
 

 

 

 

 

 ی بزرگ و چالش دیپلماسیها¬انقالب

  ***فرزاد رستمی/**علیرضا تارا/  *مسعود اخوان کاظمی

 چکیده

ی بزرگ در ها¬انقالبهای رفتاری مطالعات تطبیقی اندکی در مورد ویژگی

ست. این  که  ها¬انقالبحوزه دیپلماسی و سیاست خارجی صورت گرفته ا

شات و کنشها¬پدیده ستند، گرای شدت کمیاب و نادر ه های انتقادی یی ب

صی را در ارتباط با نظام بین المللی و قواعد حاکم بر رفتار خارجی دولتخا

 ها¬آنها و مبانی اعتقادی یا ایدئولوژیک گیرند که از نگرشها در پیش می

سی و سرچشمه می و قواعد دیپلماتیک  ها¬نرمگیرند. در این میان، دیپلما

ی بزرگ به چالش ها¬انقالبی برخاسوووته از ها¬رژیمموجود، از سووووی 

هایی خالف عرف دیپلماتیک بعمل میند و رفتارها و کنششو¬میکشیده 

ها و اقدامات گیریچگونگی این جهت آورند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی

ها و و درتالش برای کشف مکانیسم این رفتارها، در صدد برآمده تا شباهت

ی بزرگ در به چالش کشووویدن ها¬انقالبهای هایی را در کنشهمسوووانی

سی ها¬نرم ستگاه دیپلما ساختارهای د صه خارجی و  ی دیپلماتیک در عر

ستنتاج نما ها¬آن شف و ا شان ید. یافتهدر بعد داخلی ک های این پژوهش ن

مه می که ه ند  عد و ها¬انقالبده یدن قوا چالش کشووو به  ی بزرگ در 

ست خارجی و ها¬نرم سیا ستگاه  ساختار د ی دیپلماتیک موجود و تجدید 
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شابهی را از خود بروز داده سبتا م سی خود، رفتارهای ن اند. در واقع، دیپلما

ها و را به اعالم دیدگاهی بزرگ، آشوووکاها¬انقالبی برخاسوووته از ها¬رژیم

صول و رفتار  سی در مبانی و ا سا صوص ایجاد تحوالتی ا اهداف خود در خ

ها و رفتار پردازند و گسست کامل خود از سیاستسیاست خارجی خود می

 سازند. خارجی رژیم سابق را خاطر نشان می

 هاکلید واژه

 خارجی.المللی، سیاست ی بزرگ، دیپلماسی، نظام بینها¬انقالب

 بیان مسئله

توان انقالب بزرگ و یا "انقالب کبیر" تلقی نمود. را می ها¬انقالبتنها تعداد اندکی از 

بل "ها¬انقالبدر واقع،  قا طه م که ی ملی" قرار میها¬انقالبی بزرگ در نق گیرند 

یی برای ایجاد تغییرات بنیادین سیاسی و اجتماعی در داخل قلمرو و مرزهای ها¬پدیده

باشوووووند و معمود نه دارای اهداج خارجی هسوووووتند و نه پیامدها و ک کشوووووور میملی ی

 ی بزرگ راها¬انقالبکنند. بدین ترتیب، المللی ایجاد میبین هایی را در ابعادواکنش

یی دانسووت که عالوه بر ایجاد تحودت و تغییراتی اسوواسووی و بنیادین در ها¬انقالبباید 

-هایی را نیز در بعد بینشوور، اهداج و رسوالتنظام سویاسوی و اجتماعی داخلی یک ک

باشوووووووند و با دیدگاهی انتقادی المللی و در خارج از مرزهای ملی برای خویش قائل می

المللی و قواعد حاکم بر آن، نظام جهانی موجود و بازیگران اصلی نسبت به سیستم بین

ند. بدیهی اسووووووووت ی دیپلماتیک را به چالش میها¬نرمآن و نیز  که رفتارها و کشووووووو

های الملل و قدرتی بزرگ، از سوووووی نظام بینها¬انقالبهای ضوووود سوووویسووووتمی کنش

پاسووووخ گذاشووووته نخواهند شوووود و لذا در مقابل امواجی از جهانی حافظ وضووووع موجود بی

ی بزرگ براه ها¬انقالبالمللی که گری و تجدید نظر طلبی نسبت به سیستم بینانقالبی

المللی نیز های انقالبی از سوی بازیگران اصلی نظام بینرژم اندازند، تقابالتی علیهمی

های گیرند. در این میان، دیپلماسوووووووی و قواعد دیپلماتیک موجود بین دولتشووووووو ل می

ی بزرگ به چالش ها¬انقالبعضو جامعه جهانی نیز، از سوی انقالبیون برخاسته از 

ها و گیریی این جهتبا هدج تحلیل و تبیین چگونگند. پژوهش حاضر شو¬میکشیده 

سم این رفتارها، در صدد برآمده تا در چارچوب  اقدامات و درتالش برای کشج م انی

ی بزرگ در به ها¬انقالبهایی را در کنشووووهای ها و همسووووانینظریه انتقادی، شووووباهت

ی دیپلماتیک در عرصه خارجی و ساختارهای دستگاه دیپلماسی ها¬نرمچالش کشیدن 

 کشج و استنتاج نماید. در بعد داخلی ها¬آن
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 چارچوب نظری 

یدن دیپلماسوووووووی و قواعد ها¬انقالبتحلیل تطبیقی رفتار  ی بزرگ در به چالش کشووووووو

دیپلماتیک موجود و بازسووازی دسووتگاه دیپلماسووی، در پژوهش حاضوور از منظر نظریه 

انتقادی مورد بررسوووووووی قرار خواهد گرفت. نظریه انتقادی در شووووووو ل محدود آن به 

د؛ ل ن به طور کلی شووامل شووو¬میهای مارکسوویسووتی و نظریه وابسووتگی اطال  دیدگاه

گرایی و در عین حال گرایی و ضوووود شووووالودههای شووووالودهای از رشووووتهطیج گسووووترده

(. نظریه 192: 1390المللی )قوام، توصوووووویفی اسووووووت برای دری ح ومت مداری بین

د که اغلب ردپای روشنگری گیرای از اندیشه بر میهای خود را از شاخهانتقادی ریشه

د. نظریه انتقادی درگیر مباحث شووووووو¬میداشووووووته و به ت لیفات هگل و مارکس مربوط 

اش تغییر است و در واقع دغدغه اصلی 2و معرفت شناختی 1 فرانظری هستی شناختی

شد )المللی میدادن هنجارهای تنظیم کننده و تش یل دهندۀ  نظام بین یزدی و صراج با

 (.81 :1391، صبری

الملل، رهایی انسوووووان از قید و بند ی انتقادی در روابط بینها¬نظریههدج اصووووولی 

ها و مقابله با نظریات دولت محور اسوووووووت. همچنین این نظریات به نقد وضوووووووع دولت

ای که اندیشوووووند. در چهرهای مطلوب از جهان میموجود، رهایی از آن و ترسووووویم آینده

کنند، صوووولی جایگزین "خشووووونت سوووواختاری" می ی انتقادی از جهان ترسوووویمها¬نظریه

ی انتقادی، واژه خشووووونت سوووواختاری یک واژه کلیدی ها¬نظریهگردد. در واقع در می

یا م تب « موسوووووسووووو  تحقیقاتی اجتماعی»ای از این نظریه از دل اسوووووت. بخش عمده

ای همچون های برجسووووتهم تبی که از تف رات شووووخصوووویت ؛خیزدبر می 3فران فورت

و غیره  ههورکهووووایمر، آدورنو، والتر بنیووووامین، اریش فروم، مووووارکوزه، ژان پیوووواژ

گرایی، نقد جوامع نوین و گرایی و علمسرچشمه گرفت، که در تف راتشان به نقد اثبات

ند  یدئولوژی و بررسوووووووی رابطه نظریه و عمل پرداخت قد فرهنگ و ا عقل ابزاری، ن

 (.82: 1391)صراج یزدی و صبری، 

رت نظریه انتقادی از طریق اتخاذ موضوووووووع بازتابی در چهارچوب به هر صوووووووو

وضووعیت موجود نظم حاکم برجهان، مبانی و مشووروعیت نهادهای اجتماعی و سوویاسووی 

را دستخوش تغییر و  ها¬آنکند تا ای میرا زیر سوال برده، مبادرت به بررسی شیوه

طور مسوووتمر تغییر  دگرگونی سوووازد. در این روند به تاریخ به صوووورت فرآیندی که به

د. از دیدگاه نظریه انتقادی دانش از لحاظ اخالقی، سووووویاسوووووی و شوووووو¬مییابد، نگاه می

طرج باشوووود. بر این اسوووواس همواره با دانش به ایدئولوژیک مم ن نیسووووت خنثی و بی
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گر است. نظریه د، زیرا مبتنی بر دیدگاهی تحلیلشو¬میآمیز برخورد صورت تعصب

ی از دانش برای مقاصوود سوویاسووی اسووت، تا بدین وسوویله باعث گیرانتقادی درصوود بهره

بووایوود در فرآینوود از این دیوودگوواه،  (.194-195: 1390رهووایی انسووووووووانی شوووووووود )قوام، 

ای بندی کرد؛ به گونهالملل، مفاهیم را به نحو صووحیحی فصوولپردازی روابط بیننظریه

نیت از ساختارهای که در جهت رهاسازی باشد. نظریه انتقادی درصد آزاد سازی انسا

های هژمون قدرتسوووورکوب کننده سوووویاسووووت و اقتصوووواد جهانی اسووووت که تحت کنترل 

. این نظریه راه را برای تحلیل کشوووووورهای فقیرتر و حتی مردمی که ویژگی قراردارد

کند و درپی ظهور اشوو ال جدید از روابط سوویاسووی زندگی شووان فقر اسووت، ترسوویم می

براسوووواس اصوووول مسوووواوات در همزیسووووتی  ها¬آنکلیه انسووووالمللی اسووووت که طی آن، بین

 (.197: 1390 قوام،بای دیگر به سر برند )

هدج "پروژه انتقادی" نظریه انتقادی آن نیسووووووت که سووووووئوال کند چرا جهان به این 

سووووگام برداشوووته اسوووت، بل ه برآن اسوووت تا به این پرسوووش پاسوووخ دهد که چگونه جهان 

(. در روابط 208: 1390 ،د )یزدانی و دیگرانتواند چیزی غیرازآنچه هسووت، باشوومی

الملل و نظریه انتقادی، نباید تاثیرضدیت آنتونیوگرامشی با مارکسیم ساختارگرا را بین

ای به فصوووووول فراموش کرد. گرامشووووووی همانند دیگر متف ران م تب فران فورت عالقه

پیشرفت انقالب  الملل نداشت، اما به عنوان کسی که به دنبالنویسی درباره روابط بین

الملل داری بود، عقایدش درباره دولت ت ثیر مهمی بر روابط بیندر کشووورهای سوورمایه

امروز داشووته اسووت. نظریه انتقادی، هسووتی شووناسووی، معرفت شووناسووی و روش شووناسووی 

الملل را قبول ندارد. در بعد هسوووووتی شوووووناسوووووی، این ی خردگرای روابط بینها¬نظریه

نوان واحدهایی خود پرسوووووت که منافعشوووووان از قبل شووووو ل دیدگاه را که کشوووووورها به ع

برد و از نظر معرفت شووووناسووووی و روش شووووناسووووی، نظریه اند، زیر سووووئوال میگرفته

انتقادی، معرفت شووناسووی صوورج تجربی و عینی نظریه خودگرایان را به چالش کشوویده 

دهد )صووووراج یزدی و و معرفت شووووناسووووی تفهمی و تفسوووویری را مورد تاکید قرار می

 (.84: یرصب

به طور خالصووووه نظریه انتقادی اصووووول اثبات گرایانه )وجود یک واقعیت خارجی 

عینی، تمایز میان سوژه/ ابژه و فارغ بودن علم از ارزش( را رد کرده و درصدد آزاد 

سازی انسانیت از ساختارهای سرکوب کننده سیاست و اقتصاد جهانی است که تحت 

(. نظریه انتقادی با قائل بودن 198: 1390وام، های هژمون قراردارند )قکنترل قدرت

به صوولی مثبت، نظریات خردگرا را به دلیل عدم توجه به خشووونت سوواختاری مورد نقد 

عدالتی، تبعیض، نژاد پرسوووووووتی، جامعه طبقاتی، دهد و از این دیدگاه وجود بیقرار می

نت ی محیطی و بهداشووووتی را حاصوووول عدم توجه به خشوووووها¬آنفقر، گرسوووونگی، بحر

تازد و الملل میساختاری دانسته و از اینجا به تقسیم قدرت حاصل از ساختار نظام بین

های حاشیه توجهی و تبعیض ضد جامعه جنوب، جهان سوم و سایر گروهآنرا عامل بی
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داند. نظریه انتقادی در پی آزاد سووازی و رهایی بخشووی بشوور از قیودی اسووت قدرت می

اند و نیز در پی تغییر نگرش و را به ارمغان آورده ها¬آنالملل که سووواختار روابط بین

 (.222: 1391دانی و دیگران، ها، خصلتی باز اندیشانه دارد )یزعمل رد دولت

 تاکیدی بزرگ و ها¬انقالببدین ترتیب، گرایشووووات و رفتارهای ضوووود سوووویسووووتمی 

الملل و زیر سووئوال در بازنگری و بازسووازی اصووول و قواعد حاکم بر نظام بین ها¬آن

توان در چووارچوب نظریووه و قواعوود دیپلموواتیووک موجود را بخوبی می هووا¬نرمبردن 

الملل مورد تحلیل و تبیین قرار داد و از خالل این بررسوووووووی تطبیقی انتقادی روابط بین

به چالش کشوویدن دیپلماسووی پی برد. حمایت  در ها¬آنهای رفتار ها و تفاوتبه شووباهت

-ی انقالبی این کشووورها ازجریانات تجدید نظر طلب بینها¬رژیمدسووتگاه دیپلماسووی و 

، نهادها و مبانی نظام ها¬آنهای مقاومت و ایسوووووتادگی در برابر سوووووازمالمللی و جنبش

در گیرد که جهانی موجود، از منطق انتقادی سوویاسووت خارجی این کشووورها نشوو ت می

 الملل هستند.راستای تغییر وضع موجود و قواعد نظام بین

 هایی در بعد خارجیچالش دیپلماسی؛ کنش -1

یه نظم بین ها¬انقالببه موازات چالشوووووووی که  بهالمللی براه میعل ندازند، همزمان   ا

 کنند.و اساس دیپلماسی جاری نیز اقدام می مخالفت با قواعد بازی دیپلماتیک

ی بزرگ بالفاصله پس از پیروزی اصول و قواعد دیپلماتیک ها¬انقالبتقریبا تمام 

 و در این راسووووتا در صوووودد 1اندالمللی را به زیر سووووئوال بردهموجود در عرصووووه بین

زسوووووازی ی دیپلماتیک خود را بر اسووووواس مبانی انقالب خویش باها¬آناند تا ارگبرآمده

کردند تا گوید: "انقالبیون فرانسووووووووه تالش میهمانگونه که آرمسوووووووترانگ مینمایند. 

ها تفاسووووویر بورژوازی از اصوووووالحاتی را در دیپلماسوووووی سووووونتی ایجاد کنند؛ شووووووروی

شووووووومردنوود؛ انقالبیون چین نیز در دوران انقالب فرهنگی، دیپلموواسوووووووی را مردود می

شووووووو لی جدید از مبارزه علیه امپریالیسوووووووم، تجدید دیپلماسوووووووی انقالبی خود را بعنوان 

های اولیه کردند و سوووورانجام انقالبیون در ایران، سووووالنظرطلبی و ارتجاع معرفی می

های دیپلماتیک در ترین موارد نقض آشووووو ار مصوووووونیتانقالب خود را با ی ی از مهم

توان مخالفت (. بر این اساس، میArmstrong, 1993: 251های اخیر آغاز کردند" )دهه

انقالبیون با دیپلماسووووووی و قواعد دیپلماتیک را در دو بخش مخالفت شوووووو لی و مخالفت 

                                                                        

ما به عنوان مثال، امام خمینی، رهبر انقالب اسووالمی ایران در این خصوووی چنین گفته اسووت:  1.
در صدد  ،بر جهاندیپلماسی حاکم گر و شر  متجاوز و فارغ از باید بدون توجه به غرب حیله

تحقق فقه عملی اسووالم برآییم )پیام امام خمینی به روحانیون، "منشووور روحانیت" در سوووم اسووفند 
 (273 ، ی21صحیفه امام خمینی، جلد  -1367
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  1محتوایی مورد مطالعه قرار داد.

 الف( مخالفت شکلی

 ( به چالش کشیدن عناوین دیپلماتیک موجود1الف 

در خصووووووووی مخالفت شووووووو لی باید خاطر نشوووووووان نمود که انقالبیون در وهله اول به 

ماتیک پرداخته و رتبه با عناوین و درجات موجود دیپل ماتیک بندیمخالفت  های دیپل

اند. موجود در مورد ماموران دیپلماتیک کشورهای مختلج را مورد پذیرش قرار نداده

پیشونهاداتی از سووی انقالبیون در های اولیه انقالب فرانسوه، بعنوان مثال، در طی سوال

با صرفا یک  ،های ماموران دیپلماتیک فرانسهها و رتبههارتباط با جایگزین ساختن رد

گردید. همچنین در همین راسوووتا، انقالبیون شووووروی عنوان "پیک فرانسوووه" مطری می

ابتدا شووورای کمسوویرهای خلق را به عنوان بادترین نهاد دولتی ایجاد  1918در سووال 

کمیسر خلق در "دار گردید. لئون تروتس ی به عنوان کردند و لنین ریاست آن را عهده

به عنوان  "امور خارجی تالین  کار خود را  "هاکمسووووووویر امور ملیت"و ژوزج اسووووووو

های دیپلماتیک، تنها یک عنوان همچنین ضووووووومن الغای همه رتبه ها¬آنآغازکردند. 

د که از "مامور تام ادختیار" را برای همه سووووووفرای خود در نظر گرفته و اعالم نمودن

 هووایهووای خووارجی را نیز بوودون در نظر گرفتن درجووات و رتبووهاین پس همووه دیپلمووات

، صرفا بعنوان "مامور تام ادختیار" تلقی خواهند نمود. اولین پیامدها ها¬آندیپلماتیک 

و آثار این ابت ار جدید انقالبیون روس در خالل مذاکرات پیمان برسووووووت لیتوسووووووک با 

ش ار شد که در این مذاکرات، هیئت دیپلماتیک شوروی عالوه میالدی( آ 1918آلمان )

بر کارشوووناسوووان نظامی، در بردارنده نمایندگان سوووربازان، دهقانان و کارگران روسوووی 

 نیز بود.

 هاهای پوشش دیپلمات( به چالش کشیدن شیوه2الف 

یهای انقالبی با فرایندهای دیپلماتیک را مهای شوووووو لی ح ومتی ی دیگر از مخالفت

و اتی ت های دیپلماتیک، بویژه در  ها¬نرمبه تعدادی از  ها¬آنتوان در عدم احترام 

های اعزامی های رژیم انقالبی ذکر نمود. اکثر دیپلماتهای جدید پوشووش دیپلماتشوویوه

اند تا فاصله ی بزرگ، همواره تالش نمودهها¬انقالبی برخاسته از ها¬رژیماز سوی 

های رژیم گذشته خود، نه تنها از طریق اظهارات و دیپلماتو تفاوت خود را نسبت به 

ها و شعارهای انقالبی، بل ه حتی از طریق تغییر در رفتارها و بخصوی تفاوت بیانیه

های پوشش و لباس خود نشان دهند. ماموران دیپلماتیک رژیم انقالبی فرانسه در شیوه

                                                                        

 الملل، رجوع شود به:برای اطالع از یک پژوهش عمیق در خصوی انقالب و روابط بین 1.
Halliday, Fred (1990), Revolution and World Politics, Cambridge, Cambridge University Press. 
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کردند ضووومن اتیک، تالش میهای آراسوووته خاصوووی در محافل دیپلمبا پوشووویدن یونیفرم

های رژیم سوووووابق، به ارتقات پرسوووووتیژ نظام جدید جمهوری ابراز تفاوت خود با دیپلمات

هایی را در محافل دیپلماتیک بر تن های شوروی و چینی نیز لباسکمک کنند. دیپلمات

شووووووان بود. دیپلماتهای های پوشووووووش رهبران انقالبیکردند که منع س کننده شوووووویوهمی

ه از انقالب اسووالمی ایران نیز ضوومن خودداری از پوشوویدن کراوات و پاپیون برخاسووت

در محافل رسووووومی و دیپلماتیک )بعنوان نمادهایی از غربگرایی(، با پوشووووویدن پیراهن

 کنند.های معروج به یقه سه سانتی، شیوه پوشش متمایز خود را ابراز می

 مخالفت محتوایی

واعد اساسی دیپلماسی، باید خاطر نشان نمود که این در ارتباط با مخالفت انقالبیون با ق

خیزند که بر المللی بر مینسووووبت به نظم بین ها¬انقالبگرایشووووات از روی رد اصوووولی 

المللی و اجزات ترکیب کننده آن و مبانی و اصوووول و قواعد این اسووواس آن، سووویسوووتم بین

مورد تغییر و  هایی انقالبیبایسوووت بصوووورتی اسووواسوووی و بنیانی و با روشسووویسوووتم می

بازبینی قرار بگیرند. از جمله پیامدهای چنین نگرشوووووووی، حداقل به دو مورد مهم می

 توان اشاره نمود:

 ( مخالفت با دیپلماسی محرمانه1ب

، اغلب رهبران انقالبی مخالفت صریی ها¬انقالباول این ه، بالفاصله پس از پیروزی 

کنند که دیپلماسووووی ابراز امیدواری میدارند و خود را با دیپلماسووووی محرمانه اعالم می

سووونتی ب ار گرفته شوووده توسوووط رژیم سوووابق، جای خود را به یک دیپلماسوووی آشووو ار و 

دیپلماسووووی محرمانه را ابزاری در دسووووت ح ام اسووووتبدادی و غیر  ها¬آنمردمی بدهد. 

را به  ها¬آنها بازی کرده و دانند که با اسووووتفاده از آن، با سوووورنوشووووت ملتمردمی می

کنند. بر همین ها سووووووولب میگ با ی دیگر واداشوووووووته و آزادی و آرامش را از ملتجن

ی انقالبی ضمن رد و نفی دیپلماسی محرمانه، عزم و اراده ها¬رژیماساس، برخی از 

قوی خود را مبنی بر در پیش گرفتن یک دیپلماسی صریی و آش ار و غیر پنهانی در 

دارند. به همین دلیل، کشووووووورهای دیگر اعالم میمنظر و مرآی عمومی، در ارتباط با 

انقالبیون فرانسوووووه این امر را بر خود واجب و ضوووووروری اعالم کردند که با انتشوووووار 

مامی بودجه نه"کتاب قرمز" وزارت خارجه خود، ت نه را ها و هزی های این وزارتخا

و یا بویژه هر گونه هزینه مخفی صووووریی و علنی و بصووووورتی عمومی اعالم نمایند و 

 Akhavan)های اروپایی برسانند های مالی خارجی خود را به اطالع سایر دولتکمک

Kazemi, 1995:129). 

در خصووووی انقالبیون روس نیز باید گفت که شوووور و اشوووتیا  ناشوووی از پیروزی 

المللی انقالبشان و ها نسبت به پویایی بینهای بلشویکها و پنداشتانقالب، بر برداشت
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در خصووووووی ضووووورورت ایجاد یک انقالب جهانی، تاثیری ان ار  ها¬آناد تقویت اعتق

نیز آشوو ارا لغو دیپلماسووی  ها¬آننشوودنی ایجاد کرده بود و در همین جو انقالبی بود که 

کووه توسوووووووط حزب  هووا¬آنمحرمووانووه و پنهووانی را اعالم نمودنوود و اولین اقوودام انقالبی 

رت گرفت، انتشار "فرمان صلی" بلشوی ی در راستای مبارزه با دیپلماسی پنهان صو

بود که بر اساس آن، لغو رسمی دیپلماسی محرمانه و تصمیم ح ومت  1917در سال 

و قراردادهای محرمانه قبلی اعالم شووده بود و  ها¬آنانقالبی مبنی بر انتشووار تمامی پیم

بر این ن ته تاکید بعمل آمده بود که از این پس تمامی مذاکرات دیپلماتیک بصوووووووورتی 

های بر مبنای قول و وعدهشووووو ار و علنی و با اطالع مردم صوووووورت خواهند گرفت. آ

داده شووووده در "فرمان صوووولی"، کمیسوووور امور خارجی شوووووروی متن تعدادی از اسووووناد 

ها با امپریالیسووووووت"دیپلماتیک و قراردادهای سووووووری را منتشوووووور نمود و اعالم کرد که 

اند و لذا مانه را بوجود آوردهاهداج جهانی و تهاجمی خود، سووووویسوووووتم دیپلماسوووووی محر

مبارزه با امپریالیسووووم در عین حال به معنای مبارزه با دیپلماسووووی محرمانه نیز خواهد 

بدین ترتیب، انقالبیون روس به انتشووووووار اسووووووناد و (Carr, 1963, vol. 3: 133). بود" 

سوووری ی محرمانه خارجی و تعدادی از اسوووناد و مداری ها¬آنمداری قراردادها و پیم

 دیپلماتیک رژیم سابق تزاری اقدام نمودند.

به همین شووو ل ادامه پیدا ن رد. با نگاهی  ها¬انقالببا این وجود، اوضووواع در این 

مبنی بر لغو  ها¬آنتوان دریافت که ادعاهای ی بزرگ میها¬انقالبسووووووریع به تاریخ 

زود به دیپلماسووووی محرمانه و در پیش گرفتن یک دیپلماسووووی مردمی و آشوووو ار، خیلی 

های نظام بینفراموشی سپرده شده است؛ چرا که در میدان عمل و در عرصه واقعیت

گیری از مخفی با بهره ها¬آنند که دشوووومنان و رقبای شووووو¬میالمللی، سووووریعا متوجه 

کاری و دیپلماسوووووووی سوووووووری و محرمانه، از دسوووووووت بادتری در رفتار خارجی خود 

پایبندی به یک شووعار غیر عملی، دسووت خود باشووند و اسوواسووا چرا باید با برخوردار می

های خارجی بست؟ در اینجاست که دیپلماسی را در بازی رقابت با همسایگان و قدرت

البی بزرگی چون دانتون، گرایانه پس از مدتی مجددا ظهور و نمود پیدا کرده و انقواقع

ر اساس تضاد منافع دارد که ما چرا نباید با کارت ایجاد تفرقه بین رقبایمان، باعالم می

، بازی کنیم و چرا نباید بصووووورتی مخفیانه و محرمانه و بشوووو لی جداگانه با ها¬آنبین 

 (Blanning, 1986: 79).هر یک از رقبای خود مذاکراتی مجزا را دنبال کنیم؟ 

با دیپلماسوووووووی محرمانه، در عمل هم  ها¬آنیابند که مخالفت انقالبیون نهایتا در می

شووان( ایجاد خواهد کرد )بویژه در ارتباط با دشوومنان خارجی ها¬آن مشوو التی را برای

و هم به مانعی اضوووووافی در راه گسوووووترش اهداج فرامرزی انقالب منجر خواهد شووووود. 

را به بازنگری  ها¬آنالمللی، ی انقالبی در عرصه بینها¬رژیمعالوه بر این، انزوای 

به ماسوووووووی انقالبی وا میدر جن مدهای منفی بدارد و بویژه اهای مختلج دیپل یا عاد و پ
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ای که دهند؛ دیپلماسیدیپلماسی آش ار و غیر محرمانه را بتدریج مورد توجه قرار می

ای در داخل شوود و به برافروخته شودن فایدهور شودن هیجانات بیمی تواند باعث شوعله

اساسی پی  های دیگر بینجامد. در نهایت، انقالبیون به این ن تهخشم و هراس ح ومت

های دیگر از سوویاسووت برند که نه تنها در حوزه دیپلماسووی بل ه در بسوویاری از جنبهمی

خارجی خود، این ام ان وجود ندارد که بتوانند از الزاماتی که بعنوان یک دولت در 

د، بگریزند. لذاسوووت که انقالبیون در شوووو¬میتحمیل  ها¬آنالمللی بر رفتار صوووحنه بین

وانند بصووووورتی کلی قواعد دیپلماسووووی متعارج را نادیده بگیرند. قرار تیابند که نمیمی

های گرفتن در وضووعیت یک "دولت" دارای حاکمیت و مسووئولیت در کنار سووایر دولت

الملل، مسووووتلزم این خواهد بود که انقالبیون خواه ناخواه بپذیرند که موجود در نظام بین

برقراری ارتباط با سووایر اعضووای ترین راه ای هسووتند که اسوواسوویمجموعه عضوووی از

 این مجموعه، دیپلماسی متعارج است.

را به دری این  ها¬آنی انقالبی ها¬رژیمدر واقع تجربه مشوووووووتری بسووووووویاری از 

ها، کاری در روابط دیپلماتیک بین دولتکاری و پنهاندهد که مخفیواقعیت سوووووو  می

در بر داشوووته باشووود.  ها¬آنای های بسووویار مثبت و قابل قبولی برتواند جنبهدر عمل می

های پس از پیروزی انقالب د که در طی سووالشووو¬میبر این اسوواس اسووت که مشوواهده 

اکتبر، اسوووتفاده از دیپلماسوووی محرمانه بعنوان ابزاری برای ارتقات و گسوووترش "انقالب 

ها و سووووپس توسووووط بسوووویاری دیگر از همپیمانان و جهانی" به کرات توسووووط شوووووروی

کمونیسوووووتی پیرو آن، مورد اسوووووتفاده قرار گرفته و اسووووواسوووووا از آن بعنوان ی ها¬رژیم

 اند.سالحی در راه "مبارزه با امپریالیسم" بهره گرفته

های مدیدی در گذشووووووته و هنوز هم تا به امروز بعنوان در حقیقت دیپلماسووووووی مدت

نه تنها ابزاری برای براندازی، جاسوسی، تبلیغات و مقابله با رقبا و دشمنان خارجی، 

های غیر ی انقالبی و بل ه توسوووووووط اکثریت قریب به اتفا  ح ومتها¬رژیمتوسوووووووط 

 انقالبی نیز همواره ب ار گرفته شده است.

از اینروسووت که دیپلماسووی )در اشوو ال مختلج آن( و سوویاسووت خارجی بعنوان اهرم

باز  هایی برای افزایش قدرت مانور و مذاکره برای انقالبیون ارزش و اهمیت خود را

ند. کامباسووووووور، از انقالبیون فرانسووووووووه، در می در مقابل مجلس  1795مارس  16یاب

کنوانسووویون با بیان اظهارات زیر بر این مطلب صوووحه گذاشوووت: "نباید دیپلماسوووی را به 

با  مجلس فرانسووووه نیز(Krejci, 1983: 122).  میان مردم و در فضووووای عمومی آورد" 

همان ماه، به این کمیته اجازه داد که  27در  تصویب مجوزی برای "کمیته نجات ملی"

ای را با کشورهای خارجی منعقد نماید. این مجوز همچنین بتواند قراردادهای محرمانه

سال  330در ماده  سی  سا ست. 1795قانون ا شده ا سه نیز منع س  بدین ترتیب،  1فران

                                                                        

قراردادهایی را مانند تری مخاصوووووومه و یا بیطرفی منعقد تواند : کمیته نجات ملی می330ماده  1.
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بازسازی و ( مجددا 1795-1799دیپلماسی سنتی بویژه در دوران حاکمیت دیرکتوار )

و  ها¬آنای که بعنوان مثال، تمامی پیمآشووووووو ارا  دوباره ب ار گرفته شوووووووود؛ به گونه

معاهدات صووووولی دوران ترمیدوری کنوانسووووویون کامال محرمانه منعقد شووووودند و حتی به 

 اطالع و تصویب نمایندگان مجلس ملی نیز نرسیدند.

بتدریج این اعتقاد  در دوران انقالب بلشوی ی نیز وضع به همین منوال بوده است.

ی مخفی و دیپلماسوووووی محرمانه میراث ناشوووووایسووووووت ها¬آنانقالبیون که معاهدات و پیم

های بعد به ماهرترین ها طی سوووالامپریالیسوووم هسوووتند، کنار زده شووودند و خود شووووروی

ها در زمینه برقراری روابط محرمانه و انعقاد قراردادهای سووری تبدیل شوودند؛ دیپلمات

قرارداد سوووری آلمان و شووووروی، بخوبی آثار اعتقاد انقالبیون روس  بطوری ه در عقد

 توان مشاهده نمود.به دیپلماسی محرمانه را می

 ( بدبینی نسبت به دیپلماتهای خارجی2ب 

توان در دومین پیامد مخالفت انقالبیون با دیپلماسووووووی و روابط دیپلماتیک معمول را می

های خارجی، که در قلمرو ها و نمایندگان رسووووومی دولتدر قبال دیپلمات ها¬آنبدبینی 

 ها¬آنباشووووووند، مشوووووواهده نمود. در واقع، انقالبیون به رژیم انقالبی مشووووووغول ب ار می

نگرند. در اغلب های خارجی علیه رژیم انقالبی، میچینی دولتبعنوان عوامل توطئه

جایی که به دنبال کنند تا ن جاسووووووووس تلقی میها را بعنواموارد، انقالبیون این دیپلمات

اند که چنین نگرشووووووی، حوادث و رویدادهای ناگواری در عرصووووووه دیپلماتیک ر  داده

اند. در این ی انقالبی با جهان خارج شوووووودهها¬رژیمباعث مختل شوووووودن روابط خارجی 

ژوئیه  6توان بعنوان مثال، به ترور میربا  سوووفیر آلمان در روسووویه در خصووووی می

یعنی یک روز پس از مجروی  1918اوت  30اشاره نمود. همچنین، در فردای  1916

ستان به اتهام دست داشتن در  شدن لنین در مس و، دکهارت نماینده رسمی دولت انگل

این توطئه دسوتگیر و زندانی شود. دو روز بعد، دولت شووروی طی یک بیانیه رسومی، 

سووی و فرانسوووی" را مح وم نمود. سووپس های انگلیدهی شووده دیپلمات"توطئه سووازمان

طی یک حمله "مردمی" علیه کنسولگری انگلیس در پتروگراد، وابسته نظامی انگلیس 

 (Carr, Vol. 1: 170-171).نیز به قتل رسید 

فارت آمری ا در تهران و از جمله مهمترین این حوادث می غال سووووووو توان به اشووووووو

انقالبیون ایران اشوووواره نمود. این اقدام که به گروگانگیری پرسوووونل سووووفارتخانه توسووووط 

وسیله دانشجویان پیرو خط امام صورت گرفت، آثار و پیامدهای مهمی هم در داخل و 

وزیر بازرگان بعنوان اعتراض به این اقدام هم در خارج از ایران ایجاد نمود. نخسوووووت

ا انقالب دوم نامیده اسووووتعفا نمود که بالفاصووووله با موافقت امام خمینی، که این رویداد ر

المللی مواجه گردید های جدی جامعه بینبود، روبرو شووود و ایران از آن پس با مخالفت
                                                                        

 های محرمانه اقدام نماید.نماید و همچنین مجاز است که به انعقاد پیمان
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تووا هر چووه زودتر بووه "این اقوودام خالج عرج دیپلموواتیووک" خوواتمووه دهوود. امووا از منظر 

انقالبیون ایرانی، این اقدام حاصل یک اشتباه و یا خطای جمهوری اسالمی نبود؛ بل ه 

ماتیک برای تحقیر "شووووووویطان مع ها¬آن قد بودند که در این مورد، نقض قواعد دیپل ت

ها ایرانیان را مورد اسووتثمار قرار داده بود، ضووروری و عاددنه میبزرگ"، که سووال

باشووود. لذا عالوه بر اتهامات جاسووووسوووی نسوووبت به پرسووونل سوووفارت آمری ا در تهران، 

لیه امپریالیسوووم آمری ا نیز تلقی میانقالبیون ایران این عمل را یک اقدام سووومبولیک ع

ی معمول، به ها¬نرمبایست در قالب یک اقدام خالج معتقد بودند که می ها¬آنکردند. 

آمری ا فهماند که امور دیگر طبق روال قبلی به پیش نخواهند رفت. انقالبیون ایران 

منتشوور  چندین جلد از اسووناد به دسووت آمده از سووفارت اشووغال شووده آمری ا در ایران را

شان می دادند که پرسنل این سفارتخانه واقعا درگیر اقداماتی "غیر قانونی" نمودند که ن

اند. چینی اشووتغال داشووتهاند و اسوواسووا به جای کار دیپلماتیک به جاسوووسووی و توطئهبوده

امام خمینی در این خصووووی اعالم نمود: "این یک مرکز جاسووووسوووی بود که تحت نام 

کرد و به همین خاطر اسوووت که افرادی ه در آن به اقداماتی می سوووفارت آمری ا فعالیت

توانند از احترام سیاسی برخوردار باشند" اند، نمیعلیه نهضت اسالمی ما مشغول بوده

در هر صوووورت این اقدام از ی سوووو باعث  (.195: 10، 1982)خمینی، صوووحیفه امام، 

 1قالل خود را به دنیا ارسوووال نمایند گردید که انقالبیون ایران بتوانند پیام انقالب و اسوووت

ای که بر سووابقه دیپلماتیک ایران منجر گردید؛ به گونهبه انزوای بی و از سوووی دیگر،

توان یافت که حاضووووور به اسووووواس دیدگاه برخی نویسوووووندگان، "هیج ملتی در جهان نمی

 ,Sick).صوووورج اینچنین بهای سوووونگینی باشوووود که ایران برای این اقدام پرداخت نمود"

1987: 131)   

یی ها¬رژیمی انقالبی تنها ها¬رژیمدر انتهای این بحث باید خاطر نشووووووان نمود که 

ترین جدی ها¬آنکنند؛ اگر چه ی دیپلماتیک را نقض میها¬نرمنیسوووووووتند که قواعد و 

دهند. در اغلب موارد، این انقالبیون هسوووتند که ها را علیه این قواعد نشوووان میمخالفت

المللی و اصووول دیپلماتیک و نقض اعتنایی به قواعد و توافقات بینجوی از بیبه ایجاد 

نب دولت ها¬آن جا قات از سووووووووی خود و از  عث نقض این تواف با های دامن زده و 

ی انقالبی نیز به اقداماتی کم و ها¬رژیمند. بدین ترتیب، مخالفان شوووووو¬میمخالفشوووووان 

ند تا از این طریق شووو¬میدر زمینه نقض قواعد دیپلماتیک متوسوول  ها¬آنبیش مشووابه 

توان به اقدام ح ومت اتریش در اقدام نمایند. بعنوان مثال می ها¬رژیمبه مقابله با این 

                                                                        

آمری ایی  53در این ارتباط یک نویسنده فرانسوی نوشته است: "ما در غرب برای سرنوشت  1.
نیم اما بندرت کسی به وضعیت شود، نگراها خوب رفتار میکه در سالمت کامل هستند و با آن

دهد". رجوع اند، توجهی نشوووان میمیلیون ایرانی که طی سوووه دهه تحت سووولطه آمری ا بوده 30
 (Caruchet, 1987: 146). شود به:
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ه نمود. اشار 1793ارتباط با دستگیری و زندانی نمودن دو دیپلمات فرانسوی در سال 

سه اخراج گردید و در ورشو نیز سفیر  1927همچنین، در  نیز سفیر شوروی از فران

میالدی(، چند روز پس از شوووو سووووت عملیات  1980) 1359شوووووروی ترور شوووود. در 

ای از گروگانگیران مورد ها در طبس، سووووووفارت ایران در لندن توسووووووط عدهآمری ایی

میالدی( کنسولگری  1998) 1377در انگلیس اشغال شد و  6حمایت سازمان ام. آی 

ایران در مزار شووریج افغانسووتان توسووط گروه "سووپاه صووحابه"، مورد حمایت سوورویس 

 اطالعات و امنیت پاکستان، اشغال و یازده دیپلمات ایرانی در این حادثه کشته شدند. 

 هایی در بعد داخلیچالش دیپلماسی؛ کنش -2

ی انقالبی باید گفت ها¬رژیمه دیپلماتیک در در ارتباط با به چالش کشوویده شوودن دسووتگا

های خود در راسوووووتای فروپاشوووووی نظم پیشوووووین در داخل که انقالبیون به موازات تالش

کشووووووور، همچنین در صوووووودد ایجاد تغییرات عمیق و بنیادی در سوووووواختارهای اداری و 

ت کنند. وزاررا میراثی از نظام سوووووووابق تلقی می ها¬آنآیند که اجرایی موجود بر می

مانند. از خارجه و دسوووتگاه دیپلماسوووی موجود نیز از این تغییر و تحودت در امان نمی

اینروسووت که این نهادها نیز خیلی سووریع تحت تاثیر شوووی انقالبی و آثار آن قرار می

ند. در واقع، انقالبیون بدون در نظر شوووو¬میگیرند و مشووومول پاکسوووازی انقالبی واقع 

گیرند تا تغییراتی سوووووووریع و عمیق را در بدنه صووووووومیم میگرفتن کارآیی این نهادها ت

ثباتی نهادی موجود دیپلماتیک و سووواختارهای وزارت خارجه ایجاد کنند که این امر بی

 سازد.را هر چه بیشتر گسترده تر می

 هاالف( پاکسازی و تصفیه دیپلمات

بدین ترتیب، در زمانی که رژیم انقالبی بشووودت از فقدان کارشوووناسوووان و متخصوووصوووان 

برد، همزمان تصمیم به تصفیه و پاکسازی دیپلماسی و امور سیاست خارجی رنج می

سان و دیپلمات سیاست خارجی خود از کارشنا سابق میدستگاه  سته به رژیم  های واب

مات که از نظر انقالبیون، دیپل با دولتهگیرد؛ چرا  باط  مامور برقراری ارت های ای 

اند، بیش ابسته به دربار و رژیم سابق بودهخارجی، که غالبا از افراد اریستوکرات و و

از هر بخش دیگری از نهادها و کارگزاران رژیم گذشووووته، مظنون به داشووووتن اف ار و 

 های ضد انقالبی هستند.ایده

زامی از سووووی رژیم گذشوووته را که در از اینرو انقالبیون معمود تمامی سوووفرای اع

 ها¬آنکشورهای محل ماموریت خود مشغول ب ار هستند، فراخوانی کرده و یا به کار 

را  ها¬آنرا از وزارت خارجه اخراج نموده و یا  ها¬آندهند و یا اسوووووواسووووووا خاتمه می
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 1کنند.شستگی پیش از موعد مینمشمول باز

باید خاطر نشان نمود که حتی گاهی برخی کشورهای خارجی، با این استددل که  

های سووفرای موجود دیگر نماینده واقعی ح ومت خود نیسووتند، خود راسووا عذر دیپلمات

های دهند. در مقابل، برخی دولتخاتمه می ها¬آنخواهند و به کار رژیم سووووابق را می

های خطرنای" که مروج و بعنوان "تبلیغاتچیخارجی، به سوووووفرای جدید رژیم انقالبی 

 کنند.های انقالبی هستند، نگاه میمبلغ ایده

 ب( تغییر در ساختار دستگاه دیپلماسی

ها و کارشناسان سیاست خارجی، اقدام دیگر انقالبیون عالوه بر تغییر گسترده دیپلمات

د، ایجاد تغییراتی شووو¬میی انقالبی ها¬رژیمکه باعث تضووعیج شوودید وزارت خارجه 

نظمی باشوووود که خیلی سووووریع ناکارآمدی و بیاسوووواسووووی در سوووواختار وزارت خارجه می

رساند. میهای خارجی به اثبات آش ار موجود در این وزارتخانه را بویژه برای دولت

ی هووا¬رژیمهووای بطور خووای، تغییرات پی در پی وزرای خووارجووه ی ی از ویژگی

ای که بعنوان مثال، طی مدت سووووه سووووال، از زمان پیروزی به گونهباشوووود؛ انقالبی می

، در وزارت خارجه جمهوری اسالمی پنج وزیر 1360تا سال  1357انقالب در سال 

 ان این وزارتخانه را در دسوووت امور خارجه و سوووه سووورپرسوووت بصوووورت متوالی سووو

صووواد   - ابوالحسووون بنی صووودر - ابراهیم یزدی - 2  گرفتند )به ترتیب: کریم سووونجابی

                                                                        

اسوووووووفند  11در تاریخ  ایران پس از انقالب، در اولین ریزش نیرویی در وزارت امورخارجه . 1
نفر از مدیران و کارکنان وزارتخانه را به  114و نفر از سوووووفیران  36دکتر سووووونجابی  ،1357

توسووط دکتر  ،عنوان سوواواکی از وزارت امور خارجه برکنار کرد. حلقه ت میل کننده این زنجیر
شد. در این روز طبق دستور وزیر امور خارجه،  1358اردیبهشت  17یزدی در   120افزوده 

وانده شووووودند. وی در یک مصووووواحبه، خ سوووووفیر و دیپلمات ایرانی از کشوووووورهای مختلج دنیا فرا
ها که مرت ب فسوواد شووده و ها و کارکنان وزارتخانه را به سووه گروه تقسوویم کرد. اول، آندیپلمات

نفر بود و کنار گذاشوووته  40تا  30های رژیم بودند که تعدادشوووان مانند اردشووویر زاهدی از مهره
ازنگشته بودند که تعدادشان در شدند. گروه دوم، کسانی که از خدمت منفصل شده و به ایران ب

نفر بودند. گروه سووووم، افراد زحمت ش وزارت خارجه بودند که گفته شووود نسوووبت به  100حدود 
 (.76-77:1393)میرفخرایی، ها اغماض خواهد شدآن

پیروزی انقالب اسووووالمی، دو گفتمان "ملی گرایی لیبرال" و "اسووووالم  های اولیه پس ازدر سووووال 2.
گرایی انقالبی" در ایران حاکم شوووود که نمود خود را در وزارت خارجه کشووووور نیز نشووووان داد؛ 

به  ؛کریم سوووونجابی، به عنوان اولین وزیر امور خارجه انقالب اسووووالمی، دبیرکل جهبه ملی بود
اسووت خارجی مسووتقل دولت اسووالمی اعتقادی نداشووت و شووعارهای انقالب اسووالمی و اصووول سووی
داد و با تصوووووودی این وزارتخانه جریان لیبرالی را می اصووووووول لیبرال دموکراسووووووی را ترجیی 

درسیاست خارجی انقالب اسالمی نفود داد. نخستین اقدام مستقیم امام خمینی و انقالبیون مذهبی 
های وزارت کریم سنجابی یاد کرد. پس در دستگاه سیاست خارجی را شاید بتوان در همین ماه

گیری کارتر، رئیس جمهور ازانعقاد پیمان صووولی مصووور و اسووورائیل درکمه دیوید که با میانجی
ایادت متحده، صووووووورت گرفته بود، امام خمینی خواسووووووتار واکنش فوری و جدی وزارت امور 

 26باعث شوووووود در ،عالقگی کریم سوووووونجابی به چنین واکنشوووووویخارجه در این باره شوووووود اما بی
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علی  - میرحسووووووین موسوووووووی - محمد علی رجایی - محمد کریم خداپناهی - قطب زاده

، علی اکبر ودیتی، یک پزشک متخصی اطفال، 1360اکبر ودیتی(. در اواخر سال 

وزارت امور خارجه از مجلس رأی اعتماد اخذ نمود و شانزده سال س ان برای سمت 

اجرای سیاست خارجی کشور را در دست گرفت. در همین دوره بود که وزارت امور 

های بازمانده از رژیم سابق بپردازد خارجه توانست با فرصت کافی به تصفیه دیپلمات

های سوووووویاسووووووی و یک به نمایندگیهای دیپلماتو مذهبیون متعهد به انقالب را درسوووووومت

 کنسولی جمهوری اسالمی در خارج از کشور اعزام کند.

همراه بووا تغییر وزیر امور خووارجووه، تغییراتی در بطن این وزارتخووانووه بر مبنووای 

مالحظات اعتقادی، ایدئولوژی ی و سوووویاسووووی انقالبیون و یا حتی بر اسوووواس سووووالئق و 

بندی از انواع کیسوووینجر در یک تقسووویم پذیرند.گرایشوووات رهبران انقالبی صوووورت می

اسوووت که  بندی نمودهرا به سوووه دسوووته طبقه ها¬آنمختلج سووویاسوووت خارجی کشوووورها، 

سیاست خارجی ایدئولوژیک  -2انقالبی  - سیاست خارجی کاریزماتیک -1عبارتند از: 

گرا. وی ضووومن بیان تعریج خای خود از عمل – سووویاسوووت خارجی بوروکراتیک -3

یاسووووووووت خارجی  انقالبی، بر نقش رهبران انقالبی در طراحی و  - کاریزماتیکسووووووو

آورد؛ در حالی ه به اعتقاد او، در سیاست ریزی سیاست خارجی تاکید بعمل میبرنامه

ها ها و محاسبات کالسیک، اولویتخارجی ایدئولوژیک، بدون محدود شدن به واقعیت

ند. نهایتا، در نوع سوووم شووو¬میها بر مبنای اصووول ایدئولوژی ی تعیین گیریو تصوومیم

عمل گراسووت که به اعتقاد  - از سوویاسووت خارجی، یعنی سوویاسووت خارجی بوروکراتیک

گرایی و محاسووبات عقالیی، بویژه توسووط کارشووناسووان و متخصووصووین کیسووینجر، واقع

کنند خارجی ایفا میگیری سووویاسوووت الملل، نقشوووی اسووواسوووی در فرایند تصووومیمروابط بین

.(Kissinger, 1969: 17-43) 

رغم اهمیت و نقش اسوواسووی وزارت امور خارجه در تنظیم و پیشووبرد در واقع، علی

هیچگاه  ها¬رژیمی انقالبی، باید اذعان نمود که در این ها¬رژیمسووووووویاسوووووووت خارجی 

هدایت سووویاسوووت خارجی صووورفا به وزرای امور خارجه سوووپرده نشوووده اسوووت. بر این 

ی انقالبی، عالوه بر رهبران انقالبی که نقش اصلی را در ها¬رژیم، معمود در اساس

سووووت خارجی بر عهده دارند، چندین نهاد راهبردهای اصوووولی سوووویاتعیین خطوط کلی و 

گیری سوووویاسووووت خارجی نقش و دخالت دارند و این خود مختلج نیز در فرایند تصوووومیم

ی انقالبی بزرگ اسووت که ها¬رژیمهای مشووتری سوویاسووت خارجی همه ی ی از ویژگی

بیش از هر زمان دیگری آشوووووو ارا مشوووووواهده  ها¬آنهای اول پیروزی بویژه در سووووووال

 د.شو¬می

                                                                        

دومین استعفای خود را به نخست وزیر تسلیم کند یا بنا بر قولی برکنار شود. به  1358فروردین
و دسوووووتور لغو روابط  1358اردیبهشوووووت  11ای در در نامه همین جهت امام خمینی شوووووخصوووووا

 دیپلماتیک با دولت مصر را صادر کرد.
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 ( اعزام سفرای جدید غیر متخصص1ب

در چنین شرایطی، انقالبیون با دری ضرورت و اهمیت وجود یک دستگاه دیپلماتیک 

کنند. سووفرای وزارت خارجه میانقالبی منسووجم، شووروع به بازسووازی و تجدید سوواختار 

ند و اسوواسووا تربیت و آموزش شووو¬میجدیدی برای اعزام به کشووورهای مختلج اعزام 

گردد و موسوووووووسوووووووات هایی با معیارهای جدید ایدئولوژی ی و انقالبی آغاز میدیپلمات

 گردند.علمی و یا نهادهای خاصی برای این هدج تاسیس می

پاکسوووووووازی شوووووووده، به افراد انقالبی و  در نهایت، دسوووووووتگاه دیپلماسوووووووی تصوووووووفیه و

د که اگرچه غالبا سوووابق و اطالعات چندانی از دیپلماسووی شووو¬میهایی مجهز دیپلمات

ای را نسبت به و سیاست خارجی و مبانی آن ندارند، اما تعهد و وفاداری قابل مالحظه

 دهند.ی انقالب نشان میها¬آناصول و بنی

های پرسووووووونل جدید وزارت خارجه و کارآمدیبا این وجود، بتدریج با مشووووووواهده نا

بیننوود کووه برخی از هووای برخوواسوووووووتووه از انقالب، انقالبیون خود را نوواچووار میدیپلمووات

های برجسته رژیم سابق را مجددا به خدمت فراخوانی کنند کارشناسان زبده و دیپلمات

الملل و در حوزه سووووویاسوووووت خارجی، روابط بین ها¬آنهای تا از تجارب و تخصوووووی

بایست کارشناسان و متخصصین، که البته میدیپلماسی بهره بگیرند. لذا بازگشت این 

ها و قدرت های آش اری نسبت به رژیم سابق نداشته باشند، قابلیتتعلقات و وابستگی

ای افزایش سووویاسوووت خارجی به شووو ل قابل مالحظه مانور رژیم انقالبی را در عرصوووه

ها و کارشووناسووان، که نسووبت به انقالب که این دیپلماتدهد. با این حال طبیعی اسووت می

سوومپاتی و همدلی چندانی ندارند، غالبا بخاطر پیشووبرد اهداج کشووور و حفظ یا تضوومین 

های خود را مجددا در دسوووتگاه سووویاسوووت خارجی رژیم افتخارات و غرور ملی، فعالیت

 کنند.انقالبی آغاز می

 اطات خارجی( ایجاد نهادهای جدید انقالبی در ارتب2ب

المللی انقالب خود، چندین سووووواختار و انقالبیون در تالش خود در راسوووووتای اهداج بین

در کنند. سووووووووازمان جدید را برای پیگیری و تحقق اهداج فرامرزی خویش ایجاد می

گیری انقالبی جدید حاکم بر سووویاسوووت خارجی ی بزرگ و جهتها¬انقالبواقع، وقوع 

ها از طریق حمایت از د تا برقراری رابطه با ملتوشوووو¬میی انقالبی، باعث ها¬رژیم

بطوری که  ؛بخش، بر مناسووووبات بین دولتی ارجحیت و اولویت یابدهای آزادینهضووووت

ی ها¬انقالبموثرترین وبهترین راه ار و سوووووواز و کار برای پیشووووووبرد اهداج جهانی 

بخش تشووووووخیی های رهاییها، پشووووووتیبانی از جنبشبزرگ در برقراری ارتباط با ملت

سازگاری دارد  ها¬آنها با منافع و اهداج د؛ چرا که حمایت از این جنبششو¬میداده 

 باشد.شان میها درراستای ایدئولوژی انقالبیو این حمایت

برای حمایت  1919تش یل کمینترن یا انترناسیونال کمونیستی در روسیه در سال 
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در راستای گسترش  ها¬آنتقویت  از احزاب انقالبی سوسیالیستی در سراسر جهان و

باشووووود. نخسوووووتین اجالس های این اقدامات میجنبش جهانی طبقه کارگر، ی ی از نمونه

کشور  30با شرکت احزاب کمونیستی و سوسیالیستی بیش از  1919این سازمان، در 

ها در شووووووووروی برگزار شووووووود. انقالبیون روسووووووویه همچنین برای حمایت از نهضوووووووت

های مالی قابل توجهی اختصووووای دادند و در خش و انقالبی، کمکبهای آزادیوجنبش

ها، دولت یعنی کمتر از دوماه پس از به قدرت رسوووویدن بلشووووویک 1917دسووووامبر  24

هووای داخلی خود، دومیلیون روبوول برای کمووک بووه شووووووووروی بووا وجود همووه گرفتوواری

یز (. چین ن109: )هراتی و دیگرانهای انقالبی درجهان اختصووووووووای داد نهضووووووووت

المللی به پشوووووتیبانی از خود، در صوووووحنه بین 1949های نخسوووووت پس از انقالب دردهه

های انقالبی مائوئیسوووووووتی پرداخت و بویژه جهان بخش و نهضووووووووتهای رهاییشبجن

گرایی و حمایت از جریانات انقالبی در کشووووورهای آسوووویایی و آفریقایی را در سووووومی

 دستور کار خود قرار داد.

های سووووویاسوووووت خارجی جمهوری اسوووووالمی ز ام انات و فعالیتحجم قابل توجهی ا

های های پس از پیروزی انقالب مصوووووووروج حمایت از نهضوووووووتایران نیز در سوووووووال

های اولیه تشووو یل ای که در سوووالبخش درسوووراسووور جهان گردیده اسوووت؛ به گونهآزادی

سالمی، در وزارت امور خارجه بخش نهضت شد های رهاییجمهوری ا ش یل  بخش ت

های بپردازد. بر این اسوواس، در نخسووتین سووال ها¬آنتا به مدیریت روابط و حمایت از 

بخش در دسووتور کار سوویاسووت خارجی جمهوری های آزادیانقالب، حمایت از نهضووت

اسالمی قرارگرفت. به طوری ه میرحسین موسوی، وزیر امورخارجه وقت، تصریی 

خش را وجهه همت خود بهای آزادیایت از نهضوووووتنمود: "انقالب ایران از آغاز، حم

قرار داد و از حقو  حقه ملل تحت انقیاد و سوووووولطه اسووووووتعماری برای نیل به آزادی و 

... به  ... دراین جهت، وزارت امور خارجه استقالل اعالم پشتیبانی قاطع نموده است

خواهد داد و  ای که از میان ملل مستضعج جهان بلند شود، پاسخ مثبتندای مظلومانه

ها .... کمک خواهد کرد" بخش در راه حق و راه بهروزی انسانهای آزادیبه نهضت

  (.355-356: 1391)دهقانی فیروز آبادی،

بطور پارادوکسووی الی، همه این سوواختارها و نهادهای جدید، در عمل همچنان کم و 

ز بهم ریختن در واقع، پس ا بیش تحت تاثیر سوووووواختارهای قبلی قرار خواهند داشووووووت.

ساختارها و نهادهای سیاست خارجی در ابتدای انقالب، در نهایت یک ترکیب جدیدی 

ی انقالبی از ی سووو، با دسووتگاه سوویاسووت خارجی رژیم سووابق از ها¬آنها و آرماز ایده

گیرد که به نوعی تداوم نظام اداری و اجرایی پیشین را از خالل سوی دیگر، ش ل می

ی ها¬انقالببا اینحال نباید فراموش کرد که در هر صورت،  .توان تشخیی دادآن می

بزرگ تاثیرات قابل مالحظه خود را بر دیپلماسی، قواعد و ساختارهای اجرایی آن بر 

 جای خواهند گذاشت.
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 های پژوهشیافته

ی بزرگ عالوه بر ایجاد تحودت و تغییراتی اسووووووواسوووووووی و بنیادین در نظام ها¬انقالب

المللی و هایی را نیز در بعد بیناجتماعی داخلی یک کشور، اهداج و رسالتسیاسی و 

باشوووند و با دیدگاهی انتقادی نسوووبت به در خارج از مرزهای ملی برای خویش قائل می

المللی و قواعد حاکم بر آن، نظام جهانی موجود و بازیگران اصلی آن و نیز سیستم بین

 راهای عضوووو جامعه جهانی ک موجود بین دولتدیپلماسوووی و قواعد دیپلماتی یها¬نرم

ی ها¬رژیمها، اهداج و رفتار سوووویاسووووت خارجی اولویتهمچنین، . کشووووندمیبه چالش 

یل و تبیین چگونگی پژوهش حاضووووووور ند. شوووووووو¬میانقالبی متحول  این با هدج تحل

و درتالش برای کشوووووووج م انیسوووووووم این ی بزرگ ها¬انقالبها و اقدامات گیریجهت

های هایی را در کنشها و همسوووووووانیچارچوب نظریه انتقادی، شوووووووباهت رفتارها، در

ی دیپلماتیک در عرصوووووه خارجی و ها¬نرمی بزرگ در به چالش کشووووویدن ها¬انقالب

های این یافته د.ودر بعد داخلی کشج و استنتاج نم ها¬آنساختارهای دستگاه دیپلماسی 

ی بزرگ در به چالش کشووووووویدن قواعد و ها¬انقالبدهند که همه پژوهش نشوووووووان می

ی دیپلماتیک موجود و تجدید ساختار دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی خود، ها¬نرم

در زیر سئوال بردن دیپلماسی  ها¬آناند. رفتارهای نسبتا مشابهی را از خود بروز داده

به و قواعد حاکم بر آن، ابتدا در یک مخالفت شووووووو لی عناوین دیپلماتیک موجود را 

کنند در نشووووان دادن فاصووووله خود با دیپلماسووووی معمول، چالش کشوووویده و حتی تالش می

های جدیدی را در بر کنند؛ و سپس در یک مخالفت محتوایی، دیپلماسی البسه و پوشش

ند که دیپلماسوووی محرمانه شوووو¬میمخفیانه و محرمانه را بشووودت مح وم کرده و متعهد 

ر و مردمی را در پیش بگیرند. انقالبیون همچنین را کنار گذاشته و یک دیپلماسی آش ا

های در بعد داخلی به پاکسووووازی دسووووتگاه دیپلماسووووی و وزارت خارجه خود از دیپلمات

بازمانده از "رژیم سوووابق" اقدام نموده و سووواختار وزارت خارجه را متناسوووب با اهداج 

انقالبی گیری افرادی کنند و ضووووووومن ب ارانقالبی خویش بازسوووووووازی و بازتعریج می

بعنوان سوووووووفیران جدید رژیم انقالبی، نهادهای جدیدی را نیز در راسوووووووتای تعامالت 

ی ها¬رژیمنمایند. بدین ترتیب، های انقالبی ایجاد میها و جنبشخارجی خود با نهضت

ها و اهداج خود در خصوی ایجاد تحودتی اساسی در انقالبی آش ارا به اعالم دیدگاه

پردازند و گسووووسووووت کامل خود از سوووویاسووووت خارجی خود میمبانی و اصووووول و رفتار 

 سازند.ها و رفتار خارجی رژیم سابق را خاطر نشان میسیاست

 منابع

(. "دیپلماسوووی عمومی و سووویاسوووت 1386آشووونا، حسوووام الدین و نادر جعفری هفت خوانی. ) .1

 تابستان.، بهار و 5، شماره فصلنامه دانش سیاسیخارجی؛ پیوندها واهداج"، 

(. "جایگاه دیپلماسووووی عمومی درسوووویاسووووت خارجی 1392حسووووینی، سووووید محمد حسووووین. ) .2
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 ،فصللللنامه سلللیاسلللت خارجیجمهوری اسوووالمی ایران )مطالعه موردی؛ منطقه خاورمیانه("، 
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