انلالب اسالمی است برای ایجاد انلالبهای مشابه در جوامع متجانس اسالمی.
 الگوی عام:
 )4 oقهرآمیز :در چارچوب اندیشببه انلالب مسببتمر خواهان ایجاد انلالبهای مکرر
در کشببورهای مسببلمان و مسببتضببعف اسببت؛ نمونه :حمایت ایران از نهضببتهای
آزادیباش؛ این الگو هیچگاه به صورت راهبرد رسمی تبدیل نشد ولی برخی افراد
این الگو را از صدور انلالب تبیین میکردند و به کلمات امام خمینی استناد میشد.
 )0 oمسببالمتآمیز :منظور امام خمینی از صببدور انلالب این الگو میباشببد (صببدور
انلالب به معنای لشگرکشی نیست ،بلکه میخواهیم حرفمان را به دنیا برسانیمکه
یکی از مراکز آن وزارت خارجه اسبببت؛ میخواهیم معنویت انلالب اسبببالمی را به
جهان صادر کنیم نمیخواهیم شمشیر بکشیم)
 شیوههای صدور مسالمتآمیز:
 )4 oحمایت معنوی و غیرنظامی از نهضببتهای آزادیباش :حمایت دیپلماتیک از
طریق سبازمانهای بینالمللی .امام خمینی (از هر سازمانی که برای نجات کشور
خویش به پا خواسته است پشتیبانی میکنیم)
 )0 oالگوپردازی و ارائه دولت سرمشق 9 :الگوی حکومتی و نظام سیاسی
 حکومبت عبدل اسبببالمی :درس گرفتن از .ا.ا؛ این مبدل در دهه اول
پیروزی انلالب و مجبددا در دولت نهم شبببکل گرفت؛ امام خمینی (اگر
اسبببالم آن طور که هسبببت در ایران پیاده شبببود به سبببایر ملتها منتلل
میشود)
 دولت توسعهیافته :عرضه این الگو در دوران سازندگی شروع شد و صدور
انلالب بهمعنای ارائه الگوی توسعه اقتصادی .ا.ا به سایر کشورها بود؛
اگر نظام حکومتی ایران از نظر اقتصبادی و رفاهی توسعه یابد ملتهای
دیگر داوطلبببانببه از آن الگوبرداری میکننببد؛ ملببام معظم رهبری (وقتی
ملبتهبا تجریبه موفق .ا.ا را دیبدنبد از آن درس میگیرنبد و احتیبا به
صدور نیست)
 مردمسبباالری دینی :در این مدل بیش از پیشببرفت اقتصببادی بر توسببعه
سیاسی – اجتماعی تأکید میشود؛ ایجاد مردمساالری که عالوه بر تأمین
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جغرافیبایی را ببهعنوان حکم ثبانویبه میپذیرد ولی بهتدریج باید در قال امت واحد درآیند؛ این اهدف ار
ابتدای پیروی انلالب اسبالمی مطرح شبده اسبت؛ قانون اسباسبی (به حکم قرآن همه مسلمانان یک
امت هسببتند و دولت .ا.ا سببیاسببت کلی خود را بر پایه اتحاد ملل اسببالمی قرار میدهد) امام خمینی
(برنامه ما وحدت کلمه مسلمانان و اتحاد ممالک اسالمی است).
 انگیزهها:
 oتأمین امنیت ملی از طریق ایجاد نظم مبتنی بر همگرایی و اتحاد سیاسی باتوجه به
تهدیدات و مشبکالت ناشبی از محیط امنیت پیرامونی ایران و حضببور بیگانگان در
منطله
 oافزایش قبدرت ملی از طریق موازنهسبببازی برونگرا در برابر تهدیدات امنیتی علیه
.ا.ا؛ برای حمایت از مسلمانان و مستضعفان و مظلمستیزی و مبارزه با مستکبران
از  0طریق میتوان عمل نمود:
 تکیه بر تواناییهای داخلی
 اتحاد و ائتالف با کشورهای همراه
 oایجباد بلوک و قط قدرت اسبببالمی که مسبببتلل از قط های دیگر منافع جهان
اسبببالم را تأمین کند مانند جهان سبببوم و تشبببکیل جنبش عدمتعهد؛ این هدف از
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نیازهای اقتصبادی قادر به تأمین مطالبات سیاسی باشد به الگویی برای
دیگر کشبورها تبدیل خواهد شد؛ این نوع الگوسازی در دوران اصالحات
و با راهکار گفتگوی تمدنها صورت گرفت.
 oتبلیغات :تبلیغات در عصر ارتباطات از بزارهای مهم قدرت ملی محسوب میشود؛
وسببایل تبلیغاتی هم برای بازتاب واقعیات و هم میتوانن گاهی واقعیت را بسببازند؛
انعکباس واقعی .ا.ا و ارزشهبا و حلبایق آن ببهویژه  9الگوی حکومتی از اهمیت
بسببیار برخوردار اسببت؛ قانون اسبباسببی (وسببایل ار تباطجمعی باید در روند تکاملی
انلالب اسبالمی و اشاعه فرهنگ اسالمی قرار گیرند) امام خمینی (صدور انلالب
با شبمشبیر نیسبت بلکه با تبلیس اسبت ،ایشان تبلیس را یکی از وظایف وزارت خارجه
میدانند و میگفتند آشببنا کنید مردم را با اسببالم و انلالب اسببالمی ،صببدور با زور
صدور نیست)
 /3وحدت جهان اسالالالم :اتحاد کشببورهای اسببالمی و سببپس وحدت جهان اسببالم؛ اسببالم مرزهای
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 .4جهتگیری و راهبرد :عدم تعهد
جهتگیری کلی سببیاسببت خارجی .ا.ا یعنی رویکرد و نگرش و تعهدات آن در برابر محیط بینالملل و راهبرد اصببلی
آن تأمین منافع و اهداف ملی و اسبببالمی و ملابله با تهدیدات پایدار؛ جهتگیری و راهبرد سبببیاسبببت خارجی باید در
تصببمیمات و رفتارها نمود پیدا کند؛ .ا.ا بر اسبباس ماهیت و تصببور خود از نظام بینالملل راهبرد خودرا عدم تعهد و
مبتنی بر اصل نه شرقی نه غربی قرار داده است.
 )1اصول و علل:
 /1اصول :عدم تعهد :نفی هرگونه وابستگی و امتیازدهی به قط های قدرت و پرهیز از ائتالف نظامی با
آنان که این سببیاسببت به موازنه منفی یا موازنه عدمی نیز شببناخته میشببود و در جنبش عدم تعهد نیز
نهادینه شده است؛ اصول عدم تعهد عبارت است از
 عدم عضویت در اتحادیههای نظامی با قدرتهای بزرگ (عدم وابستگی نظامی به قدرتهای
بزرگ)
 عدم واگذاری پایگاههای نظامی به قدرتهای بزرگ (مهمترین اصببول عدم تعهد 0 :اصببل
اول)
 عدم انعلاد قراردادهای نظامی با قدرتهای بزرگ
 خودماتاری و استلالل کشور
 استعمارزدایی و استکبارستیزی
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طریق تلویت کنفرانس اسبببالمی و ارتلای آن به سبببطح اتحادیه و کنفدراسبببیون
اسالمی محلق میشود
 oتأمین منافع اقتصبببادی ایران و کشبببورهای اسبببالمی و تبدیل یک قط و بلوک
اقتصادی که هم منافع داخلی کشورهای اسالمی را نیز تأمین میکند و هم سب
خودکفایی میشود
 /4تشکیل جامعه جهانی اسالمی :اهداف دیگر زمینهساز تحلق این هدف هستند؛ این هدف بر اساس
ً
رسبالت جهانی اسبالم اسبت و طبق علائد شبیعیان نهایتا یک حکومت واحد اسبالمی در سطح جهان
َْ
َ َّ
َ َ َ ً
ُ ْ ُ
ُ ُ َْ َ
شبببکل خواهد گرفت؛ آیات قرانَ :ونرید أن ن ُم َّن َعلی الذ َین ْاسبببتضبببعفوا في األ ْرض َون ْج َعل ُه ْم أئ َّمة
َو َن ْج َع َل ُه ُم ْال َوارث َ
ین(اللصبببص)5/؛ قانون اسببباسبببی :با توجه به محتوای انلالب ایران زمینه تدوام این
انلالب را در داخل و خار فراهم کند؛ امام خمینی :وظیفه اسباسبی مسبئوالن نشببر اسالم در جهان
است و هیچ امری نباید مانع از هدف بزرگ انلالب یعنی حکومت جهانی اسالم شود.
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 مبارزه با نژادپرستی
 احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها
 حلوفصل مسالمتآمیز اختالفات در چارچوب سازمان ملل و حلوق بینالملل
 خلع سالح عمومی و پایبندی قدرتهای بزرگ به آن
 عدم مداخله در امور داخلی کشورها
 تشنجزدایی و همزیستی مسالمتآمیز
 مبارزه با توسعهنیافتگی و وابستگی اقتصادی
 کمک به جنبشهای آزادیباش
 /2لل و انگیاهها:
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ایدئولوژیک :آیات و روایات دال بر نفی سبیل و تسلط کفار بر مسلمین
فرهنگی – تاریای :حس اسبتلاللطلبی و استعمارستیزی در پاسخ به مداخالت قدرتهای
استعماری خارجی در قرن  43و  02که در نهضت نفت و عدم تعهد متبلور شد
سببیاسببی – امنیتی:کسب اسببتلالل ،حفظ حاکمیت ملی ،رهایی از وابسببتگی به قدرتهای
بزرگ ،آزادی عمل در عرصبه داخلی و بینالمللی؛ اتحاد و ائتالف سیاسی – نظامی با غرب و
عضبببویت در معاهدههای سبببنتو و سبببعدآباد آزادی عمل ایران را سبببل کرد زیرا در اینگونه
ائتالفها اعضای ضعیفتر محدود میشوند
اقتصببادی :تالس برای متنوعسببازی منابع و فرصببتسببازی جهت تأمین نیازهای داخلی و
حداقلسازی وابستگی اقتصادی و در نهایت خودکفایی اقتصادی؛ اتحاد با قدرتهای بزرگ
سببب محرومیت از منابع و فرصببتهای دیگران اسببت و آسببی پذیری اقتصببادی را افزایش
میدهد
یتفرع علی ماذکرنا امور:
 oعدم تعهد (نه شرقی نه غربی) بهمعنای عدم رابطه با قدرتهای بزرگ نیست ،بلکه
بهمعنای عدم وابستگی به آنها است
 oفروپاشببی شببوروی بهمعنای منسببوخ شببدن عدم تعهد نیسببت ،زیرا عدم تعهد یعنی
عبدم وابسبببتگی به قدرتهای بزرگ و فرقی نمیکند که سببباختار نظام بینالملل
تکقطبی با دوقطبی باشد
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فصل سوم :اصول ،منافع ،اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی
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تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه50 :

 oراهبرد عدم تعهد در سطح بینالملل در قبال قدرتهای بزرگ اتااذ میشود نه در
قبال همه کشببورها و همه موضببوعات ،بنابراین ممکن اسببت .ا.ا و یا کشببورهای
دیگر از راهبرد اتحاد و ائتالف و یا بیطرفی در موضوعات دیگر استفاده کنند
 )2انواع عدم تعهد :تفاسببیر ماتلفی از راهبرد عدم تعهد در سببیاسببت خارجی .ا.ا وجود دارد که این ناشببی از
برداشتهای ماتلف نیست ،بلکه به دلیل وجود انواع ماتلفی از عدم تعهد است.
 /1دمتعهد محافظهکار( :مفهوم رایج در جنبش عدم تعهد همین است) پذیرش نظم موجود بینالمللی
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بینالمللی و تالش برای تغییر بنیادین آن بهمنظور استلرار نظم مطلوب اسالمی است؛ بنیادهای نظم
بینالمللی ناعادالنه تصببور میشببوند و باید آنها را تغییر داد و این متضببمن نوعی رسببالت ایدئولوژیک
اسببت؛ تغییر نظم موجود بهصببورت دفعی و انلالبی و در کوتاهکدت ممکن اسببت و برخالف عدم تعهد
محافظهکار متضمن استکبارستیزی است و حفظ استلالل و عدم وابستگی اولین گام و الزم است ولی
آخرین گام نبوده و غایت آن اضبمحالل نظام سبلطه از طریق فروپاشبی کشورهای سلطهگر است 
پس از عزل بنیصبدر (از سبال  4962تا  )4969که گفتمان مصببلحتگرایی بر سبیاسببت خارجی .ا.ا
حاکم شد به صورت راهبرد سیاست خارجی درامد و تلابل .ا.ا با دو ابرقدرت به او خود رسید.
 /3عدمتعهد تجدیدنظرطلب :نیز ماهیتی تهاجمی و بنیانبرانداز دارد و نظم موجود را نمیپذیرد و بر تغییر
بنیادین پافشاری میکند و متضمن استکبارستیزی است و خواهان استلرار نظم اسالمی مطلوب است
و عبدم وابسبببتگی ببه ابرقبدرتهبا را تنهبا یکی از الزامات عدم تعهد میداند (اشبببتراکات با عدمتعهد
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و تالش برای حفظ اسببتلالل و حاکمیت ملی ایران از طریق همزیسببتی مسببالمتآمیز با ابرقدرتها و
عدم تعهد و اتحاد با آنان ،این نوع عدم تعهد انلالبی نبوده و در صببدد تغییر وضببع موجود نیسببت و بر
اصبل موازنه قوا اسبتوار اسبت و ماهیتی تدافعی و انفعالی دارد؛ پیشینه آن الف) به امیرکبیر برمیگردد
(عدم تعهد نسببت به دو قدرت اسبتعماری روسبیه و انگلیس) و ب) مصدق نیز موازنه منفی را پیگیری
میکرد (پایان سبببلطه اسبببتعماری انگلیس بدون دادن امتیاز به امریکا و شبببوروی؛ برخی مواقع از این
راهبرد به «بیطرفی مثبت» نیز یاد میشبببود و آن بهمعنای تالش برای اسبببتفاده از نزاع به نفع منافع
ملی خود ضببمن حفظ اصببول پرهیز و مسبباوات در تعامل با طرفین منازعه؛  دولت موقت :بازرگان
گفت سبیاسبت خارجی ایران در برابر قدرتهای بزرگ همانند سیاست مصدق و بر اساس موازنه منفی
است؛ نفی امریکا و شوروی بهمعنای استکبارستیزی و تغییر وضع بینالملل نیست ،بلکه بهمعنای عدم
وابستگی به ابرقدرتها در عین داشتن روابط با آنان است.
 /2دمتعهد انقالبی :ماهیتی تهاجمی و سببباختارشبببکنانه دارد و مبتنی بر عدم پذیرش وضبببع موجود
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شماره صفحه59 :

انلالبی) ،تنهبا تفباوتش با عدمتعهد انلالبی در شبببیوه تحلق این اهداف اسبببت؛ درحالیکه عدمتعهد
انلالبی بر تغییرات دفعی و آنی تبأکیبد میکنبد ،عبدمتعهبد تجبدیدنظرطل بر تغییر تدریجی بنیادها و
اصببول زیربنایی موجود در مدت زمان طوالنی و مسببتمر پافشبباری میکند  از سببال  4961تا پایان
جنگ و قبل از شببروع دولت سببازندگی و نیز در دولت اصببولگرایی نهم این نوع عدمتعهد بر سببیاسببت
خارجی .ا.ا حاکم بوده است.
 /4عدمتعهد اصالحطلب :حد وسط بین دو نوع محافظهکار و تجدیدنظرطل است و راهبردی انتلادی،
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یتفرع علی ماذکرنا امور( :خالصه)
 -4راهبرد عدمتعهد را باید منطبق با تحوالت داخلی ،منطلهای و بینالمللی بازتعریف کرد
 -0عدمتعهد راهبردی انفعالی نیست ،بلکه بهمنظور حضور فعال و نلشآفرین در نظام بینالملل است
 -9عدمتعهد بهمعنای قطع ارتباط با ابرقدرتها نیست و بازیگران بینالمللی نیست
 -1جوهره عدمتعهد ،عدم وابسبتگی و حفظ استلالل است ،اما وابستگی و استلالل را باید در شرایط جهانیشدن و
وابستگی متلابل و چگونگی توزیع قدرت در سطح بینالملل تعریف کرد
 -5راهبردهایی که تضبمن انزواگرایی هسبتند مناس سیاست خارجی .ا.ا و تأمین کننده منافع ملی و اهداف ملی
نیست
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پویا و فعال است ولی حالت تهاجمی ندارد؛ عدم وابستگی به ابرقدرتها و تغییر وضع موجود را میپذیرد
(افتراق با نوع محافظهکار) ولی برای تغییر موضبع موجود بینالمللی به همکاری کشورها در چارچوب
سبباختار و ترتیبات موجود تأکید میکند و در صببدد اصببالح روبنایی نظم موجود با هدف ایجاد تغییرات
زیربنایی در بنیادها و اصببو ل آن اسببت و بهطور موقت نظم بینالمللی موجود را تا اسببتلرار کامل نظم
مطلوب میپذیرد (افتراق با نوع انلالبی و تجدیدنظرطل )  سبببیاسبببت خارجی دولت سبببازندگی و
اصبالحات ( 4968تا  )4981که سبیاست تلابلی جای خود را به سیاست آشتیجویانه داد و تنشزدایی
اصبل سبیاسبت خارجی شبد و توسبعه روابط با اتحادیه اروپا و روسیه آغاز شد زیرا عدمتعهد را به معنای
قطع رابطه با ابرقدرتها نمیدانستند (عدمتعهد یعنی عدم وابستگی) در دوره اصالحات نیز گفتگوهای
فراگیر ایران و اروپا و ماالفت با سبببیاسبببتهای امریکا در افغانسبببتان و عراق حاکی از انتلادی بودن
جهتگیری سیاست خارجی .ا.ا بود

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل چهارم :گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه51 :
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 .1گونه شناسی گفتمانی
 0نوع تحول گفتمانی ممکن است:
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مقدمه
گفتمان :نظام و سبباختار معنایی حاکم بر سببیاسببت خارجی که شببیوه خاصببی از رفتار را ممکن میسببازد؛ گفتمان در
سبیاسبت خارجی بهمعنای باورهای عمومی نهادینهشده و مورد توافق که به شیوه نظگرش به روابط و نظام بینالملل
قوام میباشد؛ گفتمان سیاست خارجی بستری است که سیاست خارجی در آن معنا مییابد.
گفتمانها متصبل و تغییرناپذیر نیسبتند و در طول زمان دستاوش تغییر شکلی و ماهوی میشوند؛ با استیالی یک
گفتمبان خباص مفباهیمی مبانند هویت ملی ،منافع ملی ،اهداف و امنیت ملی ،نظام بینالملل و  ...تعاریف متمایزی
پیدا میکنند؛ تغییرات گفتمانی به تغییرات زبانی و معنایی محدود نمیشبود بلکه تأثیرات شبگرفی بر سیاست خارجی
میگذارند.
گفتمانهای سببیاسببت خارجی .ا.ا از درون ابرگفتمان انلالب اسببالمی سببر برآوردهاند؛ این ابرگفتمان از یک سببو به
بازتعریف نظم سیاسی – اجتماعی در حوزه سیاست داخلی و خارجی پرداخت و معیارهای متمایز و نوینی را برای خود و
دیگران تعریف کرد (وجبه ایجبابی) و از سبببوی دیگر گفتمبان حباکم بر روابط و نظام بینالملل را به چالش کشبببید و
کانونهای متعدد ملاومت را در برابر قدرتهای جهانی سامان داد و متغیرهای جدیدی را وارد مناسبات جهانی کرد.
گفتمان انلالب اسبالمی نیز در طول زمان دسبتاوش تغییر شبد و به تبع آن خردهگفتمان سیاست خار نیز تغییر را
احسببباس میکرد؛ هر یبک از این گفتمبانها بهعنوان نظام معنایی متمایز ،مفاهیم و دالهای بنیادی (مانند منافع،
قدرت ملی ،انلالب اسبالمی ،نظام بینالملل و  )...را در سیاست خارجی خود بازتعریف کردند؛ این تغییرات به عرصه
اجرا و مدیریت نیز وارد شد و موج تحول در رفتار .ا.ا شد.
این فصبل ،پاسبخ به این پرسبش اسبت که در طول حیات  92سباله .ا.ا سیاست خارجی چه گفتمانهایی را به خود
دیده اسببت آیا تحول گفتمانی در سببیاسببت خارجی .ا.ا «از» یک گفتمان به گفتمان دیگر بوده اسببت یا تغییر «در»
گفتمان واحدی

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل چهارم :گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
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 oتحول از یک گفتمان به گفتمان دیگر :بروز گسببسببت گفتمانی و سببیاسببت خارجی دسببتاوش تغییرات فوری و
آشکار میشود و این در صورتی است که گزارههای زیربنایی متحول گردند.
 oتحول در یک گفتمان :تغییرات بنیادی نیسببت و در سببطح گزارههای اشببتلاقی و فرعی اسببت و در این حالت
خردهگفتمانهای ماتلفی تولید میشبببوند که در گزارههای زیربنایی و بنیادین مشبببترک و در گزارههای فرعی
اختالف دارند.
 )1تحول «از» گفتمان 0 :دستهبندی از گفتمانهای سیاست خارجی:
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 )2تحول «از» و «در» گفتمان :دو نوع تحول گفتمانی در سبیاسبت خارجی .ا.ا رخ داده است؛ پس از عزل
بنیصببدر تحول «از» گفتمان صبببورت گرفت و با حاکم شبببدن گفتمان کالن اسبببالمی آن نیزی دچار تحوالت
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أ 0 .گفتمان کالن وجود دارد:
 -4گفتمان واقعگرایی مبتنی بر اصبالت دولت – ملت ایران و اولویت منافع ملی در سبیاست
خارجی :دولت موقت
 -0گفتمبان ایبدئولوژیک اسبببالمی مبتنی بر اصبببالت امت اسبببالمی و اولویت ارزشهای
اسالمی شیعی در سیاست خارجی :از عزل بنیصدر ( )4962تا اکنون
بنابراین ،سببیاسببت خارجی .ا.ا دچار گسببسببت گفتمانی شببده اسببت ولی از  4962تا اکنون بهرغم
تحوالت سبببیاسبببت خارجی ،تحول گفتمانی در آن رخ نداده اسبببت و تحوالت درون گفتمانی نیز در
گفتمان ایدئولوژیک نبوده است.
ب .ظهور  5گفتمان مسبتلل که مفروض این اسبت که هر یک از این گفتمانها بر اصول متمایزی استوار
بودهاند:
 -4واقعگرایی :دولت وقت
 -0آرمانگرایی :دفاع ملدس
 -9عملگرایی اقتصادی :دولت سازندگی
 -1عملگرایی سیاسی – فرهنگی :دولت اصالحات
 -5اصولگرایی :دولت احمدینژاد
بررسی :هیچ کدام از این  0گونهشناسی بر واقعیت منطبق نیستند و تحوالت «در» گفتمان را مد نظر
قرار نمیدهند؛ گونهشبناسببی اول گمراهکننده اسبت و تحوالت درونگفتمانی ایدئولوژیک را توضببیح
نمیدهد؛ گونهشناسی دوم اشکل گونهشناسی اول را ندارد اما دچار اشکاالت نظری است ،زیرا چهار
گفتمان (بهغیر از واقعگرایی دولت موقت) خردهگفتمانهایی درون گفتمان فراگیر و کالن اسالمی
هستند.

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل چهارم :گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
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درونگفتمانی شبد که در گزارههای بنیادین و زیربنایی اشبتراک و در گزارههای فرعی و اشتلاقی اختالف دارند.
در اینجا نیز دو گونهشناسی وجود دارد:
أ .گونهشناسی مقدماتی 5 :گفتمان وجود دارد:
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 -4واقعگرا و منفعبتمحور (دولبت موقبت و ریباسبببتجمهوری بنیصبببدر) :مرکز ثلل این
گفتمان منافع ملی ایران بوده اسببت و باید سببیاسببت خارجی نیز مبتنی بر آن تنظیم شببود و
الزمه آن ترجیح منافع ملی بر مصالح اسالمی است و حتی از اسالم و جهان باید برای تأمین
منافع ملی بهرهبرداری کرد.
 -0آرمانگرا یا ارزشمحور (دوران دفاع ملدس) :تنظیم سیاست خارجی بر اساس آرمانها
و موازین اسالمی؛ مرکز ثلل این گفتمان مصالح اسالم و مسلمانان است؛ این گفتمان به دو
گفتمان دیگر تلسببیم میشببود :آرمانگرایی امتمحور و آرمانگرایی مرکزمحور و تفاوت این
خردهگفتمان در این اسبببت که طبق آرمانگرایی مرکز محور در صبببورت تزاحم منافع ملی و
مصالح اسالمی ،ترجبح با منافع ملی و بلای مرکز است.
 -9عملگرا یا مصببلحتمحور (دوران سببازندگی) :حد وسببط بین آرمانگرایی و واقعگرایی
اسبت؛ مرکز ثلل این گفتمان واقعبینی در تنظیم سبیاسبت خارجی بر اساس اصول اسالمی
اسبت؛ این گفتمان در عین اعتلاد به ارزشهای اسالمی بر این واقعیت تأکید میکند که در
سیاست خارجی باید به ملدورات و محظورات ملی نیز توجه کرد ،برای تأمین اهداف اسالمی
و فراملی باید قاعده «وسع» و «تدر » را مالک قرار داد.
 -1فرهنبگگرا یبا فرهنبگمحور (دوران اصبببالحبات) :مرکز ثلبل این گفتمان تنشزدایی
گفتمانی اسببت و سببیاسببت خارجی باید بر اسبباس اعتمادسببازی ،تنشزدایی و همزیسببتی
مسبالمتآمیز از طریق گفتگو و مفاهمه در جهت توسببعه روابط با جهان خار تنظیم شببود و
برای یک جامعه جهانی مدنی تالش کرد.
 -5اصبببولگرا یبا عدالتمحور (دولت احمدینژاد) :مرکز ثلل این گفتمان عدالتطلبی در
سببیاسببت خارجی اسببت؛ اولویت دادن به اهداف فراملی و به چالش کشببیدن نظم موجود در
نظام بینالملل از ویژگیهای این گفتمان اسببت؛ بین این گفتمان و آرمانگرایی اشببتراکاتی
وجود دارد ولی یکسان نیستند.
بررسببی :تغییر گفتمان از واقعگرایی به آرمانگرایی تحول «از» گفتمان بوده اسببت؛ دو خردهگفتمان
آرمبانگرایی تحول درونگفتمانی بوده اسبببت؛ مسبببتلل فرض کردن  1گفتمان دیگر اشبببکال این
گونهشبناسی است ،زیرا سه گفتمان عملگرایی ،فرهنگگرایی و اصولگرایی با هر دو خردهگفتمان
آرمانگرایی اصول بنیادی مشترک دارند .بنابراین ،گونهشناسی دیگری ضرورت مییابد.
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ب .گونهشناسی تلفیقی – تنکیبی :تلفیلی از طبلهبندیهای گفتمانی سهگانه پیشین است.
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 .2تبیین گفتمانها
 )1گفتمان ملیگرایی لیارال )4962 – 4957( :مبتنی بر سبیاسبت عرفی ،ملیگرایی ،دموکراسی و لیبرالیسم
است (بازرگان ،کریم سنجابی ،ابراهیم یزدی ،بنیصدر و صادق قط زاده)؛
 نام دیگر :واقعگرایی منفعتمحور و مصلحتمحور (منفعتمحور از قدرت انطباق بیشتری بر
واقعیتهای نظری و عملی این دوره برخوردار اسبت و مصلحت در این دوره نلشی ندارد) اما
اطالق واقعگرایی بر این رویکرد صبببحیح ببهنظر نمیرسبببد زیرا مهمترین اصبببل واقعگرایی
قدرتمحوری و افزایش قدرت اسببت درحالیکه مهمترین اصببل این رویکرد مسببالمتجویی
است و در عرصه عملی مبتنی بر عدم بهکارگیری زور و مسالمتجویی افراطی است.
 مبانی :ملیگرایی (اصببالت ملت و حاکمیت ملی) و لیبرالیسببم (انحصببار قدرت ،حاکمیت و
قانون گذاری به مردم)؛ هر دو مبنا مبتنی بر اومانیسم و سکوالریسم است و بر نلش حداقلی
دولت ،آزادیهای سببیاسببی و دموکراسببی و در عرصببه سببیاسببت خارجی بر مسببالمتجویی و
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 -4ابرگفتمان ملیگرایی لیبرال :دولت موقت تا برکناری بنیصدر در 4962
 -0ابرگفتمان اسببالمگرایی :بر پایه ایدئولوژی اسببالمی و مصببالح دینی که دارای  5خرده
گفتمان است:
 آرمانگرایی
 مصلحتگرایی
 واقعگرایی (عملگرایی)
 صلحگرایی
 اصولگرایی
مزایای این گونهشناسی:
 تلفیلی روشمند از گونهشناسیهای سهگانه پیشین
 هر دو نوع تحول «از» و «در» گفتمان را مد نظر دارد
 اتزاعی ،تجریدی و خطابی نیست ،بلکه مبتنی بر واقعیات نظری و عملی در عرصه
سببیاسببت خارجی اسببت .نظری :هر یک از این گفتمانها بیانگر سبباختار معنایی و
نظام فکری مشبباص اسببت؛ عملی :هر یک از این گفتمانها در رفتار سببیاسببت
خارجی .ا.ا نمود یافته است
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صبببلحطلبی از طریق سبببازمببانهببای بینالمللی و حلوق بینالملببل و نوعی خوشبینی ببه
سیاست بینالملل تأکید میکنند.
 /1دولت – ملت ج.ا.ا :شکلگیری دولت – ملت ملدمه وجودی برای سیاست خارجی است.

دانشسیایس

http://politicalknowledge.blog.ir

همان ملت اسبت؛ هدف این انلالب ایجاد تغییر در سباختارهای داخلی است و رسالت انلالب محدود
به مرزهای جغرافیایی ایران است و اهدافی در خار از کشور و مرتبط با دیگر کشورها با نظام بینالملل
 .10ملیگرایی مذهبی یکی از انواع ملیگرایی (ناسیونالیسم) است که در پی همسانی اصول ملیگرایی با اصول اسالمی است و معتلدند
این دو با هم تعارض ندارد؛ ملیت و مذه دو عنصر هویتی ایران است ولی ملیت ایرانی همیشه بر اسالمیت ملدم است.
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 ماهیت .ا.ا :دولت – ملت ماهیتی عرفی و سببکوالر دارد و یک واحد سببیاسببی اسببت که در
محدوده جغرافیایی مشبباص از حاکمیت برخوردار اسببت و نظامی برآمده از خواسببت مردمی
اسبببت (فلدان خاسبببتگاه الهی و دینی برای .ا.ا)؛ ایدئولوژی مشبببروعیتباش دولت ملی
«ملیگرایی» است و در کنار آن سکوالریسم دو عنصر اساسی در این دیدگاه هستند؛ اصالت
با مردم ایران است نه امت اسالم.
 هویت و ن لش ملی .ا.ا( :سبه وجه در هویت .ا.ا محتمل است :اسالم ،انلالب اسالمی،
ملیت ایرانی) هویت ایران به ملیت ایرانی آن اسبببت که در چارچوب دولت ملی معنا مییابد و
این مبنبای سبببرزمینی دارد و مسبببتلزم وجود یبک دولبت ملی در محبدوده جغرافیایی ایران
اسببت 10.نلش ملی نیز بر مبنای ملیت و ایرانی بودن تعریف میشببود و ملیت از اسببالمیت
اهمیت بیشبببتری دارد؛ نلش ملی تعریفی اسبببت که سبببیاسبببتگذاران از انواع تصبببمیمات،
تعهدات ،قواعد و اقدامات مناس برای کشور ارائه میدهند و دیگر کشورها آن را به رسمیت
میشبببناسبببند؛ این کفتمان که هویت سبببکوالر برای دولت ملی ایران تصبببویر کرده اسبببت
نلشهایی مانند دولت غیرمتعهد ،دولت مسبببتلل فعال ،دولت بیطرف ،دولت سبببرمشبببق،
دولت لیبرال را برای خود در نظر میگیرد.
 اهداف و منافع ملی :باتوجه به اینکه .ا.ا به صبورت دولت – ملت تعریف شد اهداف و منافع
این دولت نیز تنها منافع ملی اسبت نه مصبالح مشبترک و خیر عمومی مسبلمانان یا بشریت؛
منافع ایران همیشه بر منافع اسالمی ملدم است و مصالح اسالمی فلط در صورت همسویی
با منافع ملی مورد لحاظ قرار میگیرند؛ اسببالم ،ابزاری برای تأمین منافع ملی اسببت و معیار
درسببتی و نادرسببتی رفتار سببیاسببت خارجی نیز همان اسببت؛ منافع ملی :تمامیت ارضببی،
استلالل ملی ،توسعه ملی ،امنیت ملی.
 /2انقالب اسالالمی :یک انلالب ملی است و متعلق به یک ملت خاص که دارای آرمانهایی مربوط به

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
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ندارد و این ،دو دال اصبلی دارد :الف) انکار ماهیت اسبالمی و اهداف فراملی انلالب (اسالم نه علت
وجودی این انلالب و نببه انلالب اهببداف اسبببالمی فراملی دارد)؛ ب) اهببداف ملی انلالب فلط
استبدادستیزی و آزادیخواهی است مانند انلالب مشروطه که در پی الغای استبداد و استلرار آزادی و
مردمساالری بود.
 /3نظام بینالملل :رویکرد محافظهکارانه و مبتنی بر حفظ وضبببع موجود ،زیرا منکر اهداف فراملی برای
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گفتمان اسالمگرایی انقالبی (مقدمه)
مبتنی بر آموزهها ،اندیشبهها و آرمانهای اسالمی – انلالبی است و بر مبنای اسالم در جریان انلالب شکل گرفت و
در قانون اسباسبی جای گرفت؛ مرکز ثلل این گفتمان حفظ ارزشهای اسبالمی – انلالبی و صیانت از .ا.ا و انلالب
اسبالمی است؛ به معنای نادیده گرفتن واقعیات موجود در عرصه بینالملل نیست ،اسالمگرایی انلالبی یعنی با توجه
به ماهیت اسبالمی انلالب« ،اسبالم و انلالب اسبالمی» عنصبر قوامباش .ا.ا در عرصه سیاست داخلی و خارجی
اسبت و از آن جا که اسبالم ماهیتی جهانشبمول دارد ،انلالب اسالمی نیز اهداف فراملی دارد؛ پس سیاست خارجی
.ا.ا متفاوت از دولتهای ملی اسبت که اهداف فراملی ندارند؛ این گفتمان بهصورت پادگفتمان ملیگرایی لیبرال در
عرصبه سیاست خارجی ظهور کرد و پس از عزل بنیصدر وارد عرصه عملیاتی شد؛ همه گفتمانهای اسالمگرایی در
محدودههای  9گانه که بحث خواهد شد اتفاق نظر دارند ( .ا.ا ماهیت اسالمی دارد؛ اهداف ملی و فراملی دارد؛ نظم
بینالمللی موجود اعتبار شبرعی ندارد و ناعادالنه اسبت) و اختالف آنان صبرفا محدود به گزارههای اشتلاقی و فرعی
است (چگونگی جمع بین حاکمیت الهی و حاکمیت ملی؛ میزان نلش ایرانیت در هویت ملی ایران و .ا.ا؛ نسبت بین
منافع ملی و مصالح اسالمی؛ چگونگی تعلی اهداف فراملی و اهداف معطوف به نظم جهانی اسالمی)
 )2گفتمان اسهالمگرایی انقالبی؛ آرمانگرایی امتمحور :تفسیر آرمانخواهانه انلالبی و حداکثری از
اسبالم ،انلالب اسالمی و اندیشههای امام خمینی؛ مرکز ثلل :ماهیت و رسالت فراملی انلالب اسالمی و عمل
به تکلیف شببرعی – انلالبی با قطع نظر از نتایج ،پیامدها و هزینههای مادی و غیرمادی آن؛ از منطق تناسبب یا
اقتضبباء (به جای منطق نتایج) پیروی میکند و سببیاسببت خارجی .ا.ا رسببالتمدار اسببت نه هدفمحور؛ این
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انلالب و منافع معطوف به نظام بینالملل برای سبیاسبت خارجی .ا.ا اسبت .اهداف و منافع اسبباسی
.ا.ا در بسبببتر نظم مسبببتلر بینالمللی و بر پبایبه هنجارهای آن و سبببازمانهای بینالمللی پیگیری
می شبود؛ وضع موجود را نباید به هم زد بلکه باید قواعد آن را رعایت کرد (انکار استکبارستیزی ،صدور
انلالب ،ملبابله یا نظام سبببلطه)؛ سبببیاسبببت عدم تعهد یا موازنه منفی محافظهکارانه که فاقد هرگونه
مضببمون ایدئولوژیکی و اسببالمی اسببت (عدم تعهد یعنی عدم وابسببتگی نه عدم رابطه با قدرتهای
بزرگ)

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
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تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه62 :

گفتمان در عزل بنیصدر ( )4962تا  4969گفتمان غال بود و به دلیل بحران گروگانگیری ،حمله نظامی عراق
به ایران و باال گرفتن شور انلالبی منزلت هژمنوتیک یافت.
 /1دولت ج.ا.ا:
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 ماهیت دولت :دولت اسالمی حداکثری که مشروعیت خود را از اسالم میگیرد؛ این نگاه به
دولت برگرفته از فرض دین حداکثری است که همه اصول و کلیات حکومت در کتاب و سنت
آمده اسببت و هم جزئیات و شببکل حکومت و همه وظایف ثابت برای حکومت اسببالمی در
زمان معصببوم (علیه السببالم) در زمان غیبت به شببرط امکان واج اسببت و ولی فلیه حاکم
منصبوب از قبل امام (علیه السبالم) اسبت و آرای مردم ایران علت ثبوتیه نیست ،بلکه علت
تنفیذیه است و مردم نلشی در تعیین محدوده اختیارات فلیه ندارند؛ والیت مطلله فلیه یعنی
ثبوت کلیه اختیارات معصوم (علیه السالم) برای فلیه؛ والیت فلیه فراملی است و فلیه برای
همه مسببلمانان نصبب شببده اسببت و به همین دلیل .ا.ا تحت زعامت ولی فلیه اهداف و
رسالت فراملی دارد؛ همه منابع جهان اسالم باید در اختیار فلیه برای تعلی و تأمین مصالح
امت اسالم بهکار گرفته شود.
 هویبت و نلش ملی :عنصبببر هویبتباش اسبببالم و انلالب اسبببت و ایرانیبت را ببه حداقل
میرسباند ،زیرا نوعی تعارض میان ایرانیت و اسبالمیت تصبور میشود و فارق این گفتمان با
سببایر خردهگفتمانها همین حداقلسببازی نلش ایرانیت اسببت؛ ملیگرایی مردود اسببت و با
انبدیشبببه جهبانوطنی آرمبانگرایی منافات دارد و بنابراین نهادهای ملی هم باید به گونهای
انلالبی تعریف شبببوند و قانون اسببباسبببی هم باید از ابعاد جهانی و فراملی برخوردار باشبببد؛
مهمترین نلشهبا :دولت انلالبی و تجدیدنظرطل  ،ضبببد اسبببتکبار و امپریالیسبببم ،مدافع
مسببلمانان و مسببتضببعفان ،دولت رهاییباش ،سببنگر انلالب ،رهبر جهان اسببالم ،حامی
جنبشها و نهضتها.
 اهداف و منافع ملی :اهداف سببیاسببت خارجی بر حسبب مصببالح و منافع اسببالمی تعریف
می شبوند که لزوما منشبأ ملی ندارند؛ عند التزاحم مصبالح اسالمی بر منافع ملی ترجیح دارد
(منافع ملی در طول مصبالح اسالمی قرار میگیرد) زیرا .ا.ا یک حکومت اسالمی است که
رسببالت فراملی دارد و این که در محدوده جغرافیایی ایران واقع شببده نمیتواند در این زمینه
مانع باشد؛ موارد :حفظ کیان اسالم ،تلویت ارزشهای اسالمی ،صیانت از انلالب اسالمی،
تلویت قدرت مسبلمانان ،تأمین امنیت سرزمینهای اسالمی ،استلالل دار االسالم ،وحدت
سیاسی جهان اسالم
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 /2انقالب اسالالالمی اانان :انلالب فراملی کبه ارزشها و آرمانها و اهدافی فراتر از مرزهای جغرافیایی
ایران دارد؛ تغییرات سباختاری داخلی باشی از اهداف انلالب است و باش دیگر آن تغییرات بنیادین
در نظام بینالملل اسبت؛ اهداف ملی :اسبالمخواهی ،آزادیخواهی ،اسبتبدادستیزی ،عدالتخواهی،
اسبتلالل طلبی؛ اهداف فراملی :اسبتکبارسبتیزی ،اتحاد سیاسی جهان اسالم ،جامعه جهانی اسالم،
صبدور انلالب ،حمایت از مسبلمانان و مستضعفان؛ اولویت اهداف فراملی بر اهداف ملی؛ معتلدند این
اهداف باید به صورت فوری و آنی و به هر وسیله ممکن به دست آید.
 /3نظام بینالملل :مرزهای ملی و سبرزمینی فاقد اعتبار شبرعی است ؛ جهان برحس مرزهای علیدتی
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 )3گفتمان اسههالمگرایی انقالبی؛ مصههلحتگرایی مرکیمحور 4969( :تا پایان جنگ) شببباهتهای
زیادی به گفتمان آرمانگرایی امتمحور دارد و بعضبببا این دو را یکی محسبببوب میکنند؛ مرکز ثلل این گفتمان
مصببلحت اسببالم و نظام .ا.ا بهعنوان تنها دولت اسببالمی در جهان معاصببر و مهمترین هدف حفظ موجودیت
.ا.ا میباشد.
 /1دولت ج.ا.ا:
 مباهیبت دولت :دولت اسبببالمی و مبتنی بر مشبببروعیت الهی و مردمی و به نوعی مبتنی بر
والیت فلیه انتصابی است که تعارضی میان حاکمیت الهی و مردمی نمیبیند (والیت فلیه در
جهت حاکمیت ملت ایران است)؛ امام خمینی :حکوت در عصر غیبت در صورتی مشروعیت
دارد کبه متکی ببه آرای عمومی بباشبببد؛ حبدود اختیارات ولی فلیه احکام اولیه و ثانویه را در
برمیگیرد و در صبببورت تزاحم بر کلیه احکام اولیه ملدم اسبببت؛ والیت فلیه عمومیت دارد و
محدود به مرزهای جغرافیایی نیسبت (ولی فلیه ،ولی امر مسبلمین جهان است) کشوری که
چنین رهبری دارد به اماللری داراالسالم تبدیل میشود و رهبر آن رهبر همه مسلمانان است
(نظریه اماللری)
 هویت و نلش ملی :دو عنصر اسالم و انلالب اسالمی؛ اما ملیت ایرانی نسبت به آرمانگرایی
نلش بیشبتری دارد و قوامباش هویت ملی اسبت. ،ا.ا چون اماللری اسالمی است هویت
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به داراالسالم و دارالکفر تلسیم میشود؛ دولت اسالمی مکلف است توان خود را برای حاکمیت اسالم
بر جهان بهکار گیرد و این هدف از طریق انلالب مسبتمر در کشبورهای اسالمی محلق میشود؛ نظم
موجود بین المللی نامشبروع است و برای تغییر بنیادین آن باید تالش کرد و ایجاد نظم جهانی اسالمی
از طریق تغییر فوری و فاحش نظم موجود ضروری است و این مستلزم مبارزه دائمی با قط های قدرت
جهانی است؛ تالش برای تغییر ماهوی و ساختاری نهادها و سازمانهای بینالمللی از الزامات تحلق
این هدف است.

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل چهارم :گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه60 :
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راهبرد تثبیبت انلالب اسبببالمی در درون جامعه ایران اعتلاد دارد؛ به این اهداف اعتلاد دارد :صبببدور
انلالب ،جهانشببمولی اسببالم و تشببیع ،حمایت از مسببلمانان و مسببتضببعفان ،حمایت از نهضببتهای
آزادیباش ولی تحلق این اهداف باید با رعایت مصببلحت اسببالم و مسببلمانان باشببد و در صببدر این
مصالح حفظ .ا.ا بهعنوان مرکز جهان اسالم قرار دارد؛ بنابراین اگر اهداف فراملی با حفظ .ا.ا تزاحم
کند حفظ .ا.ا ملدم اسبت؛ برخالف آرمانگرایی اهداف فراملی جزء اهداف اسبتراتژیک اسبت که باید
تدریجی حاصل شود.
 /3نظام بینالملل :نظام بینالمللی موجود منطبق نظم بینالمللی اسبالمی نیسبت ولی بنا به ضرورت و
به حکم ثانوی و با توجه به شرایط و ملتضیات زمان این نظام پذیرفته میشود؛ هدف غایی تشکیل امت
واحد اسالمی و سپس حکومت جهانی اسالم است که منجر به از بین رفتن مرزهای جغرافیایی کنونی
میشود اما تا آن زمان باید واقعیتهای موجود را پذیرفت؛ نظام بینالملل ناعادالنه و نامشروع است که
باید تغییر کند اما به صببورت تدریجی و در بلندمدت و از طریق مشببارکت در سببازمانهای بینالمللی و
محترم شمردن هنجارهای حاکم بر روابط بینالملل و از باب دفع افسد به فاسد میتوان نظم موجود را
پذیرفت؛ بنابراین این دو گفتمان در مورد ماهیت منافع معطوف به نظم جهانی اشببتراک نظر دارند ولی
در شیوه تأمین آن اختالف دارند.
 )4گفتمان اسههالمگرایی انقالبی؛ واقعگرایی اسههالمی :حاصببل تحول و تکامل گفتمانمصببلحتگرایی
مرکزمحور اسببت که در دوران سببازندگی ( )4968 – 4976بر سببیاسببت خارجی ایران حاکم شببد؛ تأکید بر نلش
گسبترده علل در تدبیر سبیاسبت خارجی و عنصبر مصبلحت موج علالنیتر شدن آن میشود؛ اصول حکمت،
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مییابد و ملیت ایرانی در ذیل آن تعریف میشود (اسالم و انلالب هسته اصلی و ملیت ایرانی
فرع آن)؛ دولت و ملت .ا.ا چون مرکز جهان اسبالم هستند اهمیت پیدا میکنند و ضرورت
حفظ آن مطرح میشبود؛ ملیگرایی اگر در ملابل اسبالم و انلالب نباشد ملبول و اال مردود
است.
 اهداف و منافع ملی 0 :دسته منافع راتعریف میکند ،زیرا ولی فلیه همزمان هم رهبر .ا.ا و
هم رهبر جهان اسالم است ،پس هم منافع ملی و هم منافع اسالمی تعیین میشوند؛ تأمین
مصبالح اسبالمی بر منافع ملی اولویت دارد مگر حفظ اصل .ا.ا که بر همه چیز ملدم است
(در صورت لزوم برای حفظ حکومت میتوان احکام اولیه فرعیه را تعطیل کرد) و وظیفه همه
مسلمانان است؛ فارق آرمانگرایی و مصلحتگرایی همین است :آرمانگرایی همواره مصالح
اسالمی را ملدم بر منافع ملی میداند ولی مصلحتگرایی حفظ .ا.ا را واج و نابودی آن را
بهمنزله نابودی اسالم میداند.
 /2انقالب اسالالالمی اانان :اهدافی فراملی دارد ولی برخالف آرمانگرایی و تأکید بر انلالب مسبببتمر به

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل چهارم :گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه69 :

عزت و مصبلحت مبنای سبیاسبت خارجی اسبت؛ واقعگرایی بهمعنای عدول از آرمان های اسالمی نیست ،بلکه
متضبمن در نظر گرفتن شبرایط زمانی – مکانی در نظام بینالملل است و همواره نمیتوان اهداف اولیه انلالب را
محلق کرد ،پس در پیگیری اهداف باید عناوین ثانویه مانند ضرورت ،قاعده وسع ،تدر  ،مصلحت و تزاحم را در
نظر گرفت.
 /1دولت ج.ا.ا:
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حمایت از جنبشهای آزادیباش ،استکبارستیزی ،تالش برای استلرار نظم مطلوب جهانی اسالمی؛
این اهداف با رعایت اصبول و قواعد وسبع ،تدر  ،اهم و مهم و ضبرورت پیگیری میشوند (هرکدام که
ملدور اسببت و اولویت دارد)؛ صببدور انلالب یعنی ترویج دولت سببرمشببق ؛ وحدت جهان اسببالم یعنی
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 دولت مبتنی بر حداکثرگرایی علالنی از اسالم است؛ در کتاب و سنت تنها اصول کلی ارزشی
و قواعد عام در زمینه دولت و حکومت بیان شببده اسببت و امور جرئی مانند شببکل حکومت و
رابطه مردم و دولت جزء منطلة الفراغ اسبت وبه علل انسبان محول شده است؛ .ا.ا مبتنی
بر مشبببروعیت الهی و مردمی اسبببت؛ پس .ا.ا هویت اسبببالمی دارد نه ملی صبببرف (فارق
ملیگرایی لیبرال) و اگرچه اهداف فراملی دارد ولی حدود آن را مصلحت تعیین میکند (فارق
آرمانگرایی و مصلحتگرایی)
 هویت و نلش ملی :اسببالم و انلالب اسببالمی و در کنار آ ملیت ایرانی را هویتسبباز میداند؛
هویت ایران ترکیبی از عناصبببر اسبببالمی ،انلالبی و ایرانی اسبببت؛ مهمترین نلشها :دولت
توسعهیافته ،دولت سرمشق ،قدرت منطلهای ،دولت مستلل فعال.
 اهداف و منافع ملی :مصبببالح اسبببالمی و منافع ملی را قبول دارددرباره رابطه آن دو دیدگاه
متمایزی دارد و معتلد اسببت در صببورت تزاحم آن دو نه تنها حفظ موجودیت .ا.ا بلکه همه
منافع وجودی و حیاتی .ا.ا تلدم منطلی بر مصبببالح اسبببالمی دارد ،زیرا همان مالکی که
حفظ اصببل .ا.ا را ملدم میداند همان نیز دلیل بر تلدم همه منافع ایران بر مصببالح اسببالم
است؛ طرق دیگر رفع تزاحم:
 oاولویتبندی زمانی بر حس وسع و تدر
 oاولویتبندی بر حس میزان اهمیت (اهم و مهم)
 oاولویتبندی بر حس ضرورت و فوریت اضطراری
 oبنابراین منافع دفاعی و اقتصبببادی بر منافع معطوف به نظام جهانی ملدم اسبببت و
رشد اقتصادی مهمترنی عامل امنیت .ا.ا است
 /2انقالب اسالالمی اانان :اهداف ملی و فراملی مانند صبدور انلالب ،دفاع از مسلمانان و مستضعفان،

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل چهارم :گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه61 :

همبسبتگی کشبورهای اسالمی در عرصه بینالملل؛ حمایت از نهضتهای آزادیباش یعنی حمایت
در چارچوب سازمانهای بینالمللی.
 /3نظام بینالملل :نظام بینالملل موجود ناعادالنه و نامشبروع اسبت و باید برای اسبتلرار نظم اسالمی
تالش کرد و این به صببورت تدریجی و مسببالمتآمیز و متناس ب با ملدورات و محظورات ملی صببورت
میگیرد؛ منتلد شیوههای رادیکال است است و بر اعتدال تأکید دارد؛ اعتراض به نظام بینالملل مانع
از پذیریش قواعد حاکم بر آن و مشبارکت در سبازمانهای بینالمللی و بازسازی روابط با کشورها برای
تأمین منافع ملی نمیشبود (ماالفت با نظم جهانی مبتنی بر هژمونی امریکا و گسترش روابط با اروپا و
کشورهای حاشیه خلیج فارس)
 )5گفتمان اسهالمگرایی انقالبی؛ صلحگرایی مردمساالر :تداوم واقعگرایی (به دلیل خردگرا و عملگرا
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 ماهیت دولت :تفسبیر حداکثری خردگرایانه از اسالم و تأکید بر علل و خرد در ماهیت .ا.ا؛
تفسبببیری مردمسببباالرانه و آزادمنشبببانه از اسبببالم در چارچوب جهانبینی دینی علالنی که
جمهوریت و اسببالمیت همسببنگ هسببتند و حاکمیت الهی از طریق حاکمیت مردم اعمال
میشببود؛ مبتنی بر والیت فلیه انتاابی بر اسبباس آرای امام خمینی و قانون اسبباسببی؛ تالزم
منطلی بین والیبت فلیبه انتابابی و حباکمیبت ملی (دولبت ملی) ولی ببه معنای دولت ملی
سکوالر نیست.
 هویبت و نلش ملی :اعتلباد به والیت فلیه انتاابی و تأکید بر حاکمیت ملی سبببب افزایش
نلش و وزن عنصبر ایرانی در هویت ملی میشود؛ ارزشهای ملی و اسالمی متلابال یکدیگر
را قوام می باشند و محور همبستگی ملت ایران است؛ ایرانیت ،اسالمیت و انلالب اسالمی
عناصبببر هویتسببباز ایران هسبببتند؛ نلشها :دولت مردمسببباالر ،دولت سبببرمشبببق ،دولت
اصالحطل  ،دولت مسئولیتپذیر ،دولت متعامل ،سدولت توسعهیافته سیاسی.
 اهداف و منافع ملی :هویت ایرانی اسببالمی سببب پذیرفتن منافع ملی و مصببالح اسببالمی
میشببود و این دو با هم تعارض ندارند و در صببورت تزاحم باید بر اسبباس مصببلحت ،وسببع،
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بودن) ببا این تف اوت که بر سبببیاسبببت و فرهنگ بیش از اقتصببباد و عدالت اجتماعی تأکید میکند؛ علالنیت و
مصبلحت دو اصبل بنیادی در سبیاسبت خارجی این گفتمان است اما علالنتی ارتباطی و اخالقی که بر گفتگو و
مفاهمه اسبتوار اسبت؛ گسبسبت گفتمانی نیست ،زیرا قرائتی از اسالمگرایی بر پایه الزامات دولت ملی و واقعیات
بینالملل اسبت و حاصبل نوعی دگردیسبی در ابرگفتمان اسبالمگرایی است که در اصول با آن مشترک است اما
قرائتی آزادمنشبانه و مردمسباالرانه دارد و نوعی واسبازی سبازنده اسبت نه شالودهشکنی (اسالمگرایی لیبرال نیز
مینامند)
 /1دولت ج.ا.ا:

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل چهارم :گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه65 :

تدر  ،اهم و مهم ،ضرورت و اضطرار عمل کرد؛ عند التزاحم حفظ اصل .ا.ا و تمامی منافع
حیاتی آن بر مصبالح اسبالمی ملدم میشبود (همانند واقعگرایی)؛ منافع امنیتی و اقتصادی
ایران بر منافع معطوف به نظم جهانی اولویت دارد و تأمین این اهداف مسببتلزم کس ب قدرت
ملی از نوع قدرت نرم اسببت و بر عناصببری چون مشببروعیت سببیاسببی و مردمسبباالری تأکید
میشبود که از طریق توسعه سیاسی به دست میآید (در میان منافع ایران ،امنیت سیاسی از
همه مهمتر است که با افزایش مشروعیت نظام و اعتبار بینالمللی کس میشود)
 /2انقالب اسالالمی اانان :اهداف ملی (آزادیخواهی و مردمسباالری) و فراملی (وحدت جهان اسالم،
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به نظم بینالمللی موجود دارد؛ نظم موجود ناعادالنه و نامشروع است و جهت استلرار نظم مطلوب باید
بر اساس تنشزدایی ،اعتمادسازی ،همزیستی مسالمتآمیز ،احترام متلابل ،گفتگو و مفاهمه و اصالح
ساختار و مناسبات قدرت و پارادایم حاکم بر بینالملل اقدام کرد؛ .ا.ا منافع معطوف به نظم جهانی را
بر اساس مشترکات و نه تلابل تأمین میکند؛ این رویکرد بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس استوار است
و اهمیت فراوانی برای گفتگویی مبتنی بر اسببتدالل و منطق در جو عاری از روابط قدرت قائل اسببت و
فرآیندی که در نهایت به استلرار نظم مبتنی بر حلیلت اخالقی منجر خواهد شد.
 )6گفتمان اسهالمگرایی انقالبی :اصولگرایی عدالتمحور :اشتراک با دیگر گفتمانها و اختالف در
گزارههای فرعی و اشتلاقی؛
 دال متعبالی عبدالت :مرزکز ثلل و دال متعالی این گفتمان «عدالت» اسبببت و بلیه دالها و
مفاهیم دیگر حول این مفهوم اسببت؛ محور سببیاسببت خارجی عدالتطلبی و عدالتگسببتری
میباشد.
 اصببولگرایی :عدالت در چارچوب اصببولگرایی تعریف میشببود؛ عدالتطلبی در سببیاسببت
خارجی ناشببی از بدعت در اصببول انلالب اسببالمی و .ا .نیسببت بلکه بازگشببت به اصببول و
آرمانهای بنیادی انلالب اسبببالمی اسبببت؛ شببباخصهای اصبببولگرایی :عدالتخواهی و
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اسببتکبارسببتیزی ،حمایت از مسببلمانان و نهضببتهای آزادیباش)؛ عمل بر اسبباس ملدورات ملی و
محظورات محیطی و ملتضبببیبات زمبان و مکان و توجه به احکام ثانویه و اولویتبندی اهداف؛ اهداف
فراملی در بلندمدت تعریف میشبوند؛ تثبیت انلالب اسالمی و .ا.ا در داخل از اولویت برخوردار است
که ملدمه تحلق اهداف فراملی اسبت ،صدور انلالب یعنی الگوپردازی مردمساالر از انلالب اسالمی؛
حمایت از مسببلمانان و نهضببتها یعنی حمایت معنوی؛ اسببتکبارسببتیزی یعنی ماالفت غیرتلابلی و
مسالمتآمیز؛ وحدت جهان اسالم یعنی وحدت دیپلماتیک.
 /3نظام بینالملل :فارق این گفتمان با سایر گفتمانها در این است که رویکردی انتلادی و اصالحطل
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عدالتگسببتری ،خردگرایی در تصببمیم و عمل ،اعتزاز به اسببالم؛ در سببالهای گذشببته به
مصلحت بیش از عزت در سیاست خارجی توجه شده بود و نیز آرمانها و ارزشهای اسالمی
کمرنگ شده بود و این گفتمان درصدد احیای آن ارزشها است؛ اصولگرایی و عدالتطلبی
دو روی یک سکهاند.
 /1دولت ج.ا.ا:
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 مباهیبت دولبت :در چبارچوب ایبدئولوژی اسبببالمی – شبببیعی تعریف میشبببود و با گفتمان
آرمانگرایی شباهت دارد؛ نفی ماهیت سکوالر و عرفی از دولت و سرشتی اسالمی داشتن که
بر اسباس احکام اسبالمی به وضع ،اجرا و قضاوت میپردازد؛ نگاه به دولت از منظر سیاست
اخالقی و تأسیس جامعه دینی بر اساس ارزشهای فرازمانی و فرامکانی شریعت اسالم برای
تأمین سبعادت اخروی و دنیوی؛ والیت فلیه مبتنی بر نصب (دیدگاه کشف که همان دیدگاه
آیت الله مصبباح یزدی اسبت) و ولی فلیه به نصب عام از سوی امام معصوم (علیه السالم)
نصب شبده اسبت و نلش خبرگان شبهادت دادن و معرفی کردن است؛ حکومتی اسالمی و
الهی که مشبروعیتش را از اسالم و نه آرای مردم کس میکند و مهم ترین کارکرد آن تأمین
عدالت و گسترش آن در سطح ملی و بینالمللی است و حتی امنیت هم در گرو تحلق عدالت
است.
 هویت و نلش ملی :تبدیل ملیگرایی به اسالمگرایی و عنصر هویتساز اسالم و انلالب است
و آن مرکز ثلل این گفتمان اسببت؛ عنصببر کانونی هویتباش به انلالب اسببالمی «عدالت»
است و آن هویتساز در سه سطح اسالم ،انلالب و ملیت ایرانی است؛ عدالت دو وجه سلبی
(مبارزه با ظلم و بیعدالتی در سببطح بینالملل) و ایجابی (عدالتخواهی و عدالتگسببتری)
دارد؛ نلشها :دولت عدالتگسبتر و ظلمستیز ،ضد استکبار و سلطه (مهمترین نلش) ،ضد
امپریالیسببم و صببهیونیسببم ،سببنگر انلالب و رهاییباش ،مدافع اسببالم و تشببیع ،حامی
مسبببتضبببعفبان ،الهبامباش در جهبان اسبببالم ،دولت مسبببتلل فعال ،حامی جنبشهای
آزادیباش ،دولت غیرمتعهد ،مرکز جهان اسالم ،همیار در اتحاد جهان اسالم.
 اهبداف و منافع ملی :ارزشها و آرمانهای اسبببالمی و انلالبی و همانطور که ملام معظم
رهبری فرمودند «منافع ملی .ا.ا از اصبول انلالب تفکیکناپذیر است»؛ اهداف ملی (منافع
امنیتی و اقتصبادی) و فراملی (منافع معطوف به نظم جهانی و ایدئولوژیک اسالمی :حفظ و
گسبترش مجموعهای از ارزشهای اسالمی – انلالبی که ملت ایران در آن شریک بوده و به
درستی و جهانشمول بودن آن اعتلاد راسخ دارد) و میان آن دو تعارض نیست و اهداف ملی
در طول مصبالح اسبالمی تعریف میشبوند چون ارزشهای اسبالمی مصادیق منافع ملی را
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مشاص میکنند؛ فارق این گفتمان با سایر گفتمانها :اهداف فراملی و منافع ایدئولوژیک و
نظم جهانی حتی به لحاظ زمانی بر سایر اهداف سیاست خارجی اولویت دارند و میگفتند در
دورههای قبل توازن بین اهداف معطوف به نظم جهانی و ایدئولوژیکی اسالمی و نافع ملی به
هم خورده اسبت و اینک باید توازن برقرار شبود (بدون حضور فعال در عرصه مدیریت جهان
نمیتوان کشبببور را مدیریت کرد) و تحلق آ اهداف سبببب تسبببهیل در حصبببول اهداف ملی
میشود.
 /2انقالب اسالالمی :ماهیتی اسبالمی و فراملی دارد و طبیعتا اهداف ملی(حاکمیت اسببالم ،استلالل،
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نمود بیعدالتی ،نابرابری ،تبعیض و اعمال سبببلطه اسبببت و چون «عدالت» دال متعالی این گفتمان
اسببت ،عدالتگسببتری در عرصببه بینالملل اهمیت شببایانی مییابد و این ایجاب میکند وضببع موجود
بهمنظور برقراری نظم مطلوب اسبببالمی تغییر کند و این بهمعنای نپذیرفتن نظام موجود و عدم تالش
برای برقراری ارتباط با آن و کوشش در تغییر ساختاری ،نهادی و هنجاری آن؛ عدالتگستری دو وجه
سبلبی و ایجابی دارد :وجه سبلبی یعنی واسببازی و شبالودشببکنی نظم بینالمللی موجود و وجه ایجابی
یعنی برقراری نظم جهببانی عببادالنببه (تاری ب وضبببع موجود و تحکیم نظم مطلوب)؛ واسببببازی و
شبالودهشبکنی یعنی نشاندادن تناقضها و دوگانگیها و در نتیجه نشان دادن غیرمنطلی و نامشروع
بودن نظم موجود و تبیین این مطل که نظم موجود یکی از نظمهایی اسببت که امکان اسببتلرار دارد و
این نظم پس از جنگ جهان دوم و بر اسبباس توافق دولتهای پیروز سببامان یافته و کامال ناعادالنه و
نامشروع است؛ واسازی دو مرحله دارد:
 تبیینی:تبیین سرشت و ماهیت ناعادالنه نظم موجود و مشروعیتزدایی از آن و تبیین این که
نظام بینالملل زمانی و مکانی بوده و تحت شرایط و ملتضیات جدید امکان تغییر وجود دارد.
 تاریبی :که به  9صورت پیگیری میشود:
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عدالت ،آزادی ،مردمساالری) و فراملی (استکبارستیزی ،نفی سلطهگری و سلطهپذیری ،وحدت جهان
اسبالم ،حکومت جهانی اسالم ،دفاع از مسلمانان و مستضعفان ،صلح و عدالت جهانی) دارد و از این
جهبت تفباوتی ببا سبببایر گفتمان ندارد و فارق این گفتمان با گفتمانهای دیگر چگونگی اولویتبندی
اهداف است :الف) حاکمیت اسالم و برقراری عدالت در سیاست داخلی و خارجی بر سایر اهداف ملی
ترجیح دارد و با تحلق این دو هدف سبببایر اهداف هم تحلق مییابند و توازن از دسبببت رفته باید برقرار
شبببود؛ ب) اهبداف فراملی اهمیبت بیشبببتری نسبببببت ببه اهداف ملی دارند و در میان اهداف فراملی
عدالتگسبتری واستکبارستیزی اهمیت بیشتری دارند (شعارهای اصیل انلالبی – اسالمی در گذشته
کمرنگ شده است).
 /3نظام بینالملل :فارق این گفتمان با دیگر گفتمانها :نظم موجود کامال ناعادالنه و نامشبروع است و

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
فصل چهارم :گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

تاریخ نشر4931/20 :
شماره صفحه68 :

 oمبارزه با نظام تکقطبی سببلطه و مناسبببات ناعادال نه قدرت (ملام معظم رهبری:
رفتار نظام سلطه را به هیچ وجه قبول نمیکنیم و شاخص خود را ملابله با سلطه و
خرو از قاعده سلطهگر – سلطهپذیر میدانیم)
 oملبابلبه با قط های قدرت بینالمللی (مسبببتکبران) که دولت نهم یکی از اهداف
سببیاسببت خارجی خود را ملابله با اسببتعمار فرانو و ترفندهای نظام جهانی سببلطه و
مبارزه با انحصار قدرت اعالم کرد.
 oانتلاد از سازمانها ،نهادها و قوانین بینالمللی و تالش برای اصالح و تغییر آنها
پس از تاری نظم موجود منطلا باید به بازسبببازی و نوسبببازی نظم نوین و مطلوب پرداخت که بر اسببباس
عدالت ،کرامت ،برابری و صلح و امنیت بشری و جهانی محلق میشود( .صلح عادالنه و مثبت)
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شماره اثر :ت 406 / 99
شماره صفحه63 :

تصم
جم
فص پنج
ل م :ساختار یمگیری سیاست خارجی هوری اسالمی اریان
سباخار تصبمیمگیری به معنای سبلسبلهمرات و جایگاهی است که تصمیمگیران و نهادهای تصمیمگیرنده در فرآیند
تدوین و اجرای سبیاسببت خارجی رعایت میکنند؛ تصبمیمات معلول تعامل ،چانهزنی و مصببالحه بازیگران و نهادهای
تصمیمگیری است.
برای موفلیت در سبیاسبت خارجی ،وحدت ساختار تصمیمگیری ضروری است؛ ساختاری که جایگاه و منزلت افراد و
نهادها مشاص باشد؛ ساختارهای متعدد منجر به تعارض و تناقض سیاستها میشود ،مراکز ماتلف تصمیمگیری
که هر کدام مستلل عمل میکنند فاقد انسجام و سازگاری است.
 .1عوامل تعیینکننده ساختار تصمیمگیری
جایگاه و منزلت هر یک از تصمیمگیرندگان بر چه اساسی و توسط چه مرجعی تعیین میشود
ساختار تصمیمگیری بر مبنای  9مؤلفه تبیین میشود:
 /1اصل نظامبخش اا تنظیمکننده :همان سلسلهمرات است و بهمعنای این است که هر یک از واحدها و نهادها
اقتدار و مشببروعیتش را از نهاد مافوق خود کس ب میکند و در نتیجه سببلسببلهمراتبی از افراد مافوق و فرودسببت
تشکیل میشود که صالحیتهای هر یک مشاص است .این سلسلهمرات در قانون اساسی تعریف میشود.
 /2تفکیک وظااف و کارکندهای واحدها و نهادها
 /3میاان تواناای واحدها و نهادها در فنآاند تصالالمیمگینی :ممکن اسببت یک فرد یا نهاد اختیارات بیشببتری در
تصمیمگیری داشته باشد (جایگاه شورای عالی امنیت ملی نسبت به وزارت خارجه بیشتر است یا بالعکس)
.ا.ا نظامی مردمسبباالر اسببت که حاکمیت الهی و مردمی در آن جمع شببده اسببت و در رأس آن ولی فلیه قرار دارد و
چون دموکراتیک اسبت سباختار تصبمیمگیری متکثر اسبت و نیز نظامی نیمهپارلمانی و نیمهریاستی است – که سب
توازن و تعادل بین قوه مجریه و ملننه میشود – و نیز دورکنی است یعنی قوه مجریه توسط ملام رهبری و رئیسجمهور
اعمال میگردد و قوای سهگانه هر چند از هم تفکیک شدهاند اما زیر نظر والیت امر قرار میگیرند و حل اختالف آنان
بر عهده ملام رهبری است .قانون اساسی وظایف هر فرد یا نهاد را تعریف کرده اما ممکن است اختالف برداشت پدید
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آید و هر چند تفسببیر قانون اسبباسببی از اختیارات شببورای نگهبان اسببت ولی در ملام اجرا هر نهادی میتواند طبق
برداشت خود عمل کند و دایره اختیارات و نلشها میتواند مضیق یا موسع تفسیر شود ،در نتیجه ممکن است ساختار
تصببمیمگیری آنگونه که در قانون اسبباسببی تعریف شببده اسببت در عمل شببکل نگیرد و اختالفاتی که بین نهادهای
مسبئول رخ میدهد شاهد بر همین است .میزان نهادینگی نیز مهم است ،هر چه نهادینگی بیشتر باشد امکان تغییر
در سبباختار تصببمیمگیری کاهش مییابد و هر چه کمتر باشببد احتمال تداخل وظایف افزایش مییابد؛ این به معنای
ترجیح تصل گرایی در فرآیند تصمیمگیری نیست بلکه هدف تداوم ساختار واحد و جلوگیری از تداخل است؛ بنابراین با
نهادینه شبدن سبیاست خارجی امکان شکلگیر ساختارهای موازی و ظهور بازیگران و نهادهای فراساختاری کاهش
مییابد.
 .2نهادهای تصمیمگیرنده
دو گونه ساختار وجود دارد:
 /1رسمی :نهادها و کارگزاریهایی که رسمی و علنی در فرآیند تصمیمگیری نلش دارند و وظایف و صالحیت آنها
در قانون اساسی تعریف شده است.
 /2مینرسمی :که خود بر دو دسته هستند:
أ .بازیگران غیردولتی :مانند مراجع تللید ،ائمه جمعه و جماعات ،گروههای ذینفع ،احزاب سبببیاسبببی،
حوزههای علمیه.
ب .نهادهای نیمهدولتی یا دولتی که طبق قانون باشببی از سبباختار تصببمیمگیری نیسببتند ولی بهصببورت
غیررسمی در فرآیند تصمیمگیری دخالت دارند مانند بسیج ،بنیاد شهید ،بنیاد مستضعفان و ...
 )1نهاد رهاری :برترین رکن نظام .ا.ا است و قانون اساسی زمینه تحلق رهبری فلیه جامع الشرایط را بر عهده
دارد و رهبری تضبمین کننده تلفیق حاکمیت مردمی و الهی است و طبق تصریح قانون اساسی در زمان غیبت،
والیت امر بر عهده فلیه جامع الشببرایط اسببت و اختیارات رهبری هم در اصببل  442ذکر شببده اسببت .دو دیدگاه
وجود دارد:
 اختیارات رهبری محدود به مواردی است که در قانون اساسی آمده است (اصل )442
 این اختیارات باشی از اختیارات فلیه است به دلیل این که در اصل  57به والیت مطلله امر
تصریح شده است (اصل )57
 /1تعیین سیاستهای کلی و نظارت بن حسن اجنای آن :سیاستهای کلی در زمینه سیاست خارجی
را رهبری پس از مشببورت با مجمع تشببایص مصببلحت نظام تعیین میکند و عالوه برآن بر اجرای آن
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نظارت میکند .بر اسباس سبیاسبتهای کلی ابالغی در سال  4989تنظیم سیاست خارجی بر اساس
ق انون اساسی و رعایت عزت ،حکمت ،مصلحت و تلویت روابط خارجی از طریق گسترش همکاریها،
تنش زدایی ،برقراری ارتباط با کشبورهای غیرمتااصبم ،ملابله با اقدامات تجاوزکارانه ،ملابله با حضببور
نظامی بیگانگان در منطله ،ملابله با تکقطبی شبببدن نظام بینالملل ،حمایت از ملتهای اسبببالمی
بهویژه فلسبطین .بر اسباس چشبمانداز  02سباله اصبول سیاست خارجی عبارت است از :الهامباش،
فعال و مؤثر در جهان اسبالم ،تأثیرگذاری بر همگرایی اسالمی بر اساس تعالیم اسالمی و اندیشههای
امام خمینی و دارای تعامل سازنده با جهان بر اساس عزت ،حکمت و مصلحت.
 /2ا الن جنگ و صالالل  :روابط بینالملل از یکی از دو حالت جنگ یا صببلح بیرون نیسببت؛ کشببور ما
همیشببه در خطر تجاوز بیگانگان قرار داشببته و مجبور به دفاع از خود بوده اسببت اهمیت این اصببل را
میرساند( .جنگ عراق ،اعالن بیطرفی در جنگ امریکا علیه عراق و افغانستان)
 /3فنماندهی کل نینوهای مسالل و ال و نص فنماندهان الیرتبه :این بر اسباس اولویت حفظ
موجودیت و امنیت ملی کشبور است – هر چند امروزه همه تهدیدات ماهیت نظامی ندارد – که همچنان
محیط پیرامونی .ا.ا تهدیدزا میباشببد .در صببحنه عملیات نیز قدرت فرماندهی و مدیریت جنگ مهم
تللی میشبود (امام این اختیار را به بنیصدر تفویض کرد اما پس از عزل وی به دلیل بیکفایتی شاهد
موفلیتهای چشمگیر در صحنه عملیاتهای نظامی بودیم)
 /4تأاید مصالوبات شالورای الی امنیت ملی :وظیفه این شبورا تعیین سبیاستهای دفاعی بر اساس
سیاستهای کلی ابالغی از سوی ملام رهبری است؛ بنابراین رهبری از یک طرف حوزه صالحیت این
شبورا را تعیین می کند و از طرف دیگر در صبورتی که مصوبات شورا خار از چارچوب تعیین شده باشد
مورد تصوی رهبری قرار نمیگیرد و طبیعتا عملی و اجرایی نیز نمیشود .عالوه براین  5نفر از اعضای
شورا – مستلیم و غیرمستلیم – منصوب رهبری هستند.
 /5فنمان همهپنسی :در مسبائل بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال
قوه ملننه از طریق مراجعه مسبتلیم به آرای مردم صورت گیرد و این درخواست باید به تصوی دوسوم
نمایندگان برسد اما در اصل  442تصریح شده است که فرمان همهپرسی از اختیارات رهبری است.
 /6حل اختالفات و تنظیم روابط قوای سهگانه :این سبه قوه از هم مستلل هستند ولی زیر نظر والیت
امر قرار دارند و نظر ملام رهبری فصل الاطاب است.
 /7حل معضالالت نظام که از طناق ادی قابل حل نیسالت :اگر در حوزه سبیاسبت خارجی مشکلی
پیش آید نظر رهبری مالک عمل است و نلش مجمع تشایص مصلحت کامال مشورتی است.
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 /8امضالای حکم رااستجمهوری و ال وی :فراتر از این طبق قانون اساسی رئیسجمهور در برابر
رهبری مسئول و پاساگو است و این بیانگر نظارت و اشراف کامل بر عملکرد قوه مجریه است.
 /9اختیارات حکومتی :از باب والیت مطلله فلیه و عدم محدود شدن آن به احکام اولیه و ثانویه و حکم
حکومتی بر همه احکام شبببرعیه فرعیه ملدم اسبببت .امام خمینی به این مطل تصبببریح داشبببتند که
اختیارات حکومت محصور در احکام الهی نیست و حکومت از احکام اولیه است .در قانون اساسی قبل
از بازنگری کلمه مطلله نیامده بود که پس از بازنگری سبببال  4968اضبببافه شبببد .مؤیدات عملی امام
خمینی و آیت الله خامنهای بر مطلله بودن اختیارات و عدم حصر در موارد منصوص در قانون اساسی:
تعطیل کردن چندسبباله حج پس از کشببتار حاجیان ایرانی ،فرمان قطع رابطه با مصببر پس از امضببای
کمپدیوید ،صبدور حکم ارتداد سبلمان رشبدی ،حکم حکومتی در رد طرح مجلس شبشم برای قانون
مطبوعات ،تأیید صبببالحیت دو نفر از کاندیداهای ریاسبببتجهوری .بنابراین ،رهبری نلش قاطعی در
تصبمیمگیری سبیاسبت خارجی دارد و سبایر نهادها مسبتلیم یا غیرمسبتلیم تحت نظارت ملام رهبری
عمل میکنند و جنبه مشورتی دارند اما رویه تصمیمگیری سیاست خارجی از ابتدای انلالب تاکنون به
شیوه اجماعی بوده است و رهبر معظم انلالب پس از مشورت با نهادها و حصول اجماع اتااذ تصمیم
میکند( .مانند پرونده هستهای)
 )2قوه مجریه:
 /1رااسالالتجمهوری :افزایش اختیارات ریاسبببتجمهوری پس از حذف ناسبببتوزیری و پس از ملام
رهبری ،عالیترین ملام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی جز در مواردی که بر عهده
رهبری است را بر عهده دارد و باشی از این مسئولیتها مربوط به سیاست خارجی است.
 ریاسبت قوه مجریه :دارای اختیاراتی است که میتواند نلش بارزی در تصمیمگیری سیاست
خارجی داشته باشد :تنظیم لوایح ،هماهنگی بین وزارتاانهها و نظارت بر حسن اجرای آنها
 نصبب و عزل وزرا :انتااب وزیرانی که با وی هماهنگ هسببتند که برخی از وزرا مسببتلیم یا
غیرمستلیم در سیاست خارجی مؤثر هستند؛ وزیر امور خارجه و وزیر اطالعات ،دفاع و نفت
 ریاست شورای عالی امنیت ملی :نهاد هماهنگ کننده سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور
 امضبای عهدنامهها و قراردادهای خارجی :در عر صه سیاست خارجی یکی از رایجترین ابزار
قرارداد اسبت که امضبای آن بر عهده رئیسجمهور است (هرچند که باید به تصوی مجلس
برسد ولی امضای ابتدایی با رئیسجمهور است)
 تعیین سفرا :و پذیرفتن استوارنامه سفیران خارجی
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 تواناییهای فردی :جایگاه ریاسببتجمهوری در طول جایگاه رهبر قرار دارد و بنابراین تغییر و
تحوالت سبببیاسبببت خارجی در زمان رمسبببای جمهور ماتلف نشبببان از نلش و تأثیر باالی
رئیسجمهور در سیاست خارجی است
 /2هیأت وزانان :هویت حلوقی متمایز از تکتک اعضبای خود دارد و تصبمیمگیری جمعی درباره لوایح
صببورت میگیرد و از  0طریق در سببیاسببت خارجی مؤثر اسببت :الف) تدوین برنامههای کلی و ترسببیم
خطمشببی دولت؛ ب) تدوین الیحه بودجه سببالیانه کشببور ه میتواند از این طریق اولویتبندی کرده و
فعالیتها را در خوزه سیاست خارجی تلویت کند.
 /3وزارت امور خارجه :فلط یکی از نهادهای نلشآفرین در ساختار تصمیمگیری سیاست خارجی است
و کارویژه آن اجرای سبیااست خارجی و هدایت دستگاه دیپلماسی در چارچوب سیاستهای کلی نظام
است.
 اجنای سیاست خارجی :نهادهای ماتلفی وظیفه اجرای سیاست خارجی دارند که وزارت
خارجه در رأس آنها قرار دارد و دارای نمایندگیهای سبیاسی ایران در خار از کشور است؛
وظیفه اصلی تأمین نیروی انسانی و فکری نمایندگیهای سیاسی در خار از کشور است.
 oمسئولیتهای سیاسی:
 تأمین اهداف سیاست خارجی .ا.ا
 برنامهریزی برای گسترش روابط با بازیگران دولتی و غیردولتی
 تعیین اولویتهای روابط سیاسی کشور
 ارائه راهکار برای حل مشکالت سیاسی موجود بین ایران و سایر کشورها
 تنظیم و تسهیل ارتباط بین کارگزاریهای .ا.ا با کشورها و سازمانهای
بینالمللی
 بررسی پیشنهادات در زمینه همکاریهای سیاسی با سایر کشورها
 oمسئولیتهای اقتصادی:
 هدایت دیپلماسبی اقتصادی از طریق برنامهریزی کالن روابط اقتصادی
با سایر کشورها
 برقراری و گسببترش روابط اقتصببادی با سببایر کشببورها و سببازمانهای
بینالمللی
 تالش جهت تسریع دسترسی به کاالهای جهانی و توسعه صادرات
 کمک به باش غیردولتی برای تسهیل روابط اقتصادی با خار از ایران
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 نظارت بر برگزاری کمیسبببیونهای مشبببترک اقتصبببادی ایران با سبببایر
کشورها
 بررسی قراردادهای اقتصادی بین ایران و سایر کشورها
 مطببالعببه و تحلیببل تحوالت اقتصبببادی ایران و جهببان و ارسبببال برای
نمایندگیهای خار از کشور
 oمسئولیتهای فرهنگی:
 هدایت دیپلماسبی فرهنگی جهت تبیین آرمانها و دستاوردهای انلالب
اسالمی
 بسترسازی برای امضای قراردادهای فرهنگی
 تأسیس مراکز فرهنگی ایرانی – اسالمی در کشورها
 تالش برای برقراری و گسترش روابط فرهنگی با سایر کشورها
 برگزاری نمایشگاههای فرهنگی در کشورها
 آموزش و گسترش زبان و فرهنگی فارسی
 تببین و ترویج مذه تشیع و اندیشههای امام خمینی
 همکاریهای مطبوعاتی
 oمسئولیتهای کنسولی:
 حفاظت از منافع دولت .ا.ا در خار از کشور
 ارائه خدمات حلوقی و سجلی به شهروندان ملیم در کشورهای دیگر
 صدور روادید برای اتباع خارجی
 حفاظت از منافع اتباع حلیلی و حلوقی و شرکتهای ایرانی ملیم خار
 رسیدگی به امور ایرانیان خار از کشور و رفع مشکالت آنان
 تصالمیمگینی :مشبارکت در فرآیند تصبمیمگیری سیاست خارجی از طریق وزیر امور خارجه
صبببورت میپبذیرد و انتاباب وی با هماهنگی رهبری صبببورت میپذیرد و نظر وی از اعتبار
ویژهای برخوردار اسببت و وزارت خارجه نلشببی تعیینکننده در فرایند تصببمیمگیری سببیاسببت
خبارجی دارد کبه ببهمعنبای زمینبهسبببازی و جمعآوری اطالعبات و دادههبای کافی در مورد
موضوعات سیاسی است .وزارت خارجه به  9طریق در سیاست خارجی اثر دارد:
 oشبناخت مسبائل و موضبوعات سبیاست خارجی و بررسی مشکالت و اولویتبندی
آنها
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 oجمعآوری اطالعات الزم از طریق نمایندگیهای خار از کشبببور و ارائه دادههای
موثق و مطمئن
 oشبببناخت محیط بینالملل و درک تحوالت جهانی از طریق وزارت خارجه صبببورت
میپذیرد.
جایگاه وزارت امور خارجه در تصمیمگیری سیاست خارجی به این عوامل بستگی دارد
 oویژگیهای شاصیتی وزیر :دانش ،تجریه ،اعتماد داخلی و خارجی
 oتواناییهای دیپلماتها و کارشناسان وزارت امور خارجه
 oعملکرد مثبت وزارت خارجه طبق سبیاسبتهای کلی نظام و میزان صحت تحلیل
آن از تحوالت جهانی
 oمیزان وحدت نظر رئیسجمهور و وزیر خارجه
 oشرایط سیاسی نیروهای داخلی کشور و چگونگی توزیع قدرت بین افراد و نهادهای
دخیل در سیاست خارجی
 oمیزان وحدت گفتمانی حاکم بر وزارت خارجه و سبایر نهادهای دخیل در سببیاست
خارجی
 oمیزان هماهنگی و وحدت نظر درون وزارت خارجه
 /4ساان وزارتخانهها:






وزارت دفاع :سبیاسبت های دفاعی باش مهم سیاست خارجی است و در حفظ موجودیت و
امنیت ملی نلش بسزایی دارد
وزارت اطالعات :ملابله با تهدیدات خارجی و داخلی (گروههای ضد انلالب) و عملیاتهای
تروریستی.
وزارت نفت :باش اعظم درآمد ملی از طریق فروش نفت اسبببت و وزارت نفت در صبببادرات
انرژی نلش اساسی دارد و همچنین در سازمان اوپک و تنظیم بازار نفت میتواند نلشآفرین
باشبد و اساسا نفت یک کاالی اقتصای نیست بلکه یک کاالی استراتژیک است و در مواقع
لزوم میتواند بهعنوان ابزار سیاسی و سالح سرد از آن استفاده شود.
وزارت ارشببباد و سبببازمان فرهنگ و ارتباطات اسبببالمی :روابط فرهنگی بینالمللی از طریق
سببازمان فرهنگ و ارتباطات صببورت میگیرد (پیش از آن از طریق معاونت بینالملل وزارت
ارشباد) و وظایف فرهنگی – مطبوعاتی وزارت خارجه به این سببازمان محول شبده اسببت؛ این
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سبازمان وابسته به وزارت ارشاد است و از نوعی استلالل برخوردار است و سیاستهای کلی
را خودش تعیین میکند؛ حمایت از مسلمانان ،صدور انلالب.
 سازمان انرژی اتمی :از زمان برجسته شدن پرونده هستهای ایران نلش قابل مالحظهای در
سببیاسببت خارجی پیدا کرده اسببت و در مسببائل حلوقی این پرونده مرجع اصببلی اسببت و در
مذاکرات هسبببتهای نمایندگان سبببازمان حضبببور دارند و رئیس سبببازمان نلش اصبببلی در
تصمیمگیری درباره پرونده هستهای ایران دارد.
 )3قوه مقننه :تکمجلسی دورکنی است (مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان)
 /1مجلس شورای اسالمی:

 نقش مستقیم :اختیارات مصرح در قانون اساسی
o

o

o
o

o

o

تصوی طرحها و قوانین صریح در مورد سیاست خارجی :بهموج قانون ،مجلس
شورای اسالمی در امور ماتلف میتواند به وضع قانون بپردازد که یکی از آن موارد
عام ،سیاست خارجی است (از سرگیری غنیسازی اورانیوم در سال )4985
تصبببوی عهدنامهها و قراردادها :بهموج قانون همه معاهدات باید به امضبببای
مجلس برسبببد و اهمیت آن از این لحاظ اسبببت که بیشبببترین نلض اسبببتلالل و
حباکمیبت ملی در تاریخ معاصبببر ایران از طریق انعلاد معاهده بوده اسبببت و برای
جلوگیری از چنین مطلبی قانون تصببوی معاهدات را به امضببای مجلس مشببروط
میداند
اصالحات جزئی در خطوط مرزی :بر عهده مجلس است و ان در صورتی است که
به تمامیت مرزی لطمهای نزند
تصبوی دریافت و پرداخت وامهای خارجی :این نیز با عنایت به پیشببینه سببیاسببت
خارجی ایران قبل از انلالب اسببالمی اسببت که اسببتلراض از دولتهای بیگانه به
استلالل و حاکمیت ملی ضرر وارد آورد.
تصوی استادام کارشناسان خارجی :در موارد ضروری و با اتصوی مجلس مجاز
اسبت و این نیز با عطف به تاریخ سیاسی معاصر ایران است و حضور مستشاران در
حوادث مشروطه هم زمینهساز برخی تحوالت شده بود
صبلح دعاوی راجع به اموال عمومی( :اموال عمومی و دولتی) حتی در صورتی که
طرف دعوا خارجی هم باشبد باید به تصبوی مجلس برسبد (تصوی ارجاع دعاوی
ایران و امریکا به دیوان الهه در مجلس)
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 oسایر موارد:
 نلشآفرینی رئیس قوه ملننه در تصمیمگیری سیاست خارجی و تعامالت
و مراودات با همتایان خارجی خود
 برقراری روابط با مجالس دیگر کشورها
 فعبالیت دیپلماتیک رئیس کمیسبببیون سبببیاسبببت خارجی و امنیت ملی
مجلس
 نقش مینمستقیم :به جز یک مورد همگی در چارچوب اختیارات نظارتی مجلس شورا است.
 oتصوی بودجه دستگاههای مجری سیاست خارجی :تصوی  /عدم تصوی بودجه
برای تأسیس نمایندگیهای ایران در کشورهای خارجی ،تلویت و بازسازی سیستم
دفاعی کشور ،بودجه خود وزارت خارجه
 oتحلیق و تفحص :حق تحلیق و تفحص در مسائل و نهادهای سیاست خارجی که
از اختیارات نظارتی مجلس است
 oدادن رأی اعتماد به وزرا :این نیز از اختیارات نظارتی است و وزیر خارجه نیز از این
قاعده مسبتثنا نیست و وزرای دفاع ،اطالعات و نفت که به صورت غیرمستلیم در
سبیاست خارجی نلش دارند نیز باید رأی اعتماد بگیرند و مجلس از این طریق نظر
خود را در سیاست خارجی اعمال میکند
 oطرح سببؤال از دولت :با درخواسببت یک چهارم نمایندگان از رئیسجمهور سببؤال
پرسیده میشود
 oاسبتیضاح دولت و وزرا :یک سوم نمایندگان برای استیضاح رئیسجمهور و مسائل
سبیاسبت خارجی نیز میتواند از موارد مطرح شبده برای سبؤال و اسببتیضاح باشد؛
بنابرایم مجلس از طریق قانونگذاری و نظارت بر امور سبببیاسبببت خارجی میتواند
بسبیار تأثیرگذار باشد و هر چند از قدرت باالیی در زمینه سیاتست خارجی برخوردار
نیست ولی از ارکان مهم در این زمینه است
 /2شورای نگهبان :رکن مکمل مجلس شبورای اسالمی است و با مشروعیتباشی به مصوبات مجلس
در سبیاسبت خارجی بهصبورت غیرمسبتلیم تأثیرگذار اسبت( .وظیفه اصبلی شورای نگهبان حراست از
قانون اسباسبی است) مانند رد الحاق به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در مجلس ششم .این شورا
میتواند مانع از تصبوی معاهدات و قراردادهای بینالمللی شود در صورتی که به نفع ملت نباشد و نیز
از طریق تفسببیر قانون اسبباسببی نیز میتواند در سببیاسببت خارجی مؤثر باشببد و در اختالفاتی که درباره
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صبالحیت و اختیارات نهادهای مسبئول رخ می دهد این شبورای نگهبان است که با تفسیر قانون رفع
اختالف میکند.
 )4مجمع تشخیص مصلحت نظام :از سه طریق بر سیاست خارجی اثر میگذارد:
 /1حل اختالف بین شورای نگهبان و مجلس؛ در جایی که مجلس بر مصوبه خود که شورای نگهبان
آن را رد کرده اسببت پافشبباری کند و آن را به مصبببحت نظام بداند ،در این صببورت مجمع نظر نهایی را
اعالم میکند و مسائل سیاست خارجی نیز میتواند جزء این امور باشد
 /2مشاوره دادن به مقام رهبنی :در همه امور که مسائل سیاست خارجی را نیز در برمیگیرد و نیز تعیین
سبیاسبتهای کلی نظام .ا.ا که سیاست خارجی را نیز شامل میشود؛ رویه این چنین بوده که مجمع
س از بحث و بررسی برای تأیید به ملام معظم رهبری میفرستاده مانند سند چشمانداز و برنامه سوم و
چهارم توسعه
 /3حل معضالت نظام که توسط مقام رهبنی به آن مجمع ارجاع داده میشود و ممکن است یکی
از مسائل سیاست خارجی وارد این چرخه شود .نلش مجمع در اینجا نوعی تفویض اختیار رهبری به آن
اسبت و از مشباوره باالتر اسبت (در مورد تعیین سبیاستهای کلی نظام آمده است ملام رهبری پس از
مشورت با مجمع تشایص آن را ابالغ میکند اما در مورد حل معضالت نظام آمده است که رهبری از
طریق مجمع تشایص معضالت نظام را حل میکند)
 )5شورای عالی امنیت ملی :تأمین منافع ملی و پاسداری از انلالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
و این اهبداف دربرگیرنبده کلیبه اهبداف سبببیباسبببت خبارجی اسبببت و منافع ملی تمامی اهداف ملی و فراملی را
دربرمیگیرد و این سه هدف که ذکر شد جزء منافع ملی است؛
 نیز ترکی اعضبای شبورا نشبان دهنده جایگاه و نلش آن در سیاست خارجی است :رمسای
قوای سببهگانه ،رئیس فرماندهی سببتاد کل نیروهای مسببلح ،دو نفر به انتااب ملام رهبری،
وزرای خارجه ،کشور و اطالعات و عالیترین فرمانده ارتش و سپاه و این در حلیلت مجموعه
تصمیمگیران سیاست خارجی است؛
 وظایف این شورا نیز در ارتباط با سیاست خارجی است و سه مرحله تصمیمگیری در سیاست
خارجی در واقع همین سه وظیفه شورای امنیت ملی است (تعیین اهداف ،هماهنگی نهادها،
بهکارگیری امکانات و ابزارها) وظایف شورا عبارت است از:
 oتعیین سبیاسبتهای دفاعی – امنیتی در محدوده سبیاست های کلی ابالغ شده از
سوی ملام رهبری
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 oهماهنگ نمودن فعالیتهای سبیاسببی ،امنیتی ،اطالعاتی و  ...در ارتباط با تدابیر
کلی دفاعی – امنیتی
 oبهرهگیری از امکبانبات مبادی و معنوی کشبببور برای ملبابلبه با تهدیدات داخلی و
خارجی
 عملکردهای اخیر :پرونده هستهای به این شورا سپرده شد ،بحران عراق و افغانستان
 )6قوه قفائیه :نلش کمتری در سیاست خارجی دارد اما از طرق زیر میتواند تأثیرگذار باشد:
 /1نقش رویس قوه قضاویه :عضویت در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشایص مصلحت نظام و این
دو نهادنلش تعیین کننده در سیاست خارجی دارند
 /2نظارت بن حسن اجنای قوانین :که مصوبات مربوط به سیاست خارجی را نیز شامل میشود ،بنابراین
از طریق نظارت بر عملکرد دسبببتگاههای متصبببدی سبببیاسبببت خارجی و ماهیت تصبببوی نامهها و
ائیننبامههای دولتی بهصبببورت غیرمسبببتلیم نلش ایفا میکند و نیز از طریق دیوان عدالت اداری که
مسبئول رسبیدگی به شبکایات از دسبتگاهها دولتی اسبت و نیز از طریق سبازمان بازرسبی کل کشور از
صالحیت نظارت بر حسن اجرای قانون برخوردار است
 /3تصالالمیمگینی در زمینه حقوق بشالالن :از موضببوعات چالش ایران و غرب اسببت و ایران از سببوی این
کشورها به نلض حلوق بشر متهم میشود و عمده اختالف هم بر سر اجرای حدود اسالمی است؛ قوه
قضائیه از طریق میتواند در مسئله حلوق بشر دخیل باشد:
 پاساگویی به اتهامات وارده مبنی بر نلض حلوق بشر از سوی سازمانهای بینالمللی
 تبیین ماهیت فلسببفه حلوق ،حدود و احکام اسببالمی برای افکار عمومی از طریق گسببترش
تعامالت قضائی با سایر کشورها
 ارائه تصببویر واقعی از .ا.ا در افکار عمومی جهانی و کس ب اعتبار و وجهه بینالمللی و ارائه
الگوی یک حکومت عادل و نمایش گذاردن عدالت و رأفت اسببالمی و تدوین لوایح قضببائی
پیشرفته
 /4انعقاد قناردادهای بینالمللی :بین قوه قضببائیه .ا.ا و همتایان خارجی مانند اسببترداد مجرمین در
قال کمیسیونهای قضائی مشترک
 )7نیروهای مسهلح :نیروهای مسبلح بهویژه سبپاه پاسبداران به دلیل ماهیت اهدافشبان در سبیاست خارجی
تأثیرگذار هستند.
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 /1تأمین امنیت ملی :اهداف تعیین شبده برای سبپاه مسبتلزم مشبارمت فعال در عرصبه سیاست خارجی
است و کارویژه سپاه و ارتش تدمین امنیت ملی و پاسداری از تمامیت ارضی است
 /2تأمین اهداف انلالب اسببالمی :تالش برای تحلق اهداف فراملی .ا.ا و آرمانهای انلالب اسببالمی
که در ملدمه قانون اساسی به آن اشاره شده است که مستلزم نلشآفرینی در سیاست خارجی است
 /3سبببیاسبببت خارجی امنیتمحور :وجود تهدیدات نظامی علیه .ا.ا از بدو پیروزی بهکارگیری نیروهای
مسبلح را ضروری ساخت (تحرکات تجزیهطلبانه در مرزها ،کودتای نظامی هدایت شده از خار  ،تجاوز
همهجانبه عراق به ایران) دفاع و امنیت ملی را در صببدر اولویتهای سببیاسببت خارجی قرار داد؛ تحلق
این هدف مسببتلزم حضببور فعال نیروهای مسببلح در سببیاسببت خارجی اسببت ،پس از پایان جنگ عراق
فضببای امنیتی به اتمام نرسببیده اسببت و بحرانی شببدن محیط امنیتی پیرامون .ا.ا با تجاوز عراق به
کویت ،حمله امریکا به افغانسبتان و عراق تشبدید شبده اسبت و به همین جهت سبیاست خارجی .ا.ا
امنیتمحور شبده اسبت و این بهمعنای لزوم حضور مستمر نیروهای مسلح در جریان سیاست خارجی
است (ماصوصا سپاه قدس در مدیریت بحران افغانستان و عراق)
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