Islamic Revolution Researches

فصلنامه «پژوهشهای انقلاب اسلامی»
انجمن علمی انقلاب اسلامی ايران

Scientific Association of Islamic
Revolution In Iran

سال ه تم ،بهار  ،1016مماره 26
صفحات  10ـ 11

Vol. 8, Spring 2018, No 28

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب

ايدئولوژيک ،تعامل يا تقابل با منافع ملي جمهوري اسلامي ايران ،با
ديپلماسي
اسلامی
سال ه تم ،بهار  ،1011مماره 20

صفحات  02ـ  1تأکيد بر انديشه مقام معظم رهبري
رشید
سیروس

رکابیان5
خندان5

چکيده
اخیراً مقام معظم رهبری در جمع اخیر وزير امور خارجه و سفرای ايران درخارج کشورکلیدواژه «ديپلماسي
ايدئولوژيک» مطرح کردند ،گرچه ديپلماسي ايدئولوژيک سابقهای طولاني دارد وکشورها ازاين ديپلماسـي
استفاده ميکنند اما ديپلماسي ايدئولوژيکي که مقام معظم رهبری مطرح کردند تلفیقي از سیاست آمیخته
با آموزههای وحیاني است که برای نیل به اهداف نظام در همه ابعاد آن طراحيشده است .خاسـتگاه ايـن
بیان معظم له که «برخي به غلط ،سخن از لزوم جدايي ديپلماسي از ايدئولوژی به میان ميآوردند ،در حالي
که ديپلماسي ايدئولوژيک هیو اشکالي ندارد و القاء تقابل میان ايدئولوژی و منافع ملي ،صحیح و منطقـي
نیست؛ هدف از تشکیل جمهوری اسلامي حفظ منافع ملي ،استقلال ،آزادی ،عـدالت اجتمـاعي ،قـدرت و
امنیت ملي است و ايدئولوژی به دنبال تأمین و حفظ منافع ملي است و هويت ملـت محسـوب اسـت» ،از
نص صريح قرآن کريم استنتاج شده و به آيه نفي سـبیل «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللََّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤِِِِْْننَ ََؤیِنلا»
(نساء –  )545مبني بر نفي هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان مسـتظهر اسـت .درواقـع ايـن ديپلماسـي
براساس يک عقلانیتي هم مطرح شده است .لذا اين تحقی به اين سـئوال حـواب مـيدهدکـه آيـا بـین
ديپلماسي ايدئولوژيک ومنافع ملي تعامل يا تقابل وجودارد؟ که نگارنده معتقداست براساس اهداف واصول
سیاست خارجي وبراساس چهارنوع عقلانیت ابزاری ،اخلاقي ،ارتباطي وانتقادی ديپلماسي ايدئولوژی منافع
ملي جمهوری اسلامي ايران را تضمین ميکندودرجهت ارتقا آن ميباشد.
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مقدمه

انقلاب اسلامي ايران از بدو پيدايش خود در سال  17ديپلماسي خود را برمدار عـزت ،قـدرت وانقلـابي
بودن تنظيم کرده است و کوميده است در پناه اين تفکر انقلابي خود ،هقوق به يغما رفتـه ملـت را از
چنگال استکبار جهاني و متحدانش استيفا کند .بر همين اساس فصل يازدهم قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران يعني اصول يکصدوپنجاه دوم تا يکصدو پنجاه پـنجم از ايـن قـانون ووـايف مسـئولين
سياست خارجي ک ور را به رومني ترسيم نموده است .اصل يکصد و پنجاه و دوم:
«سیاست خارجي جمهوری اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سـلطهجـوئي و
سلطهپذيری ،حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضي کشور ،دفـاع از حقـوق
همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سـلطهگـر و روابـط صـلح-آمیـز
متقابل با دول غیر محارب استوار است».

و اصل يکصدو پنجاه و سوم امده است:
«هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعي و اقتصادی ،فرهنگي،
ارتش و ديگر شئون کشور گردد ممنوع است».

لذا در طول نزديک به  01سال اخير ،جمهوري اسلامي ايران کوميده اسـت تـا ايـن آرمـانهـا و
اهداو بزرگ انساني را به گوش مردم جهان برسـاند .يکـي از راههـاي مهـم تبليـغ نقطـه نظـرات و
ديدگاههاي انقلاب اسلامي ايران در سطح جهان ،نمايندگيهاي سياسي و فرهنگـي ايـران هسـتند .از
آنجا که طبق قانون اساسي ،سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران ،ازجمله سياست خـارجي،
توسط رهبري تعيين ميمود ،رهنمودها و ديدگاههاي اي ان بـراي دسـتگاه ديپلماسـي ک ـور هـائز
اهميت است .به همين منظور ،معظم له چه در ديدار اخيرش بانمايندگيهـاي ايـران درخـارج ک ـور
وچه درديدارهاي سالهاي گذمته همي ه بر ديپلماسي فعال ،انقلـابي ،عزتمنـد ،پايبندبـه ارزشهـاي
اسلامي واهساس اعتمادبه نفس و مقتدر تاکيد دامتند.
براين اساس علي رغم اينکه انقلاب اسلامي ،فصل جديدي را در روابط خارجي ايران گ ود که در
آن ،انقلاب تقويت کننده منافع ملي ايران است و سياست خـارجي ايـران نيـز در چهـارچوب مـوازين
اسلام و انقلاب ،اداره ميمود .به همـين دليـل ،رهبـر معظـم انقلـاب ،در ديـدار سـفيران و مسـئولان
نمايندگيهاي ايران در خارج از ک ور فرمودند:
«هدف از تشکیل جمهوری اسلامي ،حفظ منـافع ملـي ،اسـتقلال ،آزادی ،عـدالت اجتمـاعي ،قـدرت و
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امنیت ملي است( ».. .بیانات درديدارباسفیران و مسئولان نمايندگيهای ايران در خارج)41-4-10

به همين دليل ،اي ان ديپلماسي ايران را «ديپلماسي ايدئولوژيک» خواندند .مقام معظـم رهبـري،
ايدئولوژي را تأمين کننده و هافظ منافع ملي و همچنين هويت يک ملـت دانسـتند و تأکيـد کردنـد:
«برخي به غلط ،سخن از لزوم جدايي ديپلماسي از ايدئولوژي به ميان ميآوردنـد ،درهـاليکـه القـاي
تقابل ميان ايدئولوژي و منافع ملي ،صحيح و منطقي نيست ».اي ان ارتباط خردمندانـه ،هومـمندانه،
هدفمند و منطقي با جهان را برخاسته از نگاه اسلامي نظام و کاملاً منطبق بـا ديپلماسـي ايـدئولوژيک
خواند .هتي دولتهاي غربي که مدعياند که ايدئولوژي دخالتي در ديپلماسي آنهـا نـدارد ،در عمـل
سياست خارجي را بر اساس معيارهاي ايدئولوژيک خود به پيش مـيبرنـد .بـراين اسـاس ديپلماسـي
ايدئولوژيک درسياست خارجي هرک وري ديده ميمود .وديپلماسي هم براساس يک عقلانيتي تعريف
ميمود وبراساس آن عقلانيت منافع ملي هفظ ميمود .لذاقدمت اين نوع ديپلماسي به تاريخ مـکل-
گيري دولتهابرميگرددوهرک وري سياست خارجي خودرابراساس ارزشهاي جامعهاش کـه بـدنبال
منافع مليي ان ميبامد تنظيم ميکنند.
براين اساس توجه محقيقين روابط بين الملل به ديپلماسي ايدئولوژيک از دهه 1111م به دودليل
افزايش يافت .دليل اول ،توسعه گروهي ازک ورهاي قدرتمندبود با ايدئولوژيهـاي کاملـا مخـالف بـا
آنچه که درک ورهاي دنياي غرب ازقـرن  11وجوددامـته اسـت )ch-1112 ،72( .مثـل ايـدئولوژي
کمونيستي که بعدازانقلاب اکتبر1117درموروي به مرهله اجرا گذامته مد .ايدئولوژيهـاي فاميسـتي
ونازي درايتاليا وآلمان که مورد قبول واقـع مـد .ضـمنا توسـعه وسـرايت بعضـي ازايـن نظريـات بـه
ک ورهاي ديگر ،به عنوان بهترين سيستم ونظـام سياسـي وتـاثيرقهري ورومـن ايـن ايـدئولوژيهـا
درسياست خارجي ک ورهاي مزبور ،همه عواملي بودندکه توجه دان مندان رابـراي تحقيـق وکـاوش
بي تردرباره ايدئولوژي واهميت آن درتصميمگيري وسياست خارجي برانگيخت.
دليل دوم توجه دان مندان بين المللي به ديپلماسي ايدئولوژيک اين بودکـه ايـدئولوژي بـه علـت
اوهارعلاقه وازديادنفوذومرکت تودههاي مردم درسياست خارجي وتصميمگيري داراي اهميـت اسـت.
ياايدئولوژي ليبرال دموکراسي به اعمالي درجهت پي برد رفاه تمام افراد صحه ميگذارد به اين ترتيب
دورنماي آن يک پارچه مدن دنياازلحاظ اجتمـاعي واقتصـادي خواهـد بـود ( )71 ،ch-1112بـراين
اساس ديپلماسي ايدئولوژيک مفهوم جديدي نيست وبدنبال منـافع ملـي اسـت هتـي بعـد ازهـوادث
11سبتامبراين گونه نتيجه ميگيرندکه جهان تنها زماني امن است که تمام ک ورها ايدئولوژي ليبرال
دموکراسي رابپذيرند وبه سـمت آن هرکـت کننـد (لينکليتـر)201 :1016 ،بنـابراين درسـطح جهـاني

71

72



فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقلاب اسلامي ،س  ،8بهار  ،48ش 58

ايدئولوژي ليبراليسم باتدوين مباني فکري لازم وباهمايت ک ورهاي غربي به ويـزه آمريکـا بـه يکـي
ازهنجارهاي غالب بين المللي تبديل مده است امابااستفاده ازنظريه برخورد تمـدنهـاي هـانتينگتون
ميتوان گفـت کـه ديپلماسـي ايـدئولوژي ليبراليسـم يکـي ازايـدئولوژيهـا در سـطح جهـان اسـت
وســايرايدئولوژها همچــون اســلام بخصــوص بامحوريــت جمهــوري اســلامي ايــران درســطح جهــان
وجودارندکه ميتوانندبا ديپلماسي ايدئولوژي باعث عزت واقتدار اسلام مود .بـراين اسـاس ديپلماسـي
ايدئولوژي انقلاب اسلامي چون منطبق با اصول سياست خارجي در قانون اساسي است مبتني بـر سـه
اصل اساسي عزت ،هکمت و مصلحت است .که منافع ملي دراين سه اصل نهفته است.
باتوجه به مطالب ارائه مده ،اين مقاله بدنبال پاسخ به اين سئوالات اسـت .1مرادازديپلماسـي ايـدئولوژي
چيست؟ ويهگيهاي اين ديپلماسي کدامند؟ اهداو واهميت ديپلماسـي ايـدئولوژيک چيسـت؟ اياديپلماسـي
ايدئولوژي با منافع ملي درتقابل است؟ رابطه ديپلماسي ايدئولوژيک وسياست خارجي کدامند؟
 .9تعريف مفاهيم
 .9-9ديپلماسي

9

ديپلماسي مجموعه اعمال وتدابيري است که عمدتاً با استفاده از طرق مسالمتآميز براي هداکثر تفـاهم در
ميان انبوه اختلافات صحنه روابط بين الملل ،هفظ منافع ملي واجراي سياست خارجي به کارگرفته مـيمـود
(همتي ،فسخودي )00 ،1010 ،و همچنين مفهوم ديپلماسي به عنوان مجموعه اعمال ،تـدابير وروشهـاي
مسالمتآميز براي مديريت وهل اختلافات بين المللي ،هفظ وتأمين منافع و اهداو ملـي در هـوزه سياسـت
خارجي ميبامد .اين مفهوم ،ديپلماسي را به عنوان ابزار اجراي سياسـت خـارجي ونـه متـرادو آن مـناخته
وميوه گردآوري دادهها واطلاعات مورد نياز تمرکـز برفرآينـد تصـميمگيـري کلـان ک ـور در هـوزه جنـگ
وسياست خارجي را تعيين مينمايد .واژه ديپلماسي به معناي هدايت روابط بـين افـراد ،گـروههـا ،ملـتهـا،
ازجمله واژههاي مورد استفاده درعرصه مناسبات بين المللي است .ودرعـين هـال ديپلماسـي تعيـين کننـده
چارچوب دکترين و اصول کلي هدايت سياست خارجي هر ک ور است.
ديپلماسي ،هنر مرتبط ساختن عناصر قدرت ملّي به مؤثرترين مکل ،بـاآن گـروه از ويهگـيهـاي
مرايط بين المللي است که مستقيماً به منـافع ملّـي مربـوط مـيمـوند (مورگنتـا)207-201 ،1071 ،
ديپلماسي در دانش سياسي به سه مفهوم پايهاي به کار ميرود:
1 Diplomacy
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 .1گستردهترين مفهوم ديپلماسي ،روابط ميان دولتهاسـت .2.ديپلماسـي هـم معنـاي مـذاکره و
گفتمان است.
 .2ديپلماسي وسيلهاي است که سياست خارجي با استفاده از آن به جاي جنگ ،از راه توافـق بـه
هدوهاي خود ميرسد
تعريف مورد نظرازديپلماسي عبارت است از فن و هنر بهرهگيري از کليه امکانات در جهت تـأمين
منافع ملي در صحنه روابط بين الملل (ايزدي)01 ،1077 ،
 .9-9تعريف ايدئولوژي

مانهايم ايدئولوژي را دربردارنده نظامهاي درهم تنيدهي اندي ه و ميوههاي تجربـياي مـيدانـد کـه
مرايط اجتماعي آنها را م خص کرده و گروههاي جامعه از جمله افراد درگير در تفسـير ايـدئولوژي
در آن سهيم هستند (مانهايم )11 ،1171 ،ايدئولوژي به مجموعههايي از باورهاي صريح يا نظـاممنـد
درباره سياست اماره و طيف گستردهاي از اندي هها و بنيادهاي نظري و عملي را در بر دارد (هاليدي،
)111 :2111در ايدئولوژي کنشهاي معطوو به باور و عقيده مورد مطالعه و بررسي قـرار مـيگيـرد.
ايدئولوژيها چارچوبي طرح ميکنند که دولتمردان بدان واقعيتها را ببينند .بنـابراين انتظـار نمـيرود
که به طور مستقيم در امور جزئي وارد مده ،براي همه م کالت ،راه هل ارائه دهند و در سطح کلـان
عمل ميکنند .ايدئولوژي هداکثر تعيين ميکند آيا يک ملت در سياست خارجي از طريق ديپلماتيـک
وارد مود و يا از زور استفاده نمايد و بيش از اين وارد نميمود و علاوه بر آن ،کارکرد درجه سومي هم
دارد و آن ،توجيه گزينهها و تصميمات سياسي است (پاين)0: 1111 ،
در اندي ه اسلامي نيز ايدئولوژي جلوهاي از دانش اداره زندگي است .ايدئولوژي
«يک تئورى کّلى ،يک طرح جامع و هماهنگ و منسجم که هدف اصلى ،کمال انسـان
و تأمین سعادت همگانى است و در آن ،خطـو اصـلى و روشهـا ،بايـدها و نبايـدها،
خوبها و بدها ،تها و تکلیف ّها مشخص شده باشد هدفها و وسیلهها ،نیازها و دردهـا
و درمانها ،مسئولیتها براى همه افراد بوده باشد( ».مطهری) 14: 5111 ،
 .3-9ديپلماسي ايدئولوژيک

ديپلماسي ايدئولوژيک جامع بين آرمانگرايي و واقعنگري است .مباني ايدئولوژيک و اعتقادي مـا کـه
منطبق بر عقلانيت ،هکمت ،هوممندي و باورهاي غني و ارزمي ديني است هم بـه عنـوان زيربنـا و
هم به عنوان سرمايه و پ توانه بينظير براي امر ديپلماسي به کار ميآيد.
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در تعريف ديپلماسي ايدئولوژيک به معماري يک بزرگراه دوطرفه ،با هدو ايجاد کانالهاييبـراي
معرفي تصوير واقعي و ارزشهاي يک ملت و درعين هال تﻼش براي دريافت درست تصـــاويرواقعي
از ساير ملتها وفهم ارزشهاي آنهاي تعبيرمده است(Malone, 1988: 12 ( .

از اين تعريف ميتوان دريافت که ديپلماسي ايدئولوژيک يــک فراينــد دوطرفــه اســت و بــر
ارزشهــــاي فرهنگي و اجتماعي ملتهاي درگير ،استوار است .عاملي کهسبب برتري ديپلماســــي
ايـــدئولوژيک بر ديپلماسي سياسي ميمود ،اين است که ديپلماسي سياســــي فراينــــدي دولــــت
محوراســـــــت .ودولتها ميبايست براي به کارگرفتن يک ديپلماسيدرست برنامهريزيهاي کﻼن
وهزينههاي زياد صرو کنند .اما ديپلماسي ايــدئولوژيک الزاما فرايندي دولت ًً محور نيست و بي تر
بين ملـــــتهـــــا صورت ميپذيرد وازراههايي همچون ت کلهاي غيردولتي ،ميراث فرهنگـــــي،
جـ نوارههـاي بين المللي فرهنگي و هنري.. .پيش ميرود)2003.31 ، Cummings( .
در فراينـد ديپلماسـي درديپلماسي ايدئولوژيک ،دولتها تنهـا نقـش هدايت کننده و هامي را ايفا
مـــــــيکنند؛ اما درنهايت ازبرتريهاي اين هوزه ديگر ابعاد ديپلماسي (ديپلماسي سياسي ،ديپلماسي
دفاعي ،ديپلماسـي اقتـصادي)  ...منافع ملي ،بهره ميبرند.
ديپلماسي ايدئولوژيک نمونة مهم به کارگيري قدرت نرم است و بـرخﻼو ديپلماســي سياســي،
به ک ورها اين امکان را ميدهد که در طرو مقابل نفوذ کنندوک ورهدو را ازراه عناصري همچون
فرهنگ و ارزشهاي ديني وارزشهاي جامعه تحت تـأثير قــرار دهنــد و بــه همکــاري ترغيــب
کننـد .سرانجام طرو مقابل نيز هرکتي را صورت دهد و چيزي را به زبان بيا ورد که کـ ور مبـدأ در
ک ور مقصد به (Federal Register, 2004: 77827) .دنبال آن بوده اســــت ديپلماســــي
ايـــدئولوژيک ،برخﻼو ديپلماسي سياسي که تنها از ارزشهاي ميهني و منافع ملي هر ک وري تأثير
ميپذيرد ،از ارزشهاي جهان ممولي نقش ميگيرد که مـورد قبـول بيــ ترملــتهــاي دنياســت
ومــــردم ک ورهاي مختلف را بهم نزديک ميکند .هال در اين ميان اين هنر دولتهاست که بتوانند
بـه ميزان باﻻيي ،منافع خود را در راستاي ارزشهاي جهان ممول قرار دهند و منافع ملـي خــود را
در ميان مفاهيم جهاني ،بازتعريف کنند.
«ديپلماسي ايدئولوژيک» ،مايد تعبير جديدي در فرماي ات مقام معظم رهبري بامد اما ويهگـي-
هايي که در اين خصوص فرمودند رومن ميکند که ديپلماسي ايدئولوژيک همان ديپلماسـي انقلـابي
است .يعني ديپلماسياي برگرفته و منطبق با اصول سياست خارجي در قانون اساسي و مبتني بر سـه
اصل اساسي عزت ،هکمت و مصلحت.
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 .9چارچوب نظري

منافع ملي تصويري از خواستها و آرمانهـا در امـکال فيزيکـي ،مـادي و غيرمـادي اسـت کـه در
چارچوب اهداو و راهبردهايي م خص ارائه ميمود .به طور کلي دولتها سعي ميکنند با توجه بـه
نيازهاي ساختاري ،مرايط ژئوپوليتيک ،ژئو کالچر و ژئواکونومي سياستهايي را در عرصه بين المللـي
دنبال کنند .قاعدتا بايد ميان سياستگذاران و نخبگان ک ور درباره چـارچوب ت ـکيل دهنـده منـافع
ملي اجماع بامد؛ چراکه در سايه اين اجماع و توافق کلي است که ميتوان نق ه راه سياستگذاران و
گردانندگان يک هکومت را براي رسيدن به اين منافع م خص کرد.
دولتها نيازهاي امنيتي ،اقتصادي ،تکنولوژيک ،تجاري و سياسي دارند که برخي از اين نيازهـا را
از طريق منابع محيط داخلي و برخي ديگر را از محيط بين المللي کسب ميکننـد کـه ايـن وضـعيت
چارچوب سياست خارجي را ت کيل ميدهد.
اما معيارهاي مکلگيري منافع ملي چيست؟ عقلانيت ابزاري و عقلانيت هنجـاري دو سـر منـافع
ملي هستند که دولتها بر اين اساس منافع ملي خود را تعيين ميکنند.
دولتها با فهرست کردن هزينهها و فايدهها تصميم ميگيرند رفتارمان چگونه بامد و چگونه در
محيطهاي داخلي و خارجي سياستگذاري کنند ،تا منافع ملي آنها را تحقق بخ ند.
برخي اهداو هياتي و اساسي مانند هفظ تماميت ارضي ميان تمامي ک ورها م ترک اسـت ،امـا
هر ک وري بر اساس ويهگيهاي ساختاري خود منافع ملي را تعريف ميکند و ابزارهاي لازم را بـراي
هفظ و هراست از آن به کار ميگيرد.
براين اساس سياست خارجي عرصه تدبير و تصميم و مستلزم تأمل و تعقـل اسـت .هـر کـنش و
رفتار سياست خارجي بر منطق و عقلانيتي استوار است که آن را معقول و م روع ميسازد .از ايـن رو،
دولتها را بازيگران خردمندي ميپندارند که در پي تعقيب و تامين منافع و اهداو خود در تعامـل بـا
ديگران در صحنه بين المللي هستند .عرصه بين المللي ،رقابتآميز ،مناق هآميز و در بسياري از مواقع
هتي خ ونتآميز است .هدايت سياست خارجي در چنين محيطي ،بيعقل و منطق نه ممکن اسـت و
نه موفقيتآميز؛ پس عقلانيت ،لازمه موفقيت در سياست خارجي است .اما اين پرسـش اساسـي پـيش
ميآيد که چه نوع عقلانيتي قرين موفقيت و چه منطقي ملازم مديريت ديپلماسي اسـت؟ رويکردهـا و
رهيافتهاي مختلف در عين توافق درباره لزوم عقلاني بودن سياست خارجي ،درباره نـوع آن اختلـاو
نظر دارند.
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 .1-2عقلانيت ابزاری

تفکر غالب در چهارچوب خردگرايي مبتني بر نظريه انتخـاب عقلـاني ،بـر عقلانيـت ابـزاري و منطـق
نتيجه ،تأکيد و تمرکز ميکند .بر پايه اين رويکرد ،ک ور ها از جمله جمهوري اسلامي ايران به نتيجـه
انتخاب خود مياندي ند و با تحليل هزينه – فايده به تصميمگيـر در عرصـه سياسـت خـارجي مـي-
پردازند .عقل ابزاري هکم ميکند که بهترين و کم هزينهتـرين ابـزار بـراي تـأمين پرمنفعـتتـرين
اهداو به کار گرفته مود .اگر انتخاب گزينهي بهينه به معناي عقلانيـت مطلـق امکـانپـذير نبامـد،
گزينش گزينهي کم هزينهتر به مثابه عقلانيت محدود اجتناب ناپذير اسـت .ملـاک عقلانيـت ،ميـزان
موفقيت در کسب منافع و ايجاد نتايج مطلوب است؛ پس جمهوري اسلامي در عرصه سياست خارجي
بايد در پي بي ينهسازي منافع و فرصتها و کميتهسازي هزينهها و تهديدات بامد .هر چه نسبت بين
منافع و هزينهها بي تر بامد ،ميزان مطلوبيت سياست خارجي هـم بي ـتر اسـت ،چـون عقلانيـت بـه
معناي بي ينهسازي منافع است( .قوام)12 ،1072 ،
 .2-2عقلانيت اخلاقي

عقلانيت اخلاقي با منطق تناسب ملازمت دارد و معطوو به ت خيص و تعيين تکليف و اتخاذ تصـميم
و اقدام متناسب با آن است .عقلانيت اخلاقي به معناي اداي بهينه تکليف از طريق تصميمات مقتضـي
و به کار گيري ابزارهاي مناسب است .از اين رو ،جمهوري اسلامي بيش از آن که به نتايج پر منفعـت
عمل خود بيندي د ،به رفتار و اقدام مقتضي و متناسب با تکليف و وويفه خود به عنـوان يـک دولـت
اخلاقي اسلامي فکر ميکند؛ چون هويت انقلابي – اسلامي ايران ووايف و تکاليفي را ايجاب مـيکنـد
که جمهوري اسلامي بايد در سياست خارجي متناسب با آن عمل کند هتي اگر منافع مادي ملموسـي
در پي ندامته بامد( .سيف زاده)11 ،1071 ،
گرچه عمل به تکليف در قالب عقلانيت اخلاقي الزماً با عقلانيت ابزاري و منطـق نتيجـه ،تنـافي و
تعارض ندارد و در بسياري از مواقع اين دو بر هم منطبق و سازگار هسـتند ،بـا ايـن هـال در عرصـه
سياست خارجي بعضي از مواقع بين رفتارها و کنشهاي مبتني بر عقلانيت ابزاري و عقلانيت اخلـاقي
تزاهم پيش ميآيد (.سيف زاده )17 ،1071 ،در اين مرايط ،بر پايه عقلانيت اخلاقي عمل به تکليف بر
کنش معطوو به نتيجه ،ارجحيت و اولويت مييابد .لذاعقلانيت اخلاقي آدمي را به عدالت و انصاف

فرا ميخواند و به او ميگويد در تعقيب منافع مخصي خود ،به ديگران ظلم ننمايـد و هقـوق آنـان را
فداي خود نکند .خلاصه آنکه اين عقلانيت براي تعقيب منافع مخصي ،چهارچوب معين مـيکنـد کـه
همان محدوده ارزشهاي اخلاقي است.
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 .3-2عقلانيت انتقادی

عقلانيت انتقادي به معناي تأمل و تفکر انتقادي جهت تغيير و تحول و رسيدن به رهـايي اسـت .ايـن
نوع عقلانيت از علاقه انسان به رهايي ن أت ميگيرد که خـود از تمايـل او بـه تفکـر و تأمـل دربـاره
مسلمات و مفروضات ذهني نامي ميمود .ايـن نـوع علاقـه ،انسـان را بـر آن مـيدارد تـا خـود را از
محدوديتها ،قيد و بندها و ف ارهاي نامي از عوامل انسـاني و محـيط اجتمـاعي رهـا سـازد .لازمـه
رهايي هم به کارگيري عقل انتقادي يا عقلانيت استعلايي است؛ عقلانيتي که براي تعريف در طبيعـت
و هتي تفاهم نيست بلکه به منظور نقد و تغيرر وضع و نظم موجود جهت رسيدن بـه نظـم و مـرايط
مطلوب به کار ميرود؛ وضعيتي که در ان انسان با تأمل و تفکـر بـه خودآگـاهي ،خـودفهمي ،تعـالي،
سعادت و مرايط اخلاقي متعالي و رهايي دست مييابد( .آليسون)71 ،1010 ،
علايق رهايي ،رابطه تنگاتنگي با مفهوم تأمل و تفکر دارند زيرا رهايي مستلزم تفکر انسان دربـاره
چگونگي مکلگيري مغالطات و ابهاماتي است که در طول تاريخ ب ري مکل گرفتهاند و سپس غلبه
بر آنها از طريق تغيير رفتار و عمل است .بر اساس عقلانيت انتقادي ،جمهوري اسلامي به نقـد نظـم
بين المللي مستقر و نظام بين الملل موجود ،جهت استقرار نظم و نظام بين الملل مطلوب مـيپـردازد.
تأمين اين هدو مستلزم واسازي و مالوده مکني نظم و نظام موجود به معناي م ـروعيت زدايـي از
آن ،از طريق غير طبيعي کردن آن است؛ آمکار ساختن اينکه نظم بين المللي مستقر در بستر تاريخي
خاصي مکل گرفته و متضمن ساختارهاي سلطه و سرکوب است که بايد از قيد و بندهاي دست و پـا
گير آن رهايي يافت و اين نظام سرکوبگرِ سلطه پرور را بايـد برانـداخت و نظـم و نسـق نـويني را در
انداخت .از اين رو ،در طول  01سال گذمته ،بخش عظيمي از نيرو و توان ديپلماتيـک ايـران صـرو
مقابله با نظام سلطه و قدرتهاي سلطهگر مده است .با وجود اينکـه در دورههـاي مختلـف سياسـت
خارجي ،ابزار و ساز و کارهاي متفاوتي براي سلطه ستيزي به کار گرفته مـده ولـي همـواره در مـورد
لزوم و ضرورت آن اتفاق نظر وجود دامته است.
مقابله با سياستهاي آمريکا و مخالفت با ههموني آن در قالب نظام تک قطبي ههمونيک ،تلـاش
براي ت کيل جبهه سلطه ستيزان در عرصه بين المللي از طريق وهدت جهان اسـلام و جهـان سـوم،
آمريکاي لاتينگرايي ،همايت از مستضعفان ،انتقاد از سازمانها و نهادهاي بين المللي و تلاش يـک و
چندجانبه براي اصلاح آنها ،نمونههايي از رفتارهاي خارجي مبتني بر عقلانيت انتقادي هسـتند ،چـون
هدو غايي سياست خارجي جمهوري اسلامي ت کيل يک نظام بين الملل عادلانـه و سـپس مـکل-
گيري جامعه جهاني اسلام است .که همه اينها باديپلماسي ايدئولوژيک امکانپذيراست.
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 .4-2عقلانيت ارتباطي

عقلانيت ارتباطي به معناي درک و فهم چگونگي برقراري ارتباط با ديگران و ايجاد تفاهم است .ايـن
نوع عقلانيت نامي از علايق ارتباطي انسان و بازيگران اجتماعي ،معطوو به تفاهم ،مفاهمـه و مبادلـه
بيناذهني بوده و براي فهميدن است ،نه کنترل و تسلط بر ديگران .ايـن گونـه عقلانيـت در زبـان بـه
صورت کنش کلامي متقابل يا کنش ارتباطي تجلي مييابنـد؛ هـدو آن هـم تحقـق و توسـعه فهـم
متقابل يا بيناذهنيت است که کنش ارتباطي بر پايه آن مکل ميگيرد .از ايـن رو ،عقلانيـت ارتبـاطي
معلول و محصول مناسبات اجتماعي و تعامل بيناذهني است .در چهارچوب عقلانيت ارتباطي ،کـنش-
هاي معطوو به تفاهم بر کنشهاي معطوو به کنترل و استفاده ابزاري از افراد و امياء اولويت دارند.
(پولادي)12 ،1060 ،
بنابر اين سياست خارجي نوعي سياست اقناعي است که در صدد اقناع ديگران از طريق اسـتدلال
و اهتجاج در چهارچوب اصول ،قواعد ،هنجارها و ارزشهاي عام و م ترک اسـت .رفتـار بـر اسـاس
هنجارها و اصول مقبول و م روع از نظر همگان و توانايي توجيـه مسـتدل و منطقـي آن هـم يـک
کنش عقلاني بهممار مـيآيـد .از ايـن رو ،در مـرايط غلبـه و تفـوق عقلانيـت ارتبـاطي  -اسـتدلالي،
جمهوري اسلامي صرفاً در صدد بي ينه ساختن منافع و ارجحيتهاي مادي خود نيست بلکه تلـاش م
کند تا آنها را از منظر موازين و قواعد مقبول و م روع جامعه جهاني ،موجه ،منطقي و معتبـر سـازد.
به سخن ديگر ،عقلانيت ارتباطي مبتني بر منطق توجيه ايجاب ميکند که ايران کـنشهـاي خـود را
توجيه کرده و آنها را به طور مستدل توضيح دهد؛ به طوري که ديگر بازيگران بين المللي را مجـاب
و اقناع و سازد .اين استدلال ممکن است معطوو به سود و منافع مادي يا مبتني بر اهساس ايـران از
هويت يا درک آن از مرايط مطلوب بامد .جمهوري اسلامي همچنين ميتواند تصميمات و کنشهاي
خارجي خود را با ارجاع به آنچه هق ،عادلانـه و منصـفاته هـم هسـت ،توجيـه کنـد و توضـيح دهـد.
عقلانيت ارتباطي متضمن استدلال و اهتجاج عمومي است تـا جمهـوري اسـلامي بتوانـد کـنشهـا و
سياستهاي مورد انتقاد را به وسيله توضيح وضعيت مناسب به صورت م روع ،توجيه منطقي کند.
 .3موُلفههاي ديپلماسي ايدئولوژيک
 .1-3عزت واحساس اقتداردر کار ديپلماتيک (عقلانيت اخلاقي)

«عزت در لغت يعني شکست ناپذيری و حالتي که مانع مغلوب شدن انسان مـيشـود
و چون اين مفهوم به شکست ناپذيری اشاره دارد ،پس در معاني ديگر هموون غلبـه،
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صعوبت ،سختي ،غیرت و حمیت نیز استعمال ميشود( ».راغب اصفهاني)115 ،

عزت در اين معنا با «عزيز مدن» و «گرامي دامته مدن» متناور ميمود که درسـت در جهـت
مخالف ذلت و خواري است؛
اصل «عزت» در برابر اصـل مـاديگـرا و اومانيسـتي «غـرور ملـي» غـرب قـرار دارد( .روزنامـه
کيهان )12 ،1011مقام معظم رهبري در اينباره ميفرمايند:
«ما نميخواهیم عزتمان را با تکیه بر نژاد و ناسیونالیسم و حرفهايي که متأسفانه همه
دنیا با تکیه به آنها دور خودشان يک حصار ميکشند ،ثابت کنیم .فلان کشور اروپـايي
ثابت ميکند که نژاد من برترين است .آن يکي ميگويد نخیر ،نژاد من برتـرين اسـت ...
نه ،ما برای خودمان ،عزت را براساس اعتقاد و ايمان توحیدی کـه خاصـیت و شاخصـه
تفکر اسلامي است و دل بستن به خدا و محبت به بندگان و خلاي الهي و لزوم خـدمت
به آنها قائلیم( ».بیانات درديداربامسئولان وزارت خارجه)5110-4-51

پس اصل عزت در هاکميت ارزشهاي اسلامي ،عمـل بـه دسـتورات ديـن ،تقويـت هنجارهـاي
اخلاقي و تقوا تحصيل ميمود .رومنترين تعريف عزت ،هفظ مأن و موقعيت جامعه و دولت اسـلامي
در نظام بين الملل است .بر مسلمانان فرض است که در جامعه جهاني به هـر طريـق ممکـن ،عـزت
خود را هفظ نمايند .ازخودبيگانگي و مرعوبيتي که نظام استکبار طي قرنها به مسلمانان القـا نمـوده،
مهمترين آفت عزت است که هساب مده و از روي برنامه ،از سوي غربيها بـراي مسـلمانان طـرح-
ريزي مده است .از ووايف اصلي ما مسلمانان است که در برابر دممنان و کفار ذليل نبامـيم .عـزت
يعني
«الاسلام يعلو و لايعلي علیه ،لن يجعل الله الکافرين علـي المـلمنین سـبیلا( ».محمـدی،
)55 ،5145

مقام معظم رهبري ميفرمايد:
«ديپلمات ايراني بايد به انقلاب افتخار کند و در تعاملات کـاری او« ،عـزت ،احسـاس
اقتدار و اعتمادبهنفس» بهروشني مشاهده شود که البته اين رفتار و منش انقلـابي بـا
بیان حرفهای نامعقول و ايجاد هیاهو کاملاً متفاوت است( ».بیانات درديـدارکاگزاران
وزارت خارجه)41-4-10

عملکرد و پي ينهي سياست خارجي ايران در دورههاي مختلف هاکي از غلبه عقلانيت اخلاقي بـر
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منطق نتيجه است .براي نمونه سياست بيطرفي فعال در جريان بحران افغانستان بر پايـه اقتضـائات
هويت اسلامي اتخاذ مد .مهمتر از آن ،همايت و پ ـتيباني جمهـوري اسـلامي از هقـوق هقـه مـردم
فلسطين يا همه مسلمنان است؛ سياستي که که بيش از آن که در قالـب عقلانيـت ابـزاري و منطـق
نتيجه بگنجد ،در چهارچوب عقلانيت اخلاقي و منطق تناسب مبني بر عمل بـه تکليـف توجيـه پـذير
است زيرا ارزشها و موازين اخلاقي و اسلامي هکم ميکنند که جمهوري اسلامي در جهت همايـت از
مردم فلسطين اقدام کند؛ هتي اگر منافع مادي ملموسي در بر ندامته بامد.
 .2-3احساس حقانيت و تسلط در مباحث چالشي (عقلانيت اخلاقي)

امروز يکي از مواهد و دلايل هقانيت و مردمي بودن انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهـوري اسـلامي
همين مخالفتهاي قدرتهاي بزرگ است و به همين دليل که تحليلگران غربي و مرقي ميکومند
چهره انقلاب اسلامي را تاريک و نظام را غير موفق معرفي نمايند .معلوم است کـه انقلـاب ،مردمـي و
موفق بوده و آنها براي اينکه جلو نفوذ آن را بگيرند باين طرفندها چنـگ زده و بـا بـافتن ايـن نـوع
مطالب سدها و موانعي را در سر راه اين هرکت عظيم مردمي ايجاد مينمايند .هرچه اينهـا مخالفـت
کنند ما بايد بر صلابت و قاطعيت انقلابيمان بيفزاييم لذااين نيازبه ديپلماسي ايـدئولوژيک دارد درمـين
رايطه مقام معظم رهبري ميفرمايد:
«در شرايطي که متهم کردن دائم ايران به يک مسئلهی منفي در دسـتور کـار اصـلي
جنگ رواني دشمنان انقلاب اسلامي قـرار گرفتـه و بـرای تحقـ ايـن هـدف «،ايـران
هراسي ،ايران ستیزی ،ايران گريزی ،اتهام نقض دموکراسي ،نبود آزادی و نقض حقوق
بشر» مدام در تبلیغات بیگانگان تکـرار مـيشـود ،ديپلمـات ايرانـي بايـد بـا احسـاس
حقانیت و با آگاهي و تسلط در مباحث چالشي ،پاسخهای قاطع و منطقي بـه اتهامـات
بیگانگان بدهد( ».بیانات درديدارباکارگزاران وزارت خارجه)41-4-10
 .3-3روحيهی صحيح انقلابي و ديپلماسي هوشمندانه

هضرت آيت الله خامنهاي تأمين و هفظ منافع ملي به معناي هقيقي را هدو اصلي سياسـت خـارجي
خواندند و با بيان بايدها و نبايدهاي ديپلماسي در نظام اسلامي ،افزودند .

«ميتوان با روحیهی صحیح انقلابي و ديپلماسي هوشمندانه و هدفمند ،روابط خـارجي
را گسترش داد و عناصر قدرت نظـام را بـه پشـتوانهای بـرای دسـتاوردهای سیاسـي و
ديپلماسي تبديل کرد .مهم اين است که هرگونه عنصـر اقتـدار بـه نـوعي بـه دسـتاورد
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سیاسي و اقتصادی تبديل شود» (بیانات درديدارباکاگزاران وزارت خارجه)41-4-10

هضرت آيت الله خامنهاي ،منافع ملي را برگرفته از سياستهاي اصلي و ارزشهاي نظام دانستند
و تأکيـــد کردنـــد :دســـتگاه ديپلماســـي بايـــد منـــافع ملـــي را هفـــظ و تـــأمين کنـــد .

از اين رو ،منافع ملي به عنوان مـاکله سياسـت خـارجي مـيتوانـد عرصـههـاي سياسـي  -امنيتـي،
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي را به هم پيوند داده و با ايجاد درک م ترک ميان ک ورها ،همکاريها
را گسترش دهد
 .4-3بياعتمادی به نظام سلطه (عقلانيت انتقادی)

مقام معظم رهبري در مراسم تحليف و اعطاي سردومي دان ـجويان دان ـگاههـاي افسـري ارتـش
جمهوري اسلامي ايران فرمودند؛ «ما به امريکاييها بدبينيم و هي اعتمادي بـه آنـان نـداريم ،دولـت
آمريکا غيرقابل اعتماد و خودبرتربين و غيرمنطقي و عهدمکن است )12-7-22(...
امريکاييهادرچهل سال گذمته به طرق مختلف چـه طراهـي کودتـا ،همايـت ازصـدام درجنـگ
تحميلي ،سنگ اندازي درمسئلهي هستهاي و  ...بياعتمادي خودران ان داده اسـت وآموزهـاي ديـن
اسلام مذاکره بادممن رادرهالت عزت ميپذيردواين ازملاني ايدئولوژيک است.
رهبر معظم انقلاب در اين رابطه فرمودند« :بنده از قديم اين نکته را خاطرن ان ميکردم که روي
هرو و هتي امضاي آمريکاييها نميتوان هساب کرد ،بنابراين مذاکره با آمريکا هي فايدهاي نـدارد.
آمريکا با اصل نظام اسلامي م کل اساسي و مبنايي دارد ،ضمن اينکه ک ورهاي فراوانـي در آفريقـا،
آسيا و آمريکاي لاتين هستند که با آمريکا رابطه دارند امـا همچنـان بـا م ـکلات فـراوان دسـت بـه
گريبانند .آمريکاييها به دنبال بازگ ت به موقعيت و جايگاه خود در ايران قبل از انقلاب هستند و بـه
کمتر از اين هم راضي نخواهند مد( ».بيانات درديداربا کارگزان وزارت خارجه .)17-0-01بر اسـاس
عقلانيت انتقادي ،جمهوري اسلامي به نقد نظم بين المللي مستقر و نظام بـين الملـل موجـود ،جهـت
استقرار نظم و نظام بين الملل مطلوب ميپردازد .تأمين اين هدو مستلزم واسازي و مـالوده مـکني
نظم و نظام موجود به معناي م روعيت زدايي از آن ،از طريق غير طبيعـي کـردن آن اسـت؛ آمـکار
ساختن اينکه نظم بين المللي مستقر در بستر تاريخي خاصـي مـکل گرفتـه و متضـمن سـاختارهاي
سلطه و سرکوب است که بايد از قيد و بندهاي دست و پا گير آن رهايي يافت و اين نظام سـرکوبگرِ
سلطه پرور را بايد برانداخت و نظم و نسق نويني را در انداخت.
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. 3-5پايبندی رفتاری و گفتاری به مسائل شرعي و ارزشهای انقلابي

در راستاي نظريه اسلامي روابط بين الملل« ،دولت اسـلامي» بـه عنـوان کليـدواژهاي جديـد در علـم
سياست مطرح ميگردد .دولت اسلامي همچون ديگر دولتها بر مالوده عناصر و ارکـان چهارگانـهي
سرزمين ،هاکميت ،هکومت و جمعيت بنا ميگردد؛ امـا وصـف «اسـلامي» آن مفهـومي متمـايز را از
ديگر دولتها به همراه ميآورد( .هقيقت )10 :1061 ،به همـين جهـت امـامخميني(ره) بـراي تبيـين
صفت اسلامي ،بيان ميدارند که هکومت اسلامي هکـومتي اسـت بـر پايـه قـوانين اسـلامي  ...يعنـي
محتواي آن فرم (جمهوري) ،قوانين الهي است( .خميني ،1076 ،ج )117 :0لـذا در تعريفـي از دولـت
اسلامي ،آن را دولتي ميدانند که نهتنها ارزشهاي هاکم بر زندگي سياسي و نيز مـرايط رهبـران و
فرمانروايان آن از جانب دين تعيين و تعريف ميمود ،بلکه هتي مـيوه اسـتقرار هـاکم در رأس هـرم
دولت و بهطورکلي نظام سياسي و روشهاي مديريت امور عمـومي جامعـه نيـز بهوسـيله ديـن بيـان
ميگردد( .فيرهي )20-21 :1062 ،بديهي است که دولت اسلامي هـم از بعـد نظـري و هـم در بعـد
عملي و در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامي تجلي و به وسيله ملت ايران تحقـق يافتـه اسـت .لـذا در
جمهوري اسلامي برآمده از انقلاب اسلامي ،عناصر چهارگانه دولت ملي با ايمان و ارزشهـاي اسـلامي
پيوند برقرار مينمايند .ازاينرو ورود جمهوري اسلامي ايران به عرصه سياست خارجي در عـين اينکـه
از مسائلي سرزميني و ابعاد قدرت و منافع ملي ايران متأثر است ،بهواسطه گفتمان انقلاب اسـلامي ،در
راستاي رويکرد کلان اسلام به روابط بين الملل نيز قرار ميگيرد .به همين دليل ،دولت اسـلامي نمـي
تواند همچون دولتهاي سکولار تنها منافع ملي خود را معيار عملکرد سياست خارجياش قـرار دهـد
.لذامقام معظم رهبري ديلماسي ايدئولوژي رادرمرايط فعلي راهکارصدورارزشها ميداند .وميفرمايد:
« حفظ سلامت ديني و طهارت روحـي و معنـویخ خـود و خـانواده و پايبنـدی رفتـاری و
گفتاری به مسائل شرعي از مهمترين وظايف مسئولان و کارکنان وزارت امور خارجه بـه
ويژه سفرا و اعضای نمايندگيهای ايران در خارج است .دستگاه ديپلماسي ،بخش اصـلي
سیاست خارجي کشور و نمای بیروني نظام جمهوری اسلامي است .وزارت امور خارجـه و
به ويژه سفرا بايد عمیقاً به ارزشهای اسلام و انقلاب پايبند باشند و رفتار و گفتـار آنـان،
منعکس کنندهی اين ارزشها باشد» (بیانات درديدارکارگزاران وزارت خارجه)41-4-10
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مباني ايدئولوژيک سياست خارجي براساس نظريه عقلانيت
 .8الزامات ديپلماسي ايدئولوژيک
 .1-4فعال کردن ظرفيتهای استفاده نشده يا کم استفاده شده در کشور

«مزيتهاي جغرافيايي» و «منابع طبيعي ارزممند» از جمله وسـعت سـرزميني ،همجـواري آبهـاي
آزاد ،همسايگي با  11ک ور و قرار دامتن در نقطه اتصال مرق به غرب و مـمال بـه جنـوب دامـتن
جمعيت جوان و  ...ورفيتهايي هستند که ميتوانند در مرايط کنـوني ازطريـق ديپلماسـي م ـکلات
ک وررابه وسيله آنهابرطرو نمود
در همين رابطه رهبرمعظم انقلاب ميفرمايد« :ايران عزيز از لحاظ مجموع منـابع نفـت و گـاز در
دنيا اول است ،البته اکنون اين منابع بدون ارزش افزوده به خارج فروخته ميمـود امـا ايـن هجـم از
منابع امکان مهمي است و دممنان نيز به همين دليل همواره به دنبـال تسـلط بـر ايـران هسـتند».
(بيانات دراجتماع زائران هرم امام رضا)17-1-1 
تأکید کردند :اگر اين ظرفیتهای فراوان با ابتکـار و حضـور جوانـان و مـديران فعـال و
کوشا در عرصه همراه شود ،اقتصاد ايران جزء  55اقتصاد اول پیشرفته دنیا خواهد شـد».
(بیانات دراجتماع زائران حرم امام رضا (ع) )41-5-5
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همچمين ميفرمايد:
«فعال کردن ظرفیتهای اسـتفاده نشـده يـا کـم اسـتفاده شـده در کشـور مهـم اسـت.
مذاکرات با اروپاييها قطع نشود اما نبايد معطل بستهی اروپايي ماند بلکـه بايـد کارهـای
فراوان لازم در داخل کشور را دنبال کرد( ».بیانات درديـدارکارگزاران وزارت خارجـه-10
)41-4
 .2 -4گسترش ارتباطات چندجانبه و به ويژه دوجانبه و توجه خاص بهه تشهکلههای منطقههای
(عقلانيت ارتباطي)،

عقلانيت ارتباطي معلول و محصول مناسبات اجتماعي و تعامل بيناذهني است .در چهارچوب عقلانيت
ارتباطي ،کنشهاي معطوو به تفاهم بر کنشهاي معطوو بـه کنتـرل و اسـتفاده ابـزاري از افـراد و
امياء اولويت دارند .براين اساس سفرا و نمايندگان ايران در خارج بايد به ورفيـتهـا و توانـاييهـاي
ملت و ک ور کاملاً واقف بامند و بر اساس اصول عزت و هکمت اقدام به گسترش ارتباط با ک ـورها
کنند ،ودر اين بين ميتوان اذعان کرد گسترش روابط به همسايگان بايد در اولويت قرار بگيرد.
ايران اسلامي از جمله ک ورهاي منحصر به فرد است که با  11ک ور مرز زميني و دريـايي دارد،
لذا نبايد فراموش کرد که گسترش روابط با همسايگان در هوزههايي مانند توسعه اقتصـادي ،امنيتـي،
سياسي و غيره تاثير بسيار دارد.
مقام معظم رهبري دراين رابطه ميفرمايد:
«سفرا و نمايندگان ايران در خارج بايد به ظرفیتها و تواناييهای ملت و کشـور کاملـاً
واقف باشندو برای ارتبا دو يا چند جانبه با کشورها تلـاش زيـادی کننـد( ».بیانـات
درديدارباکارگزاران وزارت خارجه)41-4-10
 .3-4توجه به ظرفيتهای داخلي و استعداد بالای ملت ايران و ميفرمايد:

«از چندين سال قبل تأکید ميکردم که استعداد ايرانـي از متوسـط اسـتعداد دنیـا بالـاتر
است ،اين واقعیت يک ظرفیت مهم داخلـي اسـت ،همونانکـه ايمـان ،شـجاعت ،ايثـار و
افتخار ملت به ارزشها از ديگر عناصر تواناييهای ايران است( ».بیانات درديدارباکارگزاران
وزارت خارجه)41-4-10
 .4-4گسترش سياست خارجي از طريق ارتباط با فعالان غيردولتي

امروزه ديپلماسي ک ورها بدنبال گسترش ارتباط با نهادهي غيردولتـي هسـتند وايـن مـيتوانـد هـم

60

ديپلماسي ايدئولوژيک ،تعامل يا تقابل با منافع ملي جمهوری اسلامي ايران ...



81

برعزت يک ک ورتاثيرگذاربامد وهک به مناسايي ک ورمبداومقصد کمک کندوازطرفي باعث سرمايه
گذاري خارجي ميگردد درهمين رابطه رهبر معظم انقلاب ميفرمايد:
«ارتبا با دانشمندان ،رجال سیاسي غیر دولتي و فعالـان اقتصـادی ديگـر کشـورها جـزو
روشهای رايج ديپلماسي در جهان است و با اين روشها ميتوان گسـترهی فعالیـتهـای
دستگاه سیاست خارجي را گسترش داد( ».بیانات درديـدارباکارگزاران وزارت خارجـه-10
)41-4
 .5-4پيگيری مواضع انقلابي مسئولان نظام

پايبندي به مباني انقلاب اسلامي يکي از موضوعات مهمي است که يک فرد انقلابي بايد به آن اعتقـاد
دامته بامد وعلاوه بر اعتقاد ،در ترويج ون ر آن هم نقش دامته بامد .ودر همه زمانها نسبت بـه آن
ساکت وبيتفاوت نبامد ،بلکه فعال ونسبت به آينده آن م ارکت دامته بامد .اين موضوعي است کـه
مقام معظم رهبري بر آن تأکيد دارند ،و ميفرمايند:
«اصول انقلاب ،جهتگیریهای فکری ،شاخصهای اصلي وشعارهای بنیـادين انقلـاب را
مشخص ميکند .اين اصول سلیقهای نیست واز اسلام ،قانون اساسي ،رهنمودها ووصیت
نامه امام خمیني اخذ ميشود» ()KAMENAEI.IR 5188/6/50
 .6-4تامين منافع ملي با روحيه قوی و اميد به آينده

ارزشها و عناصرت ـکيل دهنـده منـافع ملـي جمهـوري اسـلامي رامـيتـوان ازنظرمـاهوي درقالـب
چهاردسته تقسيم وطبقهبندي کرد :منـافع ملـي يـاامنيتي ،منـافع معطـوو بـه نظـم جهـاني ،منـافع
ايدئولوژيک ومنافع اقتصادي يارفاهي (دهقاني فيروزابادي )100 ،1011 ،لذا اين منافع نيازبه دسـتگاه
ديپلماسي انقلابي ودلسوزميخواهدرهبرمعظم انقلاب ميفرمايد:
«دستگاه ديپلماسي بايد با برخورداری از روحیهی قوی و مسـتحکم ،امیـد بـه آينـده و
بهرهمندی از احساس حقانیت ،منافع ملي را حفظ و تأمین کند» (بیانـات در ديـدار بـا
کارگزاران وزارت خارجه)41-4-10
 -5رابطه منافع ملي وسياست ايدئولوژيک درسياست خارجي

دربارة چگونگي ارتباط منافع ملي و ضرورتهاي ايدئولوژيک در سياست خـارجي جمهـوري اسـلامي
ايران رويکردهاي مختلفي وجود دارد .برخي از نظريهپردازان تلاش دارند تا منافع ملي و ايـدئولوژيک
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را از يکديگر تفکيک کنند .در هاليکه واقعيتهاي سياست و امنيت بين الملل ايجاب ميکند که هـر
ک وري بتواند مطلوبيتهاي خود را در فضاي کنش درهمتنيده ايدئوژي ،امنيت ،قدرت ملي و منـافع
ملي پيوند دهد .چنين مرايطي به عنوان ويهگيهاي بنيادين سياسـت خـارجي انقلـابي در جمهـوري
اسلامي ايران خواهد بود.

سياست خارجي انقلابي داراي ن انههايي از کن گري نهادهاي راهبردي و ديپلماتيک خواهد بود.
هر يک از نهادهاي يادمده بخش خاصي از هوزههاي منافع و امنيت ملـي ايـران را تـأمين خواهنـد
ساخت .در چنين مرايطي اين موضوع مطرح ميمود که چه رابطهاي بين منافع ملـي و ن ـانههـاي
ايدئولوژيک در سياست خارجي ايران وجود دارد؟ واقعيتهاي کنش رفتاري ک ورها معطوو بـه ايـن
موضوع است که هر يک از دو ن انه يادمده ميتواند نقش هم تکميلي با ديگري دامته بامد.
 .1-5همبستگي منافع ملي و ايدئولوژی در روند قدرتسازی

منافع ملي و ن انههاي ايدئولوژيک داراي قالبهاي درهـم تنيـدهاي بـراي بقـاء و امنيـت ملـي
ک ورها خواهد بود .جمهوري اسلامي ايران نيز از چنين ن انههايي براي هداکثرسازي موقعيـت خـود
در محيط منطقهاي و بين المللي بهره خواهد گرفت .دگرگونيهاي محيط منطقهاي و بين المللي بعد
از به قدرت رسيدن ترامد ،امکان تحرک و نقشيابي بي تر ايران در سياست بين الملل را بـه وجـود
ميآورد .مقابله با چنين فرآيندهايي نيازمند همبستهسازي هوزههاي ايدئولوژيک و ضرورتهاي منافع
ملي خواهد بود.

وهور هر پديده مخربي همانند ترامد ميتواند به همانگونهاي که تهديد بامد ،فرصت نيز بامـد
چنين وضعيتي توانسته زمينه همکاريهاي مـؤثر و سـازنده ايـران بـا سـاير ک ـورهاي منطقـهاي و
قدرتهاي بزرگ را امکانپذير و اجتنابناپذير ميسازد .تحقق چنـين اهـدافي نيازمنـد آن اسـت کـه
سياست خارجي از پويايي راهبردي برخوردار بامد .تغيير در موازنه قدرت و معادله کـنش ژئـوپليتيکي
ک ورها ،ضرورت ابتکار عمل را اجتنابناپذير ميسازد .سياست خارجي هر ک وري نيازمنـد پويـايي-
هاي راهبردي خواهد بود .بنابراين نهادينه مـدن گفتمـان و روهيـهي انقلـابيگري بـا خنثـي کـردن
توطئه ي دمـمن منجـر بـه هـل م ـکلات ک ـور مـده و در نهايـت بـراي ک ـور و ملّـت «توليـد
قدرت»درهمه زمينهها ميکند:
«شخصیّت افراد ،ايستادگي ،هويّت ،هويّت انقلابي؛ اينها است که قدرت ميسازد( ».بیانـات
در ديدار معلمان وفرهنگیان.)51/5/5141
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اگر ايران در فضاي تهديدات منطقهاي و بين المللي بتواند راهکارهاي جديد را پيدا کند ،طبعاً بـه
نتايج و مطلوبيتهاي مؤثرتري نائل خواهد مد .يکـي از سـازوکارهاي سياسـت خـارجي ک ـورها را
ائتلاوسازي و همکاريهاي فراگير راهبردي ت کيل ميدهد .تحقق چنـين اهـدافي از طريـق پيونـد
هوزه منافع ملي و قالبهاي ايدئولوژيک هاصل ميمود .ائتلـاوسـازي بخ ـي از هـوزههـاي پيونـد
امنيت ،قدرت و کنش تاکتيکي ک ورها براي هداکثرسازي امنيت ملي در پنـاه قالـبهـاي بنيـاديني
همانند منافع ملي و مکلبنديهاي ايدئولوژيک است.
 .2-5منافع ملي و ايدئولوژيک در سياست خارجي سازنده

ضرورتهاي سياست خارجي سازنده ايجاب ميکند کـه همبسـتگي درون سـاختاري در هـوزههـاي
مفهومي و کارکردي به وجود آيد .سياست خارجي مؤثر و سـازنده نيازمنـد بهـرهگيـري از «سياسـت
قدرت» خواهد بود .سياست قدرت بدون پيوند منافع ملي و مفاهيم ايدئولوژيک هاصل نخواهـد مـد.
بيتوجهي نسبت به سياست قدرت چالشهاي بي تري براي سياست خارجي ايـران ايجـاد مـيکنـد.
واقعيت آن است که انجام چنين همکاريهايي تابعي از مرايط زماني و مکلبنديهـاي ژئـوپليتيکي
خواهد بود.

معادله قدرت هي گاه در هوزه سياست بين الملل ماهيت ثابت ندامته است .بنـابراين ک ـورهايي
همانند ايران بايد بدانند که از قالبهاي سنتي و ساختاري گذمته بايد عبور کنند .هـم اکنـون مـکل
جديدي از قالبهاي ساختاري در نظام و سياست بـين الملـل وهـور يافتـه اسـت .دمـمن هـي گـاه
نهادهاي مختلف سياست خارجي و امنيت ملي ک ورها را از يکديگر تفکيک نميکند .تمامي نهادهـا
«کل يکپارچه سياست خارجي» را مکل ميدهند .دممن با چنـين کليتـي در تعـارض اسـت .بـراين
اساس رهبر معظم انقلاب اسلامي ميفرمايد:
«تعیین دقی و صريح هدفها از شرو و لوازم يک ديپلماسي موف است .برخي اهداف
آرمانهای بزرگ و ملي هستند ،برخي راهبردی و منطقهای بهشـمار مـيرونـد و بعضـي
ديگر مقطعي و موضعي هستند که اين اهداف در همهی سطوح بايد دقیقاً مشخص باشد
تــا همــهی عناصــر فعــال در ديپلماســي در ســتاد و صــف ،وظــايف خــود را بــه خــوبي
بدانند)۲۲/۵۰/۳۱۳۱( ».

هرگاه بين چنين نهادهايي مکاو ايجاد مود ،زمينه بـراي هضـور و نقـشيـابي دمـمن در ايـن
مکاوها به وجود ميآيد .البته اختلاو نظر موضوع طبيعـي اسـت .کـار کارمناسـي عمومـاً براسـاس
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تفاوتهاي ادراکي کارگزاران انجام ميگيرد .عناصر قدرت ملي در جمهوري اسـلامي ايـران تـابعي از
مؤلفههاي سخت افزاري و نرم افزاري است .منافع ملي و قالبهاي ايدئولوژيک براساس مؤلفـههـاي
قدرت ملي تعريف ميمود .تحرک ژئوپليتيکي ميتواند زمينههاي لازم براي ارتقاء قدرت ملي ايران را
به وجود آورد .معظم له که
«برخي بهغلط ،سخن از لزوم جدايي ديپلماسـي از ايـدئولوژی بـه میـان مـيآوردنـد ،در
حاليکه ديپلماسي ايدئولوژيک هیو اشکالي ندارد و القاء تقابل میان ايـدئولوژی و منـافع
ملي ،صحیح و منطقي نیست؛ هـدف از تشـکیل جمهـوری اسـلامي حفـظ منـافع ملـي،
استقلال ،آزادی ،عدالت اجتماعي ،قدرت و امنیت ملي است و ايدئولوژی به دنبال تـأمین
و حفظ منافع ملي است و هويت ملـت محسـوب اسـت»( ،بیانـات درديـداربا کـارگزاران
وزارت خارجه)41-4-10

از نص صريح قرآن کريم استنتاج مده و به آيه نفي سـبيل «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللََّؤهُ لِلْکؤافِرِینَ عَلَؤی
الْمُِِِِْْننَ ََیِنلا» (سوره نساء )110 ،مبني بر نفي هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان مستظهر است .

هرگاه سياست خارجي ايران در وضعيت تدافعي قرار گيـرد در آن مـرايط امکـان تحقـق اهـداو
سياسي با دمواريهايي همراه خواهد مد .بسياري از ن انههاي موفقيت و ناکامي در سياست خارجي
ماهيت مرهلهاي دارد .اگر ک وري بتواند به قاعده کنش الهي يعني آرمانها ،اعتقادات ،اراده و ايمـان
که ت کيل دهنده عناصر معنوي قدرت ملي است اتکاء دامته بامد ،در آن مرايط قادر خواهد بـود تـا
به نتايج و مطلوبيتهاي بي تري در سياست خارجي نايل گردد.
 .3-5بهينه سازی منافع ملي در فضای همبستگي ايدئولوژيک

هي موضوع خنثي در هوزة ديپلماتيک ،دفاع ،امنيت و موضوعات راهبردي وجود ندارد .منافع ملـي و
ايدئولوژيک نقش همتکميلي براي ارتقاء قابليتهاي راهبردي جمهوري اسلامي ايران خواهد دامـت.
به هر ميزان زيربناي ديپلماتيک ما قويتر بامد ،به هر ميزان از تضمينهاي عملي بي تري بهرهمنـد
مويم ،موفقيت فراگيرتري خواهيم دامت .مسئله ما آن نيست که برخي از ک ـورها بـا مـا همـدردي
بکنند يا نکنند .مسئله اصلي ک ور ما آن است که امکان تحقق اهـداو را دامـته بامـيم .در غيـراين
صورت ساير ک ورها منافع و مطلوبيتهاي خود را بر ما تحميل خواهند کرد.

سياست خارجي انقلابي به معناي بهرهگيري از ورفيتهاي نهفته اقتصاد و سياست جهاني اسـت.
قدرتهاي بزرگ بيش از ک ورهاي منطقهاي از سازوکارهاي محدودکننده هقوق بين الملل اسـتفاده
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ميکنند .خروج آمريکا از کميته سوم هقوق ب ر مجمع هقوقي سازمان ملل هي گاه با واکنش فراگير
و گسترده روبه رو ن د .دستگاه ديپلماتيک جمهوري اسلامي ايـران بايـد بتوانـد از قـدرت هقـوقي و
ديپلماتيک خود براي ارتقاء موقعيت ايران در سياست جهاني اسـتفاده کنـد .نبايـد تمـام هزينـههـاي
سياست خارجي را نهادهاي راهبردي پرداخت کنند.
 .4-5جهانگرايي انقلابي ،منافع ملي و هويتگرايي

يکي از ويهگيهاي اصلي عصر جديد را ميتوان در ن انههايي از جهانگرايي انقلابي جست وجو نمود.
جهانگرايي انقلابي مبتني بر ن انههايي از هويتگرايي خواهد بود .سياسـت خـارجي ايـران در چنـين
عصري ميبايست روندهاي آينده سياست جهاني را درک کند .آنچه که در سالهاي گذمته از آن به
عنوان آينده پهوهي نام برده ميمود و يا نهادهايي که مرکز سنجش روندهاي بـين المللـي هسـتند،
مسيرهاي هرکت بازيگران را ن ان ميدهند .ضرورتهاي ارتقاء قابليت نهادي دستگاه ديپلماتيـک را
بايد در پيشبينيپذيري هوادث دانست.

اگر چنين روندهايي پيشبيني ميمد ،مايد تحريمهاي مجدد اقتصادي عليه ايران اعمال نمـي-
مد .چنين وضعيتي را بايد به عنوان واقعيت سياست جهاني دانست .الگوي رفتـار بـازيگراني هماننـد
آمريکا معطوو به سلطه بوده و خواهد بود .کسب جايگاه محور مقاومت در سياست منطقهاي به ايـن
دليل اهميت دارد که ايران توانست الگوي جديدي از رفتار سياسي و بينالمللي را در راستاي مقابله با
ههمونيکگرايي آمريکا در دستور کار قرار دهد .چنين فرايندي منجر به ائتلاو ايـران و روسـيه بـراي
مقابله با برخي از الگوهاي راهبردي ک ورهاي محافظه کار و جهان غرب ميبامد.اين ديپلماسـي بـا
تحرکي را ميطلبد لذا ميفرمايد:
«تحرک فراوان و بيوقفه شر ديگر ديپلماسي موف است .تحرک بالا لازمـهی لاينفـک
ديپلماسي است و بايد مورد توجه جدی قرار داشته باشد»)5141/01/55).
«ما هر چه در زمینهی ديپلماسي تحرکمان بیشتر باشد ،بهتر است .اين سفرهای خارجي،
ملاقاتهای خوب و گفتگوهای تلفني ،همهاش کارهای لازم امروز ماست؛ هر چـه حجـم و
کیفیت اينها را بالا ببريد ،بهتر است .مسئلهی ديپلماسي مهم است)5181/06/06( ».

هي ک وري را نميتوان براي دفاع از خود منع نمود .چنين فرآيندي براساس پيوند مؤلفـههـاي
ايدئولوژيک و منافع ملي هاصل مده است .براساس ضرورتهاي امنيتساز ،چنـين پيونـدي ماهيـت
ضروري و اجتنابناپذير پيدا ميکند .قدرت ايران مبتني بر م ارکت بـا ک ـورهاي منطقـهاي اسـت.
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قدرت ايران مبتني بر نقش همکاريجويانه مردم و دولت خواهد بود .يکي از مباني اصلي م ـروعيت
نظام سياسي جمهوري اسلامي را مردم ت کيل ميدهند .همکاري با مردم و ک ورهاي منطقه همانند
همبستگي دروني نظام سياسي ،نقش ساختاري جمهوري اسلامي را ارتقاء خواهد داد.
نتيجه

ايران نيازمند سياست خارجي انقلابي است .برخي به اين موضوع اماره دارند که بايد «سيکل قـدرت»
در اندي ه راهبردي ايران تغيير يابد .گذار از اندي ه و راهبرد کنش انقلابي بهمنزله «تجديدنظرطلبي»
تلقي مي-مود .ک ورهايي که از آموزههاي تجديدنظرطلبانه استفاده کردند ،ساختار سياسي و جامعـه
خود را بدون آنکه به نتايجي نايل موند در معرض تهديد و ف ـارهاي فزاينـده قـرار دادنـد .سياسـت
خارجي انقلابي بايد در دستگاه ديپلماتيک و همچنين ساير نهادهـاي سياسـي ،مطالعـاتي و راهبـردي
مورد توجه و همايت قرار گيرد.

سياست خارجي انقلابي به معناي ناديده گرفتن اصول و قواعد راهبردي نخواهد بود .بهرهگيري از
ورفيت راهبردي جمهوري اسلامي ،زيرساختهاي لازم براي کنش انقلابي را به وجود ميآورد .انفعال
و ترديد هاصل بياثر دانستن الگوهاي انقلابي در سياست خارجي خواهد بـود .بايـد بـه ايـن موضـوع
توجه دامت که هزينه هاي تجديد نظر طلبي ماهيت راهبردي و تاريخي دارد .هر ک وري که در روند
تجديد نظرطلبي قرار گرفت عموما با چالشها و م کلات فزايندهاي در آينده روبرو مد.

سياست خارجي انقلابي به معناي بهرهگيري از تمامي قدرت براي مقابله با تهديـداتي اسـت کـه
امنيت ملي ايران و همچنين امنيت منطقهاي را با تهديد روبه رو ميسازد .هوزه ديپلماتيک جمهوري
اسلامي بايد به فکر راهکارهايي بامد کـه اهـداو راهبـردي آن را از طريـق سـازوکارهاي هقـوقي و
نهادهاي بين المللي تأمين کند .براي تحقق چنين اهدافي ،لازم است تا در الگوهاي رفتار ديپلماتيـک
بازنگري مود .الگوي رفتار انقلابي به معناي دارا بودن طرح و برنامه براي تحقق اهداو ملـي خواهـد
بود .در چنين مرايطي دستگاه ديپلماتيک نيازمند بهرهگيري از ورفيت ساير دستگاهها بوده و نيازمنـد
م ارکت فراسازماني خواهد بود.
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