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چکیده

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران همواره تحت تأثیر دو گفتمان آرمان گرایی 

با دال مرکزی اســالم سیاســی و گفتمان واقع گرایی با دال مرکزی اعتمادسازی یا 

تنش زدایی بوده است و سایر دال های شناور مانند صدور انقالب ، حمایت از ملل 

محروم ، مخالفت با نظام سلطۀ جهانی ، تعامل سازنده با جهان ، گفت وگو و مذاکره 

در راســتای آن ها معنی و مفهوم یافته است. دو گفتمان اصلی هریک تحت شرایط 

محیطی داخلی و بین المللی در دوره هایی هژمونیک شده و رفتار سیاست خارجی 

ایــران را تحت تأثیر خود قرار داده اند. گفتمان واقع گرایی بر هســت ها و تعامل در 

کید دارد و گفتمــان آرمان گرایی ارزش ها ، آرمان های  جهت قواعــد بین المللی تأ

انقالب و اســالم و مقابله با اســتکبار را در کانون توجه خود دارد. برقراری ارتباط 

معنایــی و مفهومی و کنشــگری با حفظ آرمان ها و شــرایط و مقتضیات محیطی 

جهانی یکی از چالش های فراروی سیاست خارجی ایران بوده است. در این مقاله 

این فرضیه آزمون شد که تبیین نظریۀ سیاست خارجی دولت انقالبی می تواند گام 

مؤثری در رفع چالش فرارو باشد.

واژگان کلیدی: آرمان گرایی ، واقع گرایی، دولت ســازی ، سیاســت خارجی، 

دولت انقالبی.

چالش آرمان گرایی و واقع گرایی در سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران و نسبت آن با دولت  سازی

محمد ستوده
دانشیار دانشگاه باقر العلوم )علیه السام(. قم. ایران.

m.sotode43@gmail.com



520

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

مقدمه

هدف از دولت ســازی افزایش ظرفیت های سیاســی، اجتماعی و نهادی دولت جهت رســیدن به 

کارآمدی مطلوب در ســطح داخلی و بین المللی است. در این زمینه چهار نوع مدل از دولت سازی 

یعنی از ملت به دولت، از دولت به ملت، ملت ســازی بین المللی و دولت ســازی چندملیتی بیان 

شده اســت. آنچه مسلم است مدل دولت سازی با پیش شــرط ملت مهم ترین راهبرد دولت سازی 

جهت رســیدن به وضعیت مطلوب اســت. در این مدل دولت برآمده از ملت و تأمین کنندۀ منافع 

ملت اســت . برای رسیدن به دولت مطلوب هویت انقالبی ، همبستگی ملی ، انباشت قدرت جهت 

اعمال حاکمیت و حفظ اســتقالل کشور الزم اســت . تحقق ویژگی های سه گانه نه تنها مشروط به 

روند دولت ســازی مطلوب در محیط کشوری اســت، بلکه ناظر به جهت گیری ها و نحوۀ ارتباط و 

تعامل با جهان خارج یا محیط عملیاتی نیز اســت. در عصر جهانی شدن ارتباطات و اطالعات اگر 

وزن سیاســت خارجی در دولت سازی اهمیت بیشتری نســبت به سیاست داخلی نداشته باشد، به 

همان میزان دارای اهمیت است.

تجربۀ گام اول انقالب نشــان می دهد که همواره ایران اســالمی در سیاســت خارجی خود با 

نحوۀ حفظ آرمان ها و در عین حال تعامل با واقعیت های بین المللی مواجه بوده اســت و این مسئله 

چالش هایی را در مســیر سیاســت خارجی ایران ایجاد کرده اســت؛ به عبارت دیگر، نحوۀ ترکیب 

آرمان ها با هســت ها و واقعیت های نظام بین الملل یکی از خألهایی اســت که کنشــگری ایران را 

تحت تأثیر قرار داده است. این وضعیت را می توان از آغاز پیروزی انقالب اسالمی به خوبی مشاهده 

کرد. بر این اســاس، این ســؤال اصلی وجود دارد که آرمان گرایی و واقع گرایی در سیاست خارجی 

ایران با چه چالش هایی مواجه بوده اســت و چگونه می توان آن را پاســخ داد؟ آنچه مسلم است با 

پیروزی        انقالب اســالمی       ، سیاست خارجی        ایران وارد مرحلۀ نوینی        شد که مهم ترین ویژگی        آن در 

انقالبی بودن و اســالمی بودن آن است. گفتمان انقالبیون آرمان گرا برای        هژمونیک شدن در سیاست 

خارجی        ناگزیر بود تا گفتمان رقیب را در حاشــیه قرار دهد. در فاصلۀ ســال های        1357 تا 1360 

مهم ترین رقابت در سیاســت خارجی        ایران بین دو گفتمان آرمان گرا و ملی گرا وجود داشت که این 

رقابت با تشکیل دولت موقت آغاز شــد و سرانجام زمینه های        تعارض میان گفتمان دولت موقت و 

گفتمان انقالبیون آرمان گرا باعث اســتعفای        دولت موقت و تقویت گفتمان آرمان گرایی شد و با رأی        

عدم اعتماد مجلس به ریاســت جمهوری        بنی        صدر در 1360، گفتمان انقالبیون آرمان گرا هژمون 

شد.



521

ی        
الم

 اس
ی 

ــ
اس

سی
وم 

ــ
 عل

ـی
صـ

خص
ن ت

یو
س

می
ک

در این رابطه ســؤاالت زیر جهت بررســی روند آرمان گرایی و واقع گرایی در سیاست خارجی 

ایران قابل طرح است:

الف ـ آرمان گرایی در سیاست خارجی ایران چه روندی را طی کرده و با چه چالش هایی مواجه 

بوده است؟

ب ـ واقع گرایی در سیاســت خارجی ایران چه روندی را طی کرده و با چه چالش هایی مواجه 

بوده است؟

ج ـ تمهیدات نظری جهت پاسخ به چالش های موجود کدام است؟

1. چالش آرمان گرایی و واقع گرایی در سیاست خارجی ایران
1ـ1. رقابت میان گفتمان ملی گرایی و آرمان گرایی

سیاست خارجی        جمهوری        اســالمی        ایران در دورۀ        حکومت موقت وارد جدال و رقابت با گفتمان 

آرمان گرایی شــد که الهام گرفته از آموزه های        سیاســی        امام )رحمة الله علیه( در سیاســت خارجی        

کید داشــت و دال های        شناور آن مانند استقالل،  بود. گفتمان ملی گرایی بر دال مرکزی        »ایرانیت« تأ

منافع ملی       ، همکاری        مســالمت آمیز و موازنۀ منفی        با توجــه به دال مرکزی        »ایرانیت« معنا و مفهوم 

کید داشت و دال های         می         یافت؛ در حالی       که گفتمان انقالبیون آرمان گرا بر دال مرکزی        »اسالمیت« تأ

شــناوری        مانند، صدور انقالب، حمایت از ملل محروم، مقابله با امپریالیسم، تغییر وضع موجود، 

اســتقالل و امت اسالمی        با توجه به دال مرکزی        »اسالمیت« معنا و مفهوم می        یافت. برخی از موارد 

تعارض میان دو گفتمان را می توان در موارد زیر بیان کرد:

1ـ1ـ1. صدور انقاب

در گفتمــان دولت موقت آنچه تقدم و اهمیت داشــت، حفظ ایران و مرزهای        کشــور بود و الگوی        

 به الگو و مفهوم 
ً
صدور انقالب آن در چهارچوب سیاست گام به گام و تدریجی        قرار داشت و اساسا

صدور انقالب از دیدگاه انقالبیون ازطریق انقالبی        اعتقادی        نداشت )بازرگان، 1363: ص 119(.

دولــت موقت در سیاســت خارجی        به برقــراری        روابط با کشــورها در چهارچوب مقررات و 

قواعد بین المللی        معتقد بود و صدور انقالب را مغایر با آن و مداخله در ســایر کشورها می دانست 

)سمیعی، 1371: ص 119(.

1ـ1ـ2. حمایت از ملل محروم و حرکت های        رهایی بخش

گفتمان دولت موقت در چهارچوب سیاست تدریجی        و ایجاد اعتماد میان ایران و قدرت های        بزرگ 



522

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

با حمایت نیروهای        انقالبی        و دفاع از ارزش های        انقالبی        و رهایی       بخش در کشــورهای        تحت ســتم 

 سمت گیری        سیاســت خارجی        ایران را در مسئلۀ صدور انقالب و 
ً
محتاطانه عمل می        کرد و اساســا

حمایت از نیروهای        مردمی        مخالف وضع موجود در راستای        منافع ملی        کشور و سیاست مسالمت آمیز 

محســوب نمی        کرد. سیاست دولت موقت درپی        عدم مداخله در کشورها و دوری        گزیدن از هر نوع 

رفتار و یا سیاســتی        بود که می        توانست در این راستا تفسیر و یا تحلیل شود. از دیدگاه گفتمان دولت 

موقت سیاست اعالمی        یا عملی        حمایت ایران از ملل محروم و حرکت های        رهابخش می        توانست به 

ایجاد و تشــدید تنش در سیاست خارجی        ایران با کشورهای        دیگر، به ویژه قدرت های        بزرگ، منتهی        

شود )بازرگان، 1362: صص 126ـ124(. در این رابطه برخورد دولت موقت با قرارداد صلح کمپ 

دیوید در 1979 به صورت محافظه کارانه بود. دولت موقت ضمن اینکه ســازش مصر با اسرائیل را 

محکوم کرد، اقدامات انقالبی        مانند اشغال سفارت مصر را به نفع ملت ایران نمی دانست.

1ـ1ـ3. ساختار نظام بین الملل

ه 
ّ
انقالب اسالمی        ایران در تعارض و تضاد با ساختار نظام بین الملل ظاهر شد. ازنظر امام )رحمة الل

علیه( و نیروهای        انقالبی       ، ســاختار نظام بین الملل دوقطبی        مبتنی        بر سیاســت قدرت های        بزرگ و 

ظالمانه است و اتخاذ سیاست نه شرقی        ـ نه غربی       ، سیاست خارجی        ایران را از وابستگی        به این یا آن 

بلوک مســتقل می  کرد؛ در حالی       که گفتمان دولت موقت براساس سیاست موازنۀ منفی        دکتر مصدق 

عمل می        کرد و با سیاســت نه شرقی        ـ نه غربی        متفاوت بود و برحسب سیاست موازنۀ منفی        ایران به 

بلوک های        قدرت امتیازی        نمی داد؛ در عین حال از فرصت های        ایجادشــدۀ ناشی        از رقابت دو بلوک 

سود می        جست و درپی        برقراری        روابط عادی        با آن ها بود.

یکا 1ـ1ـ4. رابطه با امر

دولت موقت درپی        رفع موانع و مشکالت به وجود آمده در روابط ایر       ان و امریکا بود و با حرکت هایی        

 مخالف امریکا و یــا درپی        ضربه زدن به منافع امریکا بودنــد، مخالفت می        کرد. پس از 
ً
که شــدیدا

پیروزی        انقالب، ســفارت امریکا در تهران اشغال شد و با مداخلۀ دولت به حالت عادی        بازگشت. 

دولت کارتر به حمایت های        دولت موقت از سفارت و برقراری        امنیت برای        کارکنان آن امیدوار بود. 

دولت موقت براساس سیاست تدریجی        و اصل برقراری        روابط مسالمت آمیز با کشورها، درپی        رفع 

تنش ایجادشــده میان ایران و امریکا در دورۀ پس از انقالب اســالمی        بود و بر این باور بود که ایران 

می        توانــد ضمن حفظ منافع خود با امریکا و کشــورهای        اروپایی        در یک ســاختار نظام بین الملل 

دوقطبی        همکاری        کند )اسماعیلی، 1380: ص 185(.
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تشدید تعارضات میان گفتمان انقالبیون آرمان گرا و گفتمان ملی گرا در عرصۀ سیاست خارجی        

با اشــغال سفارت امریکا وارد عرصۀ نوینی        شد. سرانجام تعارضات و تنش های        فزاینده میان دولت 

موقت و نیروهای        انقالبی        باعث به حاشــیه رانده شــدن گفتمان دولت موقت در سیاست داخلی        و 

خارجی        شد.

ازســوی دیگر، چالش گفتمان آرمان گرایی و گفتمان ملی گرایی در سیاست خارجی        با انتخاب 

ابوالحســن بنی        صدر به عنوان رئیس جمهور کشــور در تار    یخ 15 بهمن 1358 ادامه یافت. یکی        از 

تعارض ها میان بنی        صدر و نیروهای        انقالبی        درمورد نخست وزیر و ترکیب کابینه بود و تعارض دیگر 

در زمینۀ جهت گیری سیاست خارجی روی داد.

بنی        صدر در سیاســت خارجــی        معتقد به موازنۀ منفــی        مصدق بود کــه در آن به هیچ یک از 

بلوک های        قدرت امتیازی        داده نمی        شد.

ه 
ّ
تضاد گفتمان آرمان گرایی و گفتمان لیبرال در سال 1360 تشدید شد و سرانجام امام )رحمة الل

علیه( طی        حکمی        در تاریخ بیســتم خرداد 1360، بنی        صد را از فرماندهی        کل قوا عزل کردند )امام 

خمینی       ، 1362، ج 14: ص 274(.

ازســوی        دیگر، موضع گیری        جناح ملی        گرا و لیبرال در قبال حکم قصاص در اســالم و ائتالف 

ه علیه( شد.
ّ
آن ها با »منافقین« باعث واکنش شدید امام )رحمة الل

در مجلس نیز اکثریت با ریاســت جمهوری        بنی        صدر مخالف بودند. تعداد 107 نفر خواستار 

ســلب کفایت سیاسی        بنی        صدر شــدند تا اینکه ســرانجام در تاریخ 1360/3/31 مجلس شورای        

اسالمی        با 177 رأی        موافق، یک رأی        مخالف و 12 رأی        ممتنع به عدم کفایت سیاسی        بنی        صدر رأی        

ه علیه( در پاسخ به نامۀ رئیس مجلس شورای        اسالمی        مرقوم فرمودند: ».. .پس 
ّ
داد و امام )رحمة الل

از رأی        اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شــورای        اســالمی        مبنی        بر اینکه آقای        ابوالحســن 

بنی        صدر برای        ریاست جمهوری        اسالمی        ایران کفایت سیاسی        ندارد، ایشان را از ریاست جمهوری        

اسالمی        ایران عزل نمودم« )امام خمینی       ، 1361، ج 15: ص 25(.

با عزل آقای        بنی        صدر از مقام ریاســت جمهوری        در اول تیــر 1360، گفتمان لیبرال در صحنۀ 

سیاست داخلی        و خارجی        ایران به شدت به حاشیه رانده شد و پس از آن زمینه برای        هژمونیک شدن 

گفتمان انقالبیون آرمان گرا بیش از هر زمان دیگری        فراهم شد.
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2. هژمونیک شدن گفتمان آرمان گرایی در دولت های دوم تا چهارم )1367ـ136۰(

گفتمان آرمان گرایی دارای        همان شاخصه هایی        در سیاست خارجی        بود که با پیروزی        انقالب اسالمی        

ایران فعلیت یافت. با پیروزی        انقالب اســالمی       ، سیاست خارجی        ایران براساس سیاست نه شرقی       ـ  

نه غربی        و تعارض با بلوک های        قدرت قرار گرفت و نیروهای        انقالبی        از این سیاســت به همراه دفاع 

از ملل محروم، صدور انقالب، مقابله با ظلم و ستم، بیدارسازی        امت اسالمی        و تغییر وضع موجود 

دفاع کردند؛ ازاین رو، در گفتمان آرمان گرایی غیریت  ســازی        گسترده بود و نه تنها قدرت های        بزرگ 

استکباری        را در برمی        گرفت، بلکه دولت های        دست نشاندۀ آن ها را نیز شامل می        شد. شرایط انقالبی        

ایران، عزل بنی        صدر از ریاســت جمهوری        و فضای        خــاص دوران جنگ، زمینه ها و عوامل الزم را 

برای        حرکت سیاســت خارجی        ایران به سمت اهداف انقالبی        و آرمانی        فراهم کرد. در این مقطع بر 

کید شــد و از آنجا که گفتمــان انقالبیون در موقعیت هژمونیک قرار  ارزش ها، اهداف و آرمان ها تأ

داشــت، سیاست خارجی        ایران ازنظر محیط داخلی        و متغیرهای        مؤثر بر سیاست گذاری        خارجی        با 

موانع و چالش های        کمتری        مواجه بود.

3. واقع گرایی        و چالش های        گفتمان آرمان گرایی در زمان جنگ

گفتمان آرمان گرایی با گذشــت زمان، در عمل با موانع و چالش هایی        مواجه شد؛ زیرا این گفتمان 

در مرحلۀ اول جهت هژمونیک شدن خود به طرح مجموعه ای        از ارزش ها، آرمان ها و خواسته هایی        

 تحقق آن در سیاســت داخلی        و سیاست خارجی        مستلزم امکانات، فرصت ها و 
ً
پرداخت که عمال

توانایی        های بالفعل در دسترسی        بود که به سرعت امکان فراهم کردن آن وجود نداشت.

با توجه به مطالب ذکرشــده، گفتمان سیاســت خارجی        در عمل، در راستای        تحقق بخشیدن به 

ایده هــای        خود نیز باید اقدام می کرد؛ ایده هایی        که در جهــان عینی        با موانع و چالش های        متعددی        

مواجه می        شد. این چالش ها را می        توان در موارد زیر بررسی        کرد.

3ـ1. حمایت از ملل محروم و دفاع از مرزهای کشور

چالش عمل به آرمان ها و حفظ تمامیت ارضی کشــور در سال های نخست پیروزی انقالب زمانی 

ظهور یافت که ایران در وضعیت دفاع از سرزمین های خود قرار داشت . در این زمینه می توان گفت 

جنگ تحمیلی        هشت ســاله دو دســته از ادبیات را به همراه خود آورد و یا به عبارت دیگر، جنگ از 

حیث نظری        دو کار ویژه به همراه داشــت: کارکرد اول آن مسئلۀ ضرورت و بسیج تمام امکانات در 
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کید خاصی        بر امت اســالمی       ، جهان اسالمی        و رفع تهدیدات ملل  دفاع از اســالم بود؛ ازاین رو، تأ

مســلمان می        شد. کارکرد دوم آن دفاع از مرزهای        ایران اســالمی        بود؛ ازاین رو، جنگ از این جهت 

بحث مرز، ملت و تمامیت ارضی        ایران را تقویت کرد. از این جهت می        توان گفت توجه به گفتمان 

آرمان گرایی        در سیاســت خارجی        ایران، که مورد حمایت انقالبیــون بود، با واقعیت حفظ مرزها و 

بسیج تمامی نیروها جهت دفع تجاوز دشمن در چالش بود.

3ـ2. مقابله با قدرت های بزرگ و تأمین تجهیزات جبهه های جنگ

یکــی        از موارد دیگر چالش های        گفتمان آرمان گرایان مربوط به امکانات و توانایی        های        جنگ افزاری        

در جبهه های        جنگ بود. آنچه مســلم اســت توان نظامی        و تجهیزات جنگی        رژیم صدام در سطح 

باالیی        قرار داشــت و به صورت مستمر از جانب قدرت های        بزرگ و برخی        دولت های        عربی        منطقه، 

به ویژه شــورای        همکاری        خلیج فارس، حمایت می        شــد. قدرت دفاعی        ایران اسالمی        نیز مبتنی بر 

ایمان رزمندگان بود و بخشی        از قطعات یدکی        و تسلیحاتی        که امکان تهیۀ آن در شرایط عادی        وجود 

نداشــت از بازار آزاد فراهم می       شد؛ در عین حال، ایران به برخی        از قطعات نیازمند بود که در اختیار 

امریکا قرار داشت. وضعیت و شــرایط منطقه ای        و بین المللی        امکانات و فرصت هایی        را در اختیار 

سیاست خارجی        ایران و امریکا قرار می داد و دو کشور این امکان را می        یافتند که به برخی        از اهداف 

خود دست یابند.

دولــت امریکا پس از مشــاهدۀ پیروزی        هــای        ایران در جنــگ و ناتوانی        خود در آزادســازی        

گروگان های        امریکایی        در لبنان، درصدد تجدیدنظر در سیاست خارجی        خود نسبت به ایران برآمد و 

تالش کرد تا ازطریق رفع برخی        از نیازهای        تســلحاتی        ایران به آزادسازی        گروگان های        خود در لبنان 

ی        مأمور شــد تا در این رابطه مطالعات الزم را انجام 
ّ
کمک کند. در این راســتا، شــورای        امنیت مل

دهد. »رابرت مک فارلین«، مشــاور امنیت ملی        ریگان، از کارشناســان درخواست کرد که دربارۀ 

تجدیدنظــر در روابط امریکا و ایران و راه های        آزادســازی        گروگان هــای        امریکایی        در لبنان مطالعه 

کنند. این کارشناسان پس از انجام بررسی        های        الزم بیان کردند که آزاد   سازی        گروگان های        امریکایی        

در لبنان، با توجه به نفوذی        که جمهوری        اســالمی        ایران بــر نیروهای        حزب الله لبنان دارد، ازطریق 

رهبران ایران امکان پذیر است و ازسوی        دیگر، ایران اسالمی        هم در جبهه های        جنگ نیاز شدیدی        به 

.)Walsh, 1993: p 95( قطعات یدکی        داشت که می        توانست از این طریق به دست آورد

در این راســتا، ســفر مک فارلین به ایران در 25 مه        1986 انجام شد و برخی        از قطعات یدکی        
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مانند المپ های        رادار و تعدادی        موشــک »هاگ« را به همــراه آورد و در 28 مه        1986 تهران را ترک 

کرد. تا اینکه این ماجرا در سوم نوامبر 1986 توسط هفته نامۀ لبنانی        الشراع گزارش شد و متعاقب آن 

آقای        هاشمی        رفسنجانی        آن را در 13 آبان 1365 علنی        کرد )دربارۀ گزارش سفر توسط کمیتۀ       کنگرۀ 

.)Hamilton and Inouye, 1997:.امریکا و جزئیات آن ر.ک

3ـ3. پذیرش قطعنامۀ 598 و پایان جنگ

جنگ ایران و عراق را می        توان در ســطوح مختلف ملی       ، منطقــه ای        و بین المللی        تحلیل کرد. آنچه 

در این قســمت توّجه به آن ضرورت دارد تأثیر جنگ بر سیاســت خارجی        ایران و تقویت جنبه های        

 جنگ تحمیلی        هشت ســاله فضای        سیاست خارجی        ایران را به 
ً
آرمانی        و انقالبی        آن اســت. اساسا

ســمت ضدیت و غیرت سازی        گسترده ســوق داد، زیرا نه تنها برخی        از کشورهای        منطقه به حمایت 

از رژیم صدام اقدام کردند، بلکه با گذشــت زمان دخالت مستقیم امریکا، شوروی        و برخی        از دول 

اروپایی        آشکار شد. امریکا تالش کرد تا روابط سیاسی        خود را با عراق بهبود بخشد. روابط سیاسی        

امریکا با عراق از ژوئن 1967 به دلیل حملۀ اســرائیل به سرزمین های        عربی        قطع شده بود، اما دفتر 

حافظ منافع امریکا در بغداد فعالیت داشــت. با وقوع انقالب ایران و بروز جنگ هشت ساله، روابط 

امریکا و عراق رو به بهبودی        نهاد؛ به گونه ای        که »در اواخر سال 1987 وعدۀ حدود یک میلیارد دالر 

اعتبار برای        سال مالی        1988 به عراق داده شد؛ بزرگ ترین اعتباری        که به هیچ کشوری        در دنیا اعطا 

.)Baram, 1989: p 80( »نشده بود

شــورای        امنیت در مقابل کاربرد سالح شیمیایی        توســط عراق نیز اقدام مؤثری        انجام نداد؛ این 

شــورا در 30 مارس 1984 در بیانیۀ خود کاربرد سالح شــیمیایی               را محکوم کرد، اما نامی        از عراق 

به میــان نیاورد )بیانیــه، S/16454/30 March, 1984(. با افزایش بحــران در منطقۀ خلیج فارس و 

تشدید جنگ نفت کش ها و کاربرد وسیع سالح شیمیایی        به وسیلۀ نیروهای        عراقی       ، دبیر کل سازمان 

ملل، وضعیت فاجعه آمیز منطقه را به شورای        امنیت گزارش کرد. متعاقب آن شورای        امنیت قطعنامۀ 

598 را در 29 تیر 1367 )20 ژوئیۀ 1987( به تصویب رســاند که بــا پذیرش آن ازطرف ایران به 

جنگ هشت ساله خاتمه داده شد.

4. پایان جنگ و گفتمان های        سیاست خارجی       

پذیرش قطعنامۀ 598 و پایان جنگ ایران و عراق را می        توان نقطۀ عطفی        در سیاســت خارجی        ایران 



527

ی        
الم

 اس
ی 

ــ
اس

سی
وم 

ــ
 عل

ـی
صـ

خص
ن ت

یو
س

می
ک

محســوب کرد. در مقطع پس از جنگ شرایط و متغیرهای        کشوری       ، منطقه ای        و بین المللی        زمینه را 

برای        تغییر و تحول در سیاست خارجی        ایران ایجاد کرد. در سطح ملی       ، خاتمۀ جنگ ایران و عراق، 

ضرورت بازســازی        خرابی        های        جنگ را اجتناب ناپذیر می        کرد؛ ازسوی        دیگر، هرگونه رونق و رشد 

و توســعۀ اقتصادی        کشور در گرو برقراری        ارتباط فزاینده با جهان خارج به ویژه کشورهای        منطقه ای        

و قدرت های        بزرگ بود. ازاین رو، در نیازهای        کشور تغییر ایجاد شد که با میزان و نوع نیازهای        زمان 

جنگ متفاوت بود. در ســطح منطقه ای        اشغال کویت توسط عراق در سال 1990، فرصت مناسبی        

را بــرای        ایران جهت افزایش اعتبار و منزلت خود فراهم کرد و افکار عمومی        در ســطح منطقه ای        و 

جهانــی        به راهبرد دفاعی        ایران در مقابل هجــوم همه جانبۀ عراق پی        برد و اعالن متجاوزبودن عراق 

کید کرد. این شرایط به  توســط خاویر پرز دکوئیار، دبیر کل سازمان ملل متحد، بر حقانیت ایران تأ

سیاست خارجی        ایران جهت تصویرسازی        مطلوب و واقعی        از ایران کمک کرد و در سطح منطقه ای        

روابط ایران با کشــورهای        عربی        عضو شــورای        همکاری        خلیج فارس بهبود یافت؛ ازسوی        دیگر، 

فروپاشی        شــوروی        در 1991 باعث تغییرات ژئوپلیتیکی        منطقه شد و فرصت مناسبی        را برای        ایران 

جهت برقراری        رابطه با روســیه و کشورهای        حوزۀ قفقاز و آســیای        مرکزی        به وجود آورد و در سطح 

 امکان 
ً
جهانی        نیز اضمحالل شوروی        باعث از میان رفتن ساختار نظام بین الملل دوقطبی        شد و عمال

برقراری        روابط ایران را با اروپای        شرقی        و سایر کشورهای        بلوک شرق افزایش داد.

این تحوالت به همراه تغییرات فرایندی        نظام بین الملل، ضرورت حرکت به سمت همکاری        های        

متقابل و رفع تنش در سیاســت خارجی        ایران را تقویت کرد و گفتمان سیاســت خارجی        ایران را به 

سمت واقع گرایی        و مصلحت اندیشی هدایت کرد. با توجه به تحول ایجادشده در سیاست خارجی        

ایران می        توان گفت که گفتمان آرمان گرایی با چالش های        متعددی        مواجه شد؛ زیرا در مقطع پس از 

 امکان ادامۀ سیاســت خارجی        آرمانی        دوران اوایل انقالب و زمان جنگ وجود نداشت 
ً
جنگ عمال

و ایران باید در صحنۀ بین المللی        جهت اصالح تصاویر ذهنی        غیرواقعی        ساخته شده اقدام می        کرد. 

در مقطع جدید، شکاف میان نیروهای        گفتمان انقالبیون آرمان گرا در نحوۀ مدیریت سیاست داخلی        

و خارجی        افزون شــد و در عمل این گفتمان به دو قســمت گفتمان واقع گرا و گفتمان آرمان گرا در 

سیاســت خارجی        تبدیل شــد، این دو گفتمان گرچه معطوف به انقالبیون است، در مورد مدیریت 

سیاســت خارجی        و نحوۀ دستیابی        به اهداف راهبرد متفاوتی        را ارائه می دهند و از این منظر می        توان 

از آن ها به عنوان دو گفتمان رقیب در سیاست خارجی        نام برد.

گفتمان واقع گرایی        و آرمان گرایی        گرچه در دوران پس از جنگ ظهور بیشــتری        یافت، ریشه های        
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تقســیم بندی        آن را باید در مقطع جنگ و پس از عزل بنی        صدر درنظــر گرفت. در این زمان یکی        از 

اختالف نظرهــای        نیروهای        انقالبی        به ویژه جامعۀ روحانیت مبــارز در مورد اقتصاد دولتی        و اقتصاد 

بــازار آزاد به وجود آمد: »چنین وضعیتی        تا حدی        باعث تضعیف موقعیت سیاســی        حزب جمهوری        

اســالمی        شد و سبب شــد تا گروه طرفدار اقتصاد بازار آزاد فعالیت سیاســی        خود را در چهارچوب 

جامعۀ روحانیت مبارز ســامان دهی        کنند« )مرتجی       ، 1378: ص 11(. تشــدید تعارضات در آستانۀ 

انتخابات دورۀ ســوم مجلس شورای        اسالمی        در اوایل ســال 1367 بیشتر شد و سرانجام در 1367 

انشــعاب روحانیون مبارز از روحانیت مبارز صورت گرفت، مجمع روحانیون مبارز طی        نامه  ای        به 

ه علیه( در فروردین 1367 دربارۀ انشعاب چنین بیان داشتند: »قبل از هر اقدامی        
ّ
امام خمینی     )رحمة الل

در باب "انشــعاب" تالش فراوانی        توسط بعضی        از برادران ما برای        نزدیک کردن نظرات در چهارچوب 

اصول و موازین مورد قبول با دیگر روحانیون محترمی        که سال هاســت با آنان فعالیت مشترک داشتند 

صورت گرفت که متأســفانه به دلیل پافشاری        آن آقایان بر روی        مسائل و مواردی        که آ  ن ها را برخالف 

مصلحت و موازین تشخیص می دادیم به نتیجه نرسید؛ ازاین رو، به نظر رسید که جمع ما در تشکیل 

جدید، بیشتر و بهتر می        تواند خدمتگزار انقالب اسالمی        باشد« )همان: ص 16(.

ه علیه( انشــعاب مجمع روحانیون مبارز را می        پذیر ند و در پاسخ به نامۀ 
ّ
امام خمینی        )رحمة الل

محمد علی        انصاری        می نویســند: »کتاب های        فقهای بزرگوار اســالم پر است از اختالف  نظرها و 

سلیقه ها و برداشت ها در زمینه های        مختلف نظامی       ، فرهنگی        و سیاست و اعتقادی        و عبادی       ، تا آنجا 

که در مســا ئلی        که ادعای        اجتماع شده است قول و یا اقوال مخالف وجود دارد... این مسئله روشن 

 سیاسی        است، 
ً
است که بین افراد و جناح های        موجود وابسته به انقالب اگر اختالف هم باشد، صرفا

ولو اینکه شــکل عقیدتی        به آن داده شــود؛ چراکه همه در اصول با هم مشترک اند و به همین خاطر 

است که من آنان را تأیید می نمایم« )امام خمینی       ، 1369ب، ج 21: صص 47ـ46(.

ه علیه( به صورتبندی        جامعۀ روحانیت و روحانیون مبارز به تحوالت عرصۀ 
ّ
اقدام امام )رحمة الل

داخلی        نظم نوینی        بخشــید و سیاســت خارجی        نیز تاحد زیادی        از آن متأثر شد؛ به عبارتی،        عرصۀ 

سیاســت خارجی        در یک وضعیت پس از جنگ تحت تأثیر  گرایش ها و ایســتارهای        واقع بینانه قرار 

گرفــت و روابط ایر ان با بلوک شــرق و غرب وارد مرحلۀ نوینی        شــد. در این رابطــه باید نامۀ امام 

ه علیه( به گورباچف را در 1367/10/11 نقطۀ عطفی        در سیاســت خارجی        ایر ان 
ّ
خمینی        )رحمة الل

محســوب کرد. در این پیام امام بر ُحسن همجواری        و روابط متقابل متذکر شدند )همان: ص 69( 

و متعاقب آن ســفر آقای هاشمی        رفسنجانی        به مسکو انجام شــد و فصل نوینی        در روابط خارجی        
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ایر ان با شــوروی        و بلوک شــرق گشوده شد. در فضای        ایجادشــده به تدریج غیر یت سازی        ایر ان به 

سمت محدودسازی        حرکت کرد و سیاست اعتمادسازی        در مرکز سیاست خارجی        ایر ان قرار گرفت 

و گفتمان واقع گرایی        در سیاســت خارجی        به تدریج روند هژمونیک شــدن را طی        کرد؛ دوره ای        که 

سیاســت خارجی        ایر ان با رقابت میان دو خرده گفتمان انقالبیون در قالب واقع گرایی        و آرمان گرایی        

وارد صورتبندی        نوینی        شد و این امر رفتار سیاست خارجی        ایر ان را تحت تأثیر  قرار داد.

5. گفتمان واقع گرایی        در سیاست خارجی        دولت های پنجم و ششم )1376ـ1368(

رشــد و تقویت گفتمان واقع گرایی در سیاســت خارجی ایران در مقطع پس از جنگ را می توان در 

فاصلۀ ســال  های 1368 تا 1372و 1372 تا 1376دانســت . در این دوران سیاست خارجی ایران 

با توجه به تحوالت ایجادشــده در ســطوح ملی، منطقه  ای و جهانی وارد مرحلۀ سازندگی و تثبیت 

همه جانبۀ نظام جمهوری اسالمی ایران شــد؛ وضعیتی که با دوران اوایل انقالب و جنگ متفاوت 

بود. در این مقطع دال مرکزی سیاســت خارجی ایران براساس »اعتمادسازی« شکل گرفت و سایر 

دال  های شــناور مانند صدور انقالب، حمایت از ملل محروم و تحت ســتم، تغییر وضع موجود، 

اســتقالل خواهی، مقابله با قدرت  های بیگانه، مصالح ملی در راســتای دال مرکزی اعتمادسازی 

معنی و مفهوم می  یافت که مهم ترین هدف آن ایجاد تصویر ذهنی واقعی از سیاســت خارجی ایران 

و زدودن تصاویــر ذهنی نادرســت قبلی بود. این تحول رفتاری را می  توان در دو عرصۀ سیاســی و 

اقتصادی مورد بررسی قرار داد.

5ـ1. اعتمادسازی در روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس

پس از جنگ، سیاست خارجی ایران به سمت برقراری اعتماد دوجانبه میان ایران و اعضای شورای 

همکاری حرکت کرد. جمهوری اســالمی ایران جهت دســتیابی به این هدف توانست از فرصت 

منطقه  ای ایجادشــده در سال 1990 استفاده کند؛ درواقع، جنگ دوم خلیج فارس و اشغال کویت 

توســط عراق، قدرت مانور ایران را برای عادی ســازی روابط خود با کویت و سایر اعضای شورای 

همکاری فراهم کرد. ایران در رابطه با اشــغال کویت، سیاســت بی طرفی فعال اتخاذ کرد. در این 

سیاست با مداخلۀ نظامی عراق و اشغال کویت مخالفت کرد و خواهان خروج ارتش عراق از خاک 

کویت شد و ازطرفی، در ائتالف ضدامریکایی به رهبری عراق وارد نشد و برای خاتمه دادن به بحران 

و جنگ ایجادشده اقدام کرد.
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5ـ2. اعتمادسازی در روابط ایران با عربستان سعودی

روابط ایران و عربســتان سعودی که متعاقب انقالب اسالمی و جنگ ایران و عراق به سردی گراییده 

بود و متعاقب مراسم حج در مرداد 1366 و شهادت 400 حاجی ایرانی و غیرایرانی قطع شده بود، 

ه، ولیعهد عربستان، با آقای هاشمی، 
ّ
 در دهم فروردین 1370 برقرار شــد. دیدار امیر عبدالل

ً
رســما

رئیس جمهوری ایران، در فروردین 1376 و توافق و همکاری عربستان با برگزاری هشتمین اجالس 

ســران کشورهای اســالمی در تهران، نقطۀ عطفی در روابط دوجانبه محســوب می  شد. به عالوه، 

حضور هیئت بلندپایۀ ســعودی در اجالس تهران به ریاست امیر عبدالله بن عبدالعزیز، زمینه  ساز 

روابط گسترده  تر ایران و عربستان شد و با سفر آقای هاشمی در اسفند 1376، موافقت نامۀ عمومی 

همــکاری در زمینه  های بازرگانی، اقتصادی، ســرمایه  گذاری، فنی، علمی، آموزشــی، فرهنگی و 

ورزشی بررسی شد )اخوان کاظمی، 1373: صص 21-50(.

5ـ3. اعتمادسازی در روابط ایران با اروپا

پس از پذیرش قطعنامۀ 598 و اتخاذ سیاســت اعتمادسازی در سیاســت خارجی، روابط ایران و 

اروپا رو به بهبودی نهاد، اما متعاقب انتشــار کتاب آیات شــیطانی توسط سلمان رشدی و صدور 

ه علیه( در 25 بهمن 1367، اتحادیۀ اروپا به آن واکنش نشــان داد و 
ّ
فتــوای امام خمینی )رحمة الل

وزرای امور خارجۀ عضو این اتحادیه در اول اســفند 1367، طی بیانیه  ای حکم قتل سلمان رشدی 

را مغایر با منشــور ملل متحد و نقض اصول و مقررات بین المللی اعالم کردند و دول عضو اتحادیۀ 

اروپایی، اقدامات مشترکی را در زمینه  های احضار سفرای دولت  های عضو از تهران و کاهش سطح 

روابط دیپلماتیک با جمهوری اســالمی، لغو مالقات و بازدید مقامات دو طرف در سطح وزیران و 

معاونــان آن ها و تقلیل همکاری  های اقتصادی و کاهش واردات کاال از ایران انجام دادند )رحمانی 

و تائب، 1375: صص 7ـ5(.

متعاقب آن در 15 اســفند 1367، انگلستان روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد و آلمان نیز 

در حمایت از انگلســتان اجرای موافقت نامۀ فرهنگی با ایران را، که در آبان 1365 امضا شــده بود، 

به حالت تعلیق درآورد. در این زمان رســانه  های گروهی اروپا، اصول گرایی اســالمی را تهدیدی 

جدی برای اروپا معرفی کردند. متعاقب حملۀ نظامی عراق به کویت در شــهریور 1369، اتحادیۀ 

اروپایی درصدد عادی سازی روابط با ایران برآمد و معاون وزیر امور خارجۀ ایتالیا به عنوان فرستادۀ 

آن اتحادیه به تهران سفر کرد و تمایل اروپا را برای فعال  تر کردن مناسبات با جمهوری اسالمی ایران 
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اعالم داشت و در اول آذرماه 1369، وزیر امور خارجۀ ایرلند به عنوان اولین مقام عالی رتبۀ اتحادیۀ 

اروپایی پس از بهبود روابط، از ایران بازدید رســمی به عمل آورد و این ســفر، ســرآغاز تبادل نظر 

مقامات دو طرف تلقی شــد )همان: صص 9ـ8(. از این زمان روابط ایــران و اتحادیۀ اروپا رو به 

 در آوریل 1997 )اردیبهشت 1376( روابط دو طرف به پایین  ترین سطح 
ً
توســعه نهاد، اما مجددا

خــود کاهش یافت؛ زیرا در این تاریخ دادگاه فدرال آلمــان، دولت ایران را در قتل چهار کرد ایرانی 

در رســتورانی به نام میکونوس در برلین در ســال 1992م، مقصر شناخت و متعاقب آن دول عضو 

اتحادیۀ اروپا، سفرای خود را از تهران فراخوانده و روابط آن ها با ایران تیره شد.

ازســوی دیگر، گفتمان واقع گرایی را می توان در اصول و باورهای کارگزاران سازندگی مشاهده 

کرد. این گروه در 1374 در آستانۀ انتخابات دورۀ پنجم مجلس شورای اسالمی به طور رسمی اعالم 

موجودیت کرد و زمان شــکل گیری آن مربوط به فضای سازندگی پس از جنگ ایران و عراق است. 

اســتراتژی این گروه بر »بازسازی اقتصادی« و »مصلحت اندیشی در سیاست خارجی« مبتنی بود 

)مرتجی، 1378: ص 40(؛ ازاین رو، ایران اسالمی برای رسیدن به اهداف بازسازی باید در سیاست 

کید بر تخصص و ایجاد کادر متخصص در وزارتخانه  های  خارجی خود تغییراتی ایجاد می  کرد. تأ

کشــور و حضور فعال در عرصۀ جهانی، جذب ســرمایه  های خارجی و اصالح چهرۀ بین المللی 

کید می کردند. در هفته نامۀ بهمن وابسته  کشور ازجمله مواردی است که کارگزاران سازندگی بر آن تأ

به کارگزاران ســازندگی دربارۀ الگوی صدور انقالب آمده است: »مؤثرترین راه برای تأثیرگذاری بر 

سایر کشورها در جهان کنونی الگوسازی است. در شرایط فعلی تنها کشوری قادر است آرمان  ها و 

ارزش  های خود را در جهان تبلیغ کند که بتواند نشــان دهد که در پرتو تحقق ارزش  هایش، ملت به 

ســطح قابل قبولی از رفاه، امنیت ملی و اجتماعی، مشارکت سیاسی و آزادی  های فردی دست یافته 

است« )همان: ص 188(.

در پرتو گفتمان واقع گرایی، »قدرت« در عرصۀ سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفت و جناح 

میانه و مصلحت  گرا تقویت شــد و اعتمادسازی در سیاســت خارجی اهمیت یافت تا ازطریق آن 

بتوان از تکنولوژی پیشــرفتۀ کشورهای صنعتی استفاده کرد. در این زمان بحث از مذاکره با امریکا 

مطرح شد.

6. چالش  های آرمان گرایی به واقع گرایی )1368-1376(

در ســال  های پس از جنگ، گرچه گفتمان واقع  گرایی با توجه به شرایط و زمینه  های ملیـ  منطقه  ای 
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و بین المللی دارای نقش مؤثری در شــکل  دهی به سیاســت خارجی ایران است، گفتمان انقالبیون 

آرمان  گــرا همواره در دفاع از ارزش  ها و آرمان  های اســالم و انقــالب در چالش با گفتمان واقع  گرا 

قرار می  گیــرد. ایجاد »جمعیت دفاع از ارزش  ها« در خرداد 1374، ماهنامۀ یالثارات و دوهفته  نامۀ 

شــلمچه، که از ســال 1368 اقدام به فعالیت کرد، نمایی از گروه  های آرمان  گراســت که سیاست 

واقع گرایانه را مورد سؤال قرار می دهند.

جمعیت دفاع از ارزش  ها به شدت »نظریۀ تفکیک نظام از انقالب« را رد می  کند و معتقد است 

میان نظام سیاســی کشــور و انقالب هیچ جدایی وجود ندارد و جایی بــرای مصالحه و دلجویی 

مخالفان نظام اســالم نیســت؛ ازاین رو، در دیدگاه آرمان گرایان همچنــان بحث از صدور انقالب 

و حمایت از مســتضعفان جهان از محورهای اساســی است. نشــریۀ عصر ما نیز  در این زمان بر 

حمایت از ملت  های در بند به ویژه ملل مســلمان در جهت نیل به اســتقالل و آزادی آنها در نظام 

کید داشت. امپریالیستی تأ

7. واقع گرایی در سیاست خارجی ایران در دولت های هفتم و هشتم )1384ـ1376(

گفتمان واقع گرایی در دولت هفتم و هشتم وارد مرحلۀ نوینی شد. در این مقطع سیاست تنش زدایی در 

اولویت اول سیاست خارجی قرار گرفت. درحالی که در دولت پنجم و ششم بر گفتمان اقتصادمحور 

تأکید می  شــد، در دولت جدید بر گفتمان سیاست محور تأکید شد. گفتمان واقع گرایی در این دولت 

در سیاست خارجی دارای دو جزء بود که عبارت از گفت وگوی تمدن  ها و سیاست تنش زدایی بود.

7ـ1. گفت وگوی تمدن ها

بحث از گفت وگو و مذاکره در سیاست خارجی ایران با طرح گفت وگوی تمدن ها اهمیت باالیی یافت.

»گفت گو از آن جهت مطلوب اســت که مبتنی بر آزادی و اختیار اســت. در گفت وگو نمی  توان 

هیچ فکری را به طرف مقابل تحمیل کرد، در گفت وگو به وجود مســتقل و حیثیات فکری، اعتقادی 

و فرهنگی مســتقل طرف گفت وگو باید احترام گذاشت. فقط و در این صورت است که گفت وگوی 

تمدن  هــا مقدمه  ای برای صلح و امنیــت و عدالت خواهد بــود« )داد، 1378: ص 87(؛ ازطرف 

دیگر، با توجه به ســاختار نظام بین الملل موجود و غلبۀ کشورهای مسلط به خاطر فزونی طلبی  ها، 

بی عدالتی  ها، دیگرناپذیری  ها، دولت گفت وگو خواستار همکاری  های مشترک جهان اسالم و اروپا، 

ایران و اروپا هستند )همان: صص 73ـ68(.
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7ـ2. تنش زدایی در سیاست خارجی

سیاســت تنش زدایی در سیاســت خارجی ایران درپی آن اســت تا با الهام از اصول همزیســتی، 

همکاری و همیاری با جوامع دیگر و پذیرش کثرت  گرایی سیاسی و اقتصادی بر مسائل و مشکالت 

فائق آید و با اتخاذ رویکرد واقع بینانه در جهت ســازگاری و انطباق هدفمند با محیط عملیاتی اقدام 

کند. در این فرایند تالش می شــود تا ازطریق مفاهیم و منافع مشترک موضوعات منطقه  ای و جهانی 

موردنظر بررســی شــود و منافع ملی ایران تأمین شــود؛ به عالوه، فرایند تنش زدایی و اعتمادسازی 

متضمــن اقداماتی جهت کاهــش زمینه  های ناامنی در منطقه و جهان اســت، فرایندی که طی آن 

طرف های درگیر باید ضمن گفت وگو و شناسایی زمینه  های تهدیدآمیز، از بازی حاصل جمع صفر 

خودداری کنند و به انگیزه  ها و عالیق و منافع یکدیگر به دیدۀ احترام بنگرند و زمینۀ تبدیل گرایشات 

تخاصمی و رقابتی را به تمایالت همکاری و همیاری فراهم کنند.

سیاست تنش زدایی در سیاست خارجی پس از پایان جنگ، از قلمرو گسترده  ای برخوردار شد 

و آن را می  توان در دو ســطح منطقه  ای، به ویژه با عربســتان و فرامنطقه  ای با قدرت های اروپایی و 

مذاکره با امریکا، بررسی کرد.

8. برگشت پذیری در سیاست خارجی

گفتمان اصول گرایی در دولت های نهم و دهم گفتمان اعتدال گرایی در دولت های یازدهم و دوازدهم 

را می توان در قالب چرخۀ برگشت پذیری در سیاست خارجی ایران دانست؛ به عبارت دیگر، هرچند 

شــرایط محیط داخلی و بین المللی در این دولت ها با دول پیشــین متفاوت اســت، وجوه اشتراک 

آن ها در آرمان گرایی و یا واقع گرایی بیانگر ترســیم غلبۀ ارزش ها و اصول انقالبی یا مصلحت گرایی 

و نوعی عمل گرایی در سیاســت خارجی اســت. در دولت های نهم و دهم سیاست خارجی ایران 

تحت تأثیر گفتمان آرمان گرایی و برگشــت به اصول انقالبی اســت، درحالی که در دولت یازدهم و 

دوازدهم بیشــتر متأثر از واقع گرایی و حرکت به سمت گفت وگو و مذاکره با قدرت های بزرگ جهت 

دســتیابی به منافع ملی اســت. این وضعیت را می توان به عنوان چرخۀ برگشت پذیری در سیاست 

خارجی ایران دانســت. در این دوره ها نیــز مصادیقی برای هریک وجود دارد کــه در این مقاله از 

توضیح آن ها خودداری می شود.
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یۀ سیاست خارجی دولت انقابی 9. تمهیدات نظری در طرح نظر
9ـ1. جهت گیری های سیاست خارجی

سیاســت خارجی ایران در سطح کالن مبتنی بر سیاست نه شرقی ـ نه غربی است که به مفهوم عدم 

وابستگی به بلوک های قدرت جهانی است.

مفهوم سیاست نه شــرقی ـ نه غربی فراتر از بلوک سیاسی قدرت است و با فروپاشی شوروی، 

معنای واقعی خود را ازدســت نمی دهد؛ زیرا عالوه بر ُبعد سیاســی و بین المللی دارای ابعاد فقهی 

و ایدئولوژیک نیز اســت )در رابطه با مفهوم نه شــرقی ـ نه غربی ر.ک.: محمدی، 1377: صص 

48ـ38(. امام خمینی در وصیت نامۀ خود سیاســت نه شــرقیـ  نه غربی را مبنای ابدی سیاســت 

خارجی ایران می داند که همیشه باید مدنظر قرار گیرد.

ازطرفی، این سیاســت تضمین کنندۀ استقالل کشور در ابعاد و زمینه های مختلف است. کنش 

رفتاری سیاست خارجی ایران را می توان با توجه به سیاست کالن نه شرقیـ  نه غربی به صورت هایی 

بیان کرد که در ادامه خواهد آمد.

9ـ1ـ1. تسلیم ناپدیری در برابر نظام استکباری

یکی از ویژگی های آموزه های اصلی انقالب ایران، که در سیاست خارجی کشور نمود بارزی داشته 

اســت، معطوف به نحوۀ مواجهه با نظام ســلطۀ بین المللی است. مقام معظم رهبری کشورها را در 

ساختار نظام بین الملل به دو دسته کشــورهای سلطه گر و سلطه پذیر تقسیم می کنند. ایشان در این 

زمینه می فرمایند: »امروز در دنیا نظام ســلطه حاکم است. این یک نظام جهانی است. تسلط نظام 

ســلطه بر دنیا و زندگی بشــر دو طرف دارد؛ یک طرف سلطه گرها، که همان ابرقدرت هایند و طرف 

دیگر دولت های سلطه پذیر هستند که دخالت های وقیحانه و گستاخانۀ ابرقدرت ها را قبول می کنند. 

این ها هم خودشان شریک جرم اند« )خامنه ای، 1368/4/25(.

ایران اســالمی به تبع آموزه های اسالم و انقالب درپی سلطه گری نیست و سلطۀ قدرت های بزرگ 

را نیز نمی پذیرد؛ ازاین رو، در طول چهل ســال گذشته همواره آماج حمالت دول سلطه گر قرار گرفته 

است. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: »نماد پرابهت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگی در 

برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان امریکای جهان خوار و جنایت کار، روزبه روز 

برجســته تر شد. در تمام این چهل سال، تســلیم ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمت و 

هیبت الهی آن و گردن برافراشــتۀ آن در مقابل دولت های متکبر و مستکبر، خصوصیت شناخته شدۀ 
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ایران و ایرانی به ویژه جوانان این مرز و بوم به شمار می ر فته است« )خامنه ای، 1397/11/22(.

از دیدگاه مقام معظم رهبری، نماد دولت ســلطه گر و مستکبر در جهان امروز امریکاست و از 

این جهت ایران اســالمی در تقابل با آن قرار می گیرد. ایشان در این زمینه می فرمایند: »امریکا یک 

مســتکبر به تمام معناست. مسئلۀ ما هم فقط نیست، مســئلۀ دنیاست؛ مسئلۀ دنیای اسالم است. 

امریکایی ها نسبت به همه جای دنیا این روح استکباری را دارند« )خامنه ای، 12/ 8/ 1388(.

جنبۀ انقالبی سیاســت خارجی ایران در برابر دول استکباری نه تنها معطوف به سازش ناپذیری 

با سیاســت های آن هاســت، بلکه به نحوۀ مواجهه با رفتارها و کنش های ظالمانۀ آن هاست. مقام 

معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: »ما امروز در مقابله با استکبار، در سیاست  خارجی  زبانمان 

زبــاِن طلبکاری، عزت، اقتدار معنوی و اقتدار ملی اســت؛ آن وقت بعضی بیایند همین را به عنوان 

نقطه  ضعف وانمود کنند که نه آقا! شــما کاری کرده اید که فالن دولت ها از شــما خوششــان نیاید. 

خب، معلوم اســت که خوششــان نمی آید. فالن دولت ها وقتی خوششــان می آید که انسان تملق 

آن ها را بگوید و حرف هــای آن ها را به عنوان حرف های برتر ذکر بکند؛ خودش را کوچک کند و از 

حرف های خودش و حرف های انقالب عقب نشــینی کند؛ آن وقت آن ها خیلی خوششان می آید!« 

)خامنه ای، 2/ 6/ 1387(.

9ـ1ـ2. حمایت از مظلومان در برابر ظالمان

براساس آموزه های انقالب، حمایت از ملل محروم و مستضعف الزم است همواره در دستور کار سیاست 

خارجی باشد. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: »مردم مسلمان ایران یکپارچه از آرمان های 

انقالب و اسالم حمایت می کنند و حمایت از فلسطین، انتفاضه و مبارزه با صهیونیسم و حامیانش از ارکان 

اصلی سیاست های راهبردی جمهوری اسالمی ایران است« )خامنه ای، 1380/2/4(.

همچنین، در این زمینه مقام معظم رهبری با بیان عدالت خواهی ایران اسالمی در سطح جهانی 

می فرمایند: »...از نقاط قوت ما، مســئلۀ عدالت خواهِی بین المللی جمهوری اسالمی است؛ این 

برای جمهوری اسالمی آبرو اســت. اینکه جمهوری اسالمی طرفدار ملت های مظلوم باشد، آبرو 

اســت؛ اینکه طرفدار ملت فلسطین باشد، یک آبرو اســت. جمهوری اسالمی نیروی مقاومت در 

مقابل رژیم صهیونیســتی را در منطقه تقویت کرده اســت ... این عدالت خواهی است؛ این دفاع 

از ملت فلســطین اســت؛ این دفاع از اســتقالل کشورهای منطقه اســت، دفاع از تمامیت ارضی 

کشورهاست. این نقطۀ قوت است« )خامنه ای، 1397/3/14(.
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ایشــان همچنین در ایــن رابطه می فرمایند: »این جوانمردی و مــروت انقالبی، این صداقت و 

صراحت و اقتدار، این دامنۀ عمل جهانی و منطقه ای در کنار مظلومان جهان، مایۀ ســربلندی ایران 

و ایرانی است و همواره چنین باد« )خامنه ای، 1397/11/22(.

9ـ1ـ3. برقراری روابط مسالمت آمیز با سایر کشورها

ایران اســالمی براساس آموزه های اســالم و انقالب درپی تعامل با سایر کشــورها براساس احترام 

متقابل و عدم مداخله بوده اســت؛ بنابراین، با کشورهایی که منافع ایران را به رسمیت بشناسند سر 

ســتیز ندارد. مقام معظم رهبــری در این رابطه می فرمایند: »... مــا در دوران خودمان عمیق ترین، 

مهم ترین، ماندگارترین و اصیل ترین پدیده در ســطح تعامل جهانــی و روابط بین المللی و حیات 

انســانی در سطح جهان هســتیم ... ما باید معادالت جهانی را محاســبه کنیم. بنده با کسانی که 

معتقدند معادالت حاکم بر جهان را به کلی باید کنار گذاشــت، موافق نیســتم؛ با کســانی هم که 

معتقدند باید یکسره در چهارچوب این معادالت کار کرد، موافق نیستم. این معادالت تجزیه ناپذیر  

نیستند. می شود عناصر جدیدی را به آن ها وارد کرد و عناصری را هم نادیده گرفت و حذف کرد. این 

البته مخالفت هایی را برمی انگیزد« )خامنه ای، 1383/5/25(.

9ـ2. اصول سیاست خارجی

اصول سیاست خارجی ایران نشئت گرفته از آموزه های اسالم و انقالب است. حفظ عزت، قدرت و 

اقتدار کشــور در همۀ تعامالت خارجی نه تنها تأمین کنندۀ منافع کشور است، بلکه از نفوذ و اعمال 

سلطۀ قدرت های بزرگ بر کشور جلوگیری می کند. اصل حکمت بیانگر کنشگری سیاست خارجی 

ایران مبتنی بــر حقیقت ها و رفتاری عالمانه اســت. مصلحت اصل دیگری اســت که تبیین کنندۀ 

اولویت هــا و رفع تعارضات احتمالی میان آرمان ها و واقعیت های بین المللی اســت. در این زمینه 

مقام معظم رهبری روابط خارجی ایران را مبتنی بر اصول عزت و حکمت و مصلحت به عنوان مثلث 

الزامی برای چهارچوب ارتباطات بین المللی می داند )خامنه ای، 1370/4/18(.

9ـ3. اهداف سیاست خارجی
9ـ3ـ1. حفظ استقال کشور

کید شده  در آموزه های اســالم و قانون اساسی ایران بر حفظ اســتقالل و مرزهای کشور اسالمی تأ
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است. براساس قاعدۀ نفی سبیل، نفوذ و سلطۀ بیگانه بر کشور اسالمی نفی شده است.

آنچه از واژۀ استقالل برداشت می شــود، عدم دخالت قدرت های بیگانه در امور کشور 

و اســتقالل عمل دولت در برابر قدرت های خارجی است و مقصود از استقالل در سیاست 

خارجی یک کشــور شامل استقالل در سه مرحلۀ سیاســت گذاری، تصمیم گیری و اجرای 

تصمیم می شــود که مصادیق آن در زمینه های سیاســی، فرهنگی، اقتصادی، دفاعی وغیره 

ظاهر می شود.

در قانون اساسی ایران، در فصل دهم در اصول 152 و 153 بر حفظ استقالل و تمامیت 

کید شده اســت. در اصل 152 آمده اســت: »سیاست خارجی جمهوری  ارضی کشــور تأ

اسالمی ایران براساس نفی هر گونه ســلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقالل همه جانبه 

و تمامیت کشــور، دفاع از حقوق همۀ مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و 

روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است« )منصور، 1383: ص 84(.

بنابراین، اصل اســتقالل همه جانبه محوری ترین اصل سیاست خارجی است و انقالب 

اســالمی ایران برای کســب اســتقالل و آزادی ملت از قدرت های بیگانه به وقوع پیوست و 

در عرصۀ عملی، حفظ اســتقالل کشــور در برابر مداخالت و اعمال نفوذهای قدرت های 

خارجی از اهداف ضروری و حیاتی کشور به شمار می آید.

مقام معظــم رهبری در این زمینه می فرمایند: »اســتقالل ملی به معنــی آزادی ملت و 

حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت های سلطه گر جهان است و آزادی اجتماعی به معنای 

حق تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشــیدن برای همۀ افراد جامعه است؛ استقالل و آزادی 

کنونی ایران اســالمی دســتاورد، بلکه خون آورِد صدها هزار انســان واال و شجاع و فداکار 

 جوان، ولی همه در رتبه های رفیع انســانیت. این ثمر شجرۀ طّیبۀ انقالب را با 
ً
اســت؛ غالبا

 مغرضانه، نمی توان در خطر قرار داد. همه، به ویژه 
ً
تأویل و توجیه های ســاده لوحانه و بعضا

دولت جمهوری اسالمی  ،  موظف به حراست از آن با همۀ وجودند.

از دیدگاه مقام معظم رهبری، اعتراف قدرت های سلطه گر به ناتوانی خود در برابر قدرت 

انقالب ایران از دستاوردهای بزرگ انقالب است. ایشان در این باره می فرمایند: »قدرت های 

انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دســت اندازی به اســتقالل دیگر کشــورها و 

پایمال کردن منافع حیاتی آن ها برای مقاصد شــوم خود دانســته اند، در برابر ایران اســالمی 

و انقالبــی، به ناتوانی اعتــراف کردند. ملت ایران در فضای حیات بخش انقالب توانســت 
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نخســت دست نشــاندۀ امریکا و عنصر خائن به ملت را از کشــور براَند و پس از  آن هم تا 

امروز از ســلطۀ دوبارۀ قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدت جلوگیری کند« )خامنه ای، 

.)1397/11/22

9ـ3ـ2. حفظ مرزها و تمامیت ارضی کشور

یکی دیگر از اهداف حیاتی سیاســت خارجی ایران حفظ مرزها و تمامیت ارضی کشــور در برابر 

مداخالت خارجی اســت. در فقه اســالمی دفاع و حفاظت از کیان اسالمی واجب کفایی دانسته 

ه علیه( در کتاب البیع، در بحث شئون و اختیارات ولی فقیه حفظ 
ّ
شده است. امام خمینی )رحمة الل

نظام اســالمی را از واجبات الهی می داند و می فرماید: »حفظ مرزهای اسالمی از هجوم بیگانگان 

 واجب است« )امام خمینی، 1369الف: ص 
ً
 و شرعا

ً
و جلوگیری از تســلط تجاوزگران به آن، عقال

.)23

ْعُتْم 
َ

ُهْم َما اْســَتط
َ
وا ل

ُّ
ِعد

َ
همچنین، در کتاب والیت فقیه ذیل احکام دفاعی ملی با توجه به آیۀ »َوأ

ٍة...« می فرماید: »آیه دستور می دهد که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند  َوّ
ُ
ِمْن ق

به شما ظلم و تجاوز کنند« )همو، 1369الف: ص 38(.

در قانون اساســی هم در اصل ســوم بر »تقویت کامل بنیۀ دفاع ملــی ازطریق آموزش نظامی 

کید شده است )منصور،  عمومی برای حفظ اســتقالل و تمامیت ارضی و نظام اســالمی کشور« تأ

1383: ص 22(.

9ـ3ـ3. همگرایی امت اسامی

تالش برای ایجاد وحدت میان ملل اســالمی به منظور دســتیابی به امت واحد اسالمی از اهداف 

فراملی ایران محسوب می شود. 

َنا 
َ
ًة َوأ

َ
 َواِحد

ً
ة َمّ

ُ
ْم أ

ُ
ُتک َمّ

ُ
در اصل یازدهم قانون اساســی آمده اســت: »به حکم آیۀ کریمۀ “ِإَنّ َهِذِه أ

وِن“ )انبیا: 92(، همۀ مســلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف 
ُ

اْعُبد
َ
ْم ف

ُ
ک َرُبّ

است سیاست کلی خود را بر پایۀ ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد 

تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد«)منصور، 1383: ص 27(.

تــالش ایران در برگزاری کنفرانس های وحدت و ایجاد دارالتقریب در این راستاســت. وحدت 

امت اســالمی در سطوح مختلف مورد هدف است. اتحاد سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی 
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جهان اســالم می تواند گام مؤثری جهت تقویت قدرت کشــورهای اسالمی و زمینه ساز نظم نوین 

منطقه ای و فرامنطقه ای محســوب شود. در ســطح امنیت منطقه ای، ایران اســالمی با تهدیدات 

قدرت های خارجی مواجه است و ایجاد پیمان امنیتی منطقه ای در محیط های منطقه ای میان ایران 

با کشورهای همسایه می تواند گام مؤثری در حفظ امنیت منطقه و امنیت ملی ایران محسوب شود. 

در ســطح سیاسی نیز رسیدن به بلوک کشورهای اســالمی در گرو دیپلماسی مشترک و فعال سازی 

نهادها و ســازمان های منطقه ای در جهت منافع کشورهای اسالمی است. در سطح اقتصادی نیز، 

همکاری های درون منطقه ای و میان منطقه ای شــرط الزم دســتیابی به اقتصاد پیشرفته و خودکفایی 

است. کشــورهای جهان اســالم با توجه به ظرفیت های مختلف فرهنگی می توانند در عرصه های 

مختلف به افزایش همکاری های اقتصادی، سیاســی و امنیتی کمک کنند و ایران اسالمی درصدد 

است تا ازطریق افزایش قدرت جهان اسالم، تهدیدات و محدودیت های قدرت های بزرگ را کنترل 

کند و از وضعیت نامتوازن و نابرابر موجود بکاهد )دهقانی، 1388: صص 169ـ168(.

9ـ4. تمدن نوین اسامی

مقــام معظم رهبــری مراحل تحقق اهــداف انقالب را پــس از مرحلۀ پیروزی آن، نظام ســازی، 

دولت سازی، جامعه سازی و تمدن سازی نوین اســالمی می دانند و خطاب به جوانان می فرمایند: 

»دهه های آینده دهه های شماســت و شمایید که باید کارآزموده و ُپرانگیزه از انقالب خود حراست 

کنید و آن را هرچه بیشــتر به آرمــان بزرگش، که ایجاد تمدن نوین اســالمی و آمادگی برای طلوع 

خورشید والیت عظمی )ارواحنافداه( است، نزدیک کنید )خامنه  ای، 1397/11/22(.

همچنین، ایشــان در این زمینه می فرمایند: »ما به برکت اسالم یک راه سومی را به دنیا پیشنهاد 

کرده ایم؛ نه راه سوسیالیســتی در اقتصاد و تبعات اقتصاد، نه راه لیبرال  ـ دموکراسِی غرب با تبعات و 

خصوصیاتی که دنبالش هست؛ یک راه سومی ما داریم، این راهی که امروز کشور ما دارد می رود، 

راه ســومی است. البته ما در آرایه های گوناگوِن این راه یک قدری کندی کرده ایم، کوتاهی کرده ایم، 

اما وقت زیادی نیست. چهل سال، زمان زیادی برای حرکت یک نظام و رسیدن به یک تمدن نیست. 

 یک تمدن جاافتاده ای دارند، چهار قرن، پنج قرن، با مشــکالت 
ً
کشــورهای غربی که امروز مثــال

دســت و پنجه نرم کردند؛ چهل سال، زمان زیادی نیست. ما کم کاری داریم در این زمینه ها، منتها 

می توانیم این راه ســوم را درست معرفی کنیم، درست مشــی کنیم، درست حرکت کنیم و با عمل 

 
ً
خودمان، با ســخن منطقی خودمان، دل هایی را جذب کنیم به این سمت، به این راه، نه حاال لزوما
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به خودمان یا به کشور خودمان، به این حرکت عظیم مهمی که می تواند برای بشریت سودمند باشد 

و از نفوذ فرهنگ غربی که روزبه روز دارد منحط تر می شود، کشورها را نجات بدهیم« )همان(.

مقام معظم رهبری با اشاره به سابقۀ شکل گیری تمدن غرب می فرمایند: »امروز نوبت ماست، 

اِس". امروز نوبت مسلمین است که با همت  َها َبْیَن الَنّ
ُ
اِول

َ
اُم ُند َیّ

َ ْ
 األ

َ
ك

ْ
امروز نوبت اسالم است. »َوِتل

خود، تمدن نوین اســالمی را شــالوده ریزی کنند. همچنان که اروپایی ها آن  روز از دانش مسلمین 

اســتفاده کردند، از تجربۀ مســلمین اســتفاده کردند، از فلسفۀ مسلمین اســتفاده کردند، ما ]هم[ 

امروز از دانش جهان اســتفاده می کنیم، از ابزارهای موجود جهانی استفاده می کنیم برای برپاکردن 

تمدن اســالمی، منتها با روح اســالمی و بــا روح معنویت. این وظیفۀ امروز ماســت )خامنه ای، 

.)1394/10/8

مقام معظم رهبری نســبت به روند آینده می فرمایند: »من بــا اطمینان کامل می گویم این هنوز 

آغاز کار اســت و تحقق کامل وعدۀ الهی یعنی پیروزی حق بر باطل و بازسازی امت قرآن و تمدن 

ْرِض 
ْ
ُهْم ِفی األ نَّ

َ
ِلف

ْ
َیْسَتخ

َ
اِلحاِت ل وا الصَّ

ُ
ْم َو َعِمل

ُ
ِذین آَمُنوا ِمْنک

َّ
ُه ال

َّ
 الل

َ
نوین اسالمی در راه است: »َوَعد

 
ً
ْمنا

َ
ْوِفِهْم أ

َ
ُهْم ِمْن َبْعِد خ نَّ

َ
ل

ِّ
ُیَبد

َ
ُهْم َو ل

َ
ضی  ل

َ
ِذی اْرت

َّ
ُهْم ِدینُهُم ال

َ
َننَّ ل

ِّ
ُیَمک

َ
ْبِلِهْم َو ل

َ
ِذین ِمْن ق

َّ
 ال

َ
ف

َ
ل

ْ
َما اْسَتخ

َ
ک

وَن«.
ُ

فاِسق
ْ
 ُهُم ال

َ
ولِئک

ُ
أ
َ
 ف

َ
 ذِلک

َ
َر َبْعد

َ
ف

َ
 َو َمْن ک

ً
ْیئا

َ
وَن ِبی ش

ُ
ِرک

ْ
وَنِنی ال ُیش

ُ
َیْعُبد

نشــانۀ این وعدۀ تخلف ناپذیر در اولین و مهم ترین مرحله، پیروزی انقالب اســالمی در ایران 

و بنای بلندآوازۀ نظام اســالمی بود که ایران را به پایگاه مســتحکمی برای اندیشۀ حاکمیت و تمدن 

اسالمی تبدیل کرد )خامنه ای، 1387/9/17(.

9ـ5. اولویت ها در سیاست خارجی

اولویت های سیاســت خارجی ایران با توجه به شــرایط هر دوره و مســائل فرارو متفاوت اســت. 

در عین حال یکی از موارد مهم آن نحوۀ تعیین اولویت در تعارض میان منافع ملی و مســئولیت های 

فراملی است.

در این رابطه در یک بررســی، روابط میان »مسئولیت های فراملی و منافع ملی« به صورت زیر 

 تأثیر مثبت یا منفی روی یکدیگر ندارند؛ توجه یا عدم 
ً
بیان شــده است: »1. عدم ارتباط: مســتقیما

توجه به یکی، برای دیگری بی تفاوت است، به اصطالح متنافرند؛

2. ربط و بستگی جزئی )مستقیم یا معکوس(: تقویت یا تضعیف هر یک تاحدی، اما نه چندان 

مؤثر و وسیع، روی دیگری اثر دارد )اثر همانند یا بالعکس(؛
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3. هماهنگی و همسویی: تقویت و تضعیف یکی به معنای تقویت و تضعیف دیگری است؛

4. تناقــض و تضاد: تقویت و رعایت یکی به معنای درنظرنگرفتن و تضعیف دیگری اســت« 

)نخعی، 1376: ص 306(.

روابط چهارگانۀ یادشــده می تواند برخی از حالت های مطرح میان منافع ملی و مسئولیت های 

فراملی را نشان دهد. آنچه مسلم است در سیاست خارجی ایران اسالمی منافع ملی و مسئولیت های 

فراملی در ارتباط با یکدیگر اســت و به لحاظ اسالمی بودن حکومت و آموزه های انقالب اسالمی 

نمی توان مسئولیت های فراملی را در سیاست خارجی نادیده گرفت؛ بنابراین، عدم ارتباط یا تناقض 

 ســرزمینی 
ً
و تضاد میان آن دو پذیرفتنی نیســت. مگر اینکه مبنای سیاســت خارجی ایران را صرفا

و منافــع ملی بدانیم کــه در این صورت اصل حاکم بر آن همان منافــع ملی خواهد بود و پیگیری 

مســئولیت های فراملــی در همۀ وضعیت ها تابعی از منافع ملی و ســود و زیان آن برای ملت ایران 

خواهد بود. در این حالت تعقیب آموزه های اســالم و انقالب اسالمی تا جایی امکان پذیر خواهد 

بود که به منافع ملی لطمه ای وارد نشــود و اگر در تعارض و تضاد با منافع ملی قرار گرفت، اولویت 

با منافع ملی است. در یک نوع رابطۀ دیگر، حالتی را می توان تصور کرد که در آن میان منافع ملی و 

مسئولیت های فراملی با یکدیگر همسویی وجود دارد و در ارتباط با یکدیگرند. در یک تقسیم بندی 

از اهداف سیاست خارجی می توان آن را به اهداف ملی و اهداف مافوق ملی تقسیم کرد )محمدی، 

1377: ص 20( و سپس منافع ملی را با توجه به اهداف بررسی کرد. در این حالت اهداف و منافع 

مافوق ملی جزئی از منافع ملی محســوب می شوند و مکمل یکدیگر هستند. اهداف ملی آن هایی 

 حفظ استقالل و 
ً
هســتند که برای حفظ و تحقق منافع ملی یک کشــور مورد توجه هســتند؛ مثال

تمامیت ارضی و امنیت ملی و اهداف مافوق ملی، فراتر از اهداف ملی اســت و مربوط به جوامعی 

است که با توجه به ایده ها و رســالت های حاکم بر جامعۀ خود، دارای رسالت و وظایفی در ورای 

مرزهای خود هســتند؛ به گونه ای که منافع ملی آن ها تحت الشعاع آن قرار می گیرد و تحقق اهداف 

 منافع ملی خود می دانند و در شرایط خاص حاضر به فداکردن منافع ملی 
ً
مافوق ملی خود را طبیعتا

جهت تأمین منافع فراملی هستند.

برای سیاست خارجی ایران نیز می توان اهداف و منافع فراملی لحاظ کرد که تأمین آن ها بخشی 

از منافع ملی محســوب می شود؛ زیرا با توجه به آموزه های اسالم، اهداف سیاست خارجی ایران به 

مرزهای سرزمینی محدود نمی شود و ناظر بر امت اسالمی و جامعۀ جهانی است و ایران برای خود 

در سطح منطقه ای و جهانی رسالت ها و وظایفی قائل است که در حد توان و با توجه به واقعیت های 
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موجود مسئولیت های آن مشخص می شود.

نحوۀ ترکیب منافع ملی با مســئولیت های فراملی در زمان جنگ هشت ساله را می توان در طرح 

نظریۀ ام القری توسط محمد جواد الریجانی        دربارۀ رفع تعارض میان صدور انقالب و نیازهای        ایر ان 

در سال 1363 نام برد. ایشان در این زمینه می        گوید: »... مسیر ی        که اآلن جمهوری        اسالمی        در آن 

ظله که در بیانات خویش ارائه فرموده اند و 
ّ

قــدم برمی دارد، با توجه به رهنمودهای        حضرت امام مد

نیز با اســتفاده از استفتائات خصوصی        که از ایشان شــده است، این است که درصورت پدیدآمدن 

نوعی        تعارض بین این دو مسئله، باید به “رفع نیازهای        جمهوری        اسالمی“ توجه کرد. علتش هم این 

اســت که جمهوری        اســالمی        در حقیقت حکم “ام القری       “ را برای        جهان اسالم دارد« )الریجانی، 

1364: ص 116(.

از ایــن جهت می        توان گفت که نظریۀ ام القری ضمن توجه به گفتمان آرمان گرایی        در سیاســت 

کید داشت که همان بعد واقع گرایی         خارجی        ایر ان که مورد حمایت انقالبیون بود، بر جنبۀ دیگری        تأ

بود.

1۰. راهبردهای سیاست خارجی
1۰ـ1. راهبرد عدم تعهد واقعی )انقابی(

راهبرد عدم تعهد واقعی که در راســتای سیاســت نه شــرقیـ  نه غربی معنی و مفهوم می یابد نقش 

تعیین کننده ای در جهت دهی به ایســتارها، تعهدات و رفتارهای سیاست خارجی ایفا می کند؛ این 

راهبرد با سیاســت عدم تعهد ســایر کشــورهای عضو جنبش عدم تعهد از جهاتی متفاوت است؛ 

ازاین رو، امام خمینی از آن به عنوان عدم تعهد واقعی یاد می کند و از عدم تعهد مرسوم انتقاد می کند 

)امــام خمینی، 1361، ج7: ص 114؛ همو، 1361، ج12: ص 122؛ همو، 1369ب، ج 21: ص 

36(. تمایز این راهبرد معطوف به جنبه های اســالمی و قرآنی آن اســت. زیرا این راهبرد در ارتباط 

مســتقیم با سیاست نه شرقی ـ نه غربی ایران اســت که چهارچوب کالن سیاست خارجی ایران را 

شکل می دهد.

بنابرایــن، راهبرد عــدم تعهد واقعی ایران، نقش هــا و تعهدات خاصی را بــرای ایران به همراه 

می آورد و در چهارچوب همین راهبرد، اســتقالل، آزادی، مقابله با ظلم، حمایت از ملل محروم و 

عدالت خواهی معنی و مفهوم می یابد.

گاهی نیز از عــدم تعهد واقعی به عنوان عدم تعهد انقالبی در برابــر عدم تعهد محافظه کار یاد 
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می شــود. عدم تعهد انقالبی »مبتنی بر عدم پذیرش وضع و نظــم موجود بین المللی و تالش برای 

تغییر بنیادین آن به منظور استقرار نظم و نظام مطلوب اسالمی است. در این جهت گیری، بنیادهای 

نظم بین المللی ناعادالنه تصور می شود؛ به گونه ای که جمهوری اسالمی ایران باید برای برهم زدن، 

دگرگونی و فروپاشی آن جهت جایگزینی نظم و نسق اسالمی مطلوب مبارزه کند. عدم تعهد واقعی 

متضمن نوعی تکلیف سیاســی و رسالت ایدئولوژیک اســت که عالوه بر نفی هر گونه وابستگی و 

تعهد به قدرت ها و کانون های قدرت بین المللی، نظم ظالمانۀ حاکم بر روابط بین الملل، ســاختار 

قــدرت، نهادها و قواعد حاکم بر مناســبات و تعامــالت بین المللی را نیز نفــی و طرح می کند« 

)دهقانی، 1388: ص 177(.

1۰ـ2. راهبرد مقاومت

راهبرد دیگری که مرتبط به نظریۀ سیاســت خارجی دولت انقالبی اســت و در چهل سال نخست 

کید قرار گرفته و دستاوردهای گسترده ای را در سیاست  انقالب در گفتمان انقالبیون آرمان گرا مورد تأ

خارجی ایران به  همراه داشــته است معطوف به راهبرد مقاومت اســت. مقام معظم رهبری در این 

زمینه می فرمایند: »مقاومت هم جز در سایۀ ایمان بالله و اتکای بالله و اعتماد به وعدۀ الهی ممکن 

ُه َمْن َیْنُصُرُه«؛ با 
َّ
َیْنُصَرَنّ الل

َ
کید فرموده اســت: »َو ل نیســت؛ خدای متعال وعده فرموده است، با تأ

کید، وعدۀ نصرت داده است؛ این وعده تحقق پیدا خواهد کرد. اگر چنانچه ما خودمان را اصالح  تأ

کنیم، به وعدۀ الهی با چشم حسن ظن نگاه کنیم نه با سوء ظن، پیروز خواهیم شد. سوء ظن به وعدۀ 

َعَنُهم«؛ 
َ
یِهم َو ل

َ
ِضَب اللُه َعل

َ
وءِ  َو غ یِهم داِئَرُة السَّ

َ
وِء َعل نَّ السَّ

َ
اّنین ِباللِه ظ

ّ
الهی مال کفار اســت: »الظ

این کســانی که به وعدۀ الهی سوء ظن دارند، معلوم است که از وعدۀ الهی سود نخواهند برد. ملت 

ایران حســن ظن خود به وعدۀ الهی را اثبات کرده است؛ ایستاده است. به ما حملۀ نظامی هم شد، 

تحریم هم شــدیم، نفوذ عوامل جاسوسی هم اتفاق افتاد، شهید هم دادیم، اما ملت ایران مثل کوه 

ایســتاد و توانست خود را مســتحکم و پایدار کند! امروز این شــجرۀ طیبه، شجرۀ طیبۀ جمهوری 

ماء«. روز به روز به فضل  رُعها ِفی السَّ
َ
ها ثاِبٌت َو ف

ُ
صل

َ
اسالمی و ملت ایران، شجرۀ طیبه ای است که »ا

الهی ما پیشــرفت کردیم، روز به روز قوی تر شــدیم؛ بعد از این هم همین خواهد بود و این نسخۀ 

حرکت مسلمین و پیشرفت مسلمین در دنیای اسالم است« )خامنه ای، 1397/9/4(.

ایشــان در رابطه با پیروزی های محور مقاومت در چهل ســال گذشته می فرمایند: »ایستادگی 

هشت ســالۀ جمهوری اســالمی و ملت ایر ان در دفــاع مقدس چیز کوچکی نبود، حادثۀ بســیار 
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مهمی بود. این نشــان داد که توانایی های نظامی و امنیتی قدرت های مسلط بر عالم قادر نیستند از 

ایســتادگی یک ملت بکاهند یا به آن ضربه بزنند و این خواهد توانســت خودش را بر آن ها تحمیل 

کند، کمااینکه تحمیل کرد. بعد هم دیگر حوادث منطقه، حوادث فلســطین، حوادث لبنان، جنگ 

سی و ســه روزه، جنگ بیست و دو روزه، جنگ هشــت روزۀ غزه، و این جنگ اخیر  پنجاه روزۀ غزه که 

 جزء نمونه های معجزه آساســت. یک منطقۀ کوچک، محدود، با توانایی های بسیار محدود، 
ً
واقعا

کاری بکند که رژیم صهیونیســتی که نماد قدرت غرب در منطقه است، به زانو دربیاید؛ این اصرار 

کند بر آتش بس، آن ها قبول نکنند آتش بس را؛ این مدام اصرار کند، آن ها بگویند نخیر ، شــرط قبول 

آتش بس این چیزهاست و تا این چیزها حاصل نشد، آتش بس را قبول نکردند؛ این خیلی حادثۀ مهم 

ـ سیاسی غرب، به معنای واقعی  و قابل تحلیلی است. این ها نشان می دهد که اقتدار و برتری نظامی 

کلمه به چالش کشیده ]شده  است[« )خامنه ای، 3/ 7/ 1381(.

همچنین، مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: »چرا باید حکام اســالمی در دو حرکت 

جنایت آمیز که امروز متأســفانه منطقۀ ما را جریحه دار کرده اســت )یکی حرکت جنایت آمیز علیه 

فلسطینی ها و دربارۀ مسئلۀ مهم فلسطین، یکی هم حرکت جنایت آمیز دربارۀ یمن( با امریکا همراه 

 پیروزی با مردم فلسطین و مردم یمن 
ً
بشوند؟ این را هم مطمئن باشند که در هر دو قضیه هم مطمئنا

است و امریکا و تبعۀ امریکا در این قضیه شکست خواهند خورد )خامنه ای، 1397/9/4(.

1۰ـ3. راهبرد نرمش قهرمانانه

یکی از مســائل حیاتی سیاست خارجی ایران در اتخاذ راهبرد واقع بینانه با حفظ آرمان های انقالب 

در مواجهه با قدرت های بزرگ به ویژه دولت امریکا در طول حیات انقالب اســالمی بوده اســت. 

راهبرد نرمش قهرمانانه متعاقب تحریم های نفتی امریکا علیه ایران و مذاکرات هسته ای توسط مقام 

معظم رهبری بیان شــد. ایران اسالمی با اتخاذ این راهبرد مذاکرات برجام را انجام داد. راهبردی که 

مبتنی بر حفظ عزت، قدرت و اقتدار و تأمین منافع کشــور است. با خروج امریکا در مقطع پس از 

برجــام، مراحل کاهش تعهدات به برجام ایران عملیاتی شــد و این روند برمبنای حفظ منافع ایران 

ادامه یافت.

با توجه به مطالب یادشــده، چالش آرمان گرایی و واقع گرایی در سیاست خارجی ایران و طرح 

نظریۀ سیاست خارجی دولت انقالبی را می توان در جدول زیر ترسیم کرد.
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یۀ سیاست خارجی دولت انقابی جدول 1. ترسیم چالش ها و طرح تولید نظر
چالش ها در سیاست خارجی وضعیت دولت ها ردیف

صدور انقالب و حمایت از محرومان، مذاکره با امریکا ملی گرایی دولت موقت و بنی صدر 1

حفظ منافع حیاتی، تمامیت ارضی کشــور، دفع حمالت 
نظامی دشمن، انجام مسئولیت های فراملی

آرمان گرایی دولت انقالبی آرمان گرا 2

حفظ ارزش ها و آرمان های انقالب، اعتمادسازی، جذب 
سرمایه های خارجی و کمک به اهداف پیشرفت اقتصادی

عمل گرایی، واقع گرایی دولت سازندگی 3

حفظ ارزش ها و آرمان های انقالب، تنش زدایی، تعامل با 
نظام بین الملل و کمک به اهداف پیشرفت سیاسی

عمل گرایی، واقع گرایی دولت اصالحات 4

حفظ ارزش هــا و آرمان های انقــالب، مخالفت با نظام 
بین الملل سلطه و کمک به اهداف انقالبی و فرهنگی

آرمان گرایی دولت اصول گرایی 5

حفظ ارزش ها و آرمان های انقالب، تعامل سازنده با نظام 
بین الملل، مذاکره با قدرت های جهانی

واقع گرایی دولت اعتدال گرایی 6

تولید نظریۀ سیاست خارجی دولت انقالبی جهت حفظ و 
گسترش ارزش ها با توجه به واقعیت ها

و  آرمان گرایــی  ترکیــب 
واقع گرایی

دولت انقالبی 7

نتیجه گیری

سیاست خارجی جمهوری اســالمی ایران در حیات چهل سال نخســت خود همواره تحت تأثیر 

دو گفتمان آرمان گرایی و واقع گرایی قرار داشــته است. گفتمان آرمان گرایی متأثر از انقالب، اسالم 

ه علیه( اســت که درپی ایجاد تغییــر و تحول در ایران و 
ّ
و اهــداف متعالی امام خمینی )رحمة الل

ســاختارها و فرایندهای بین المللی به نفع جامعۀ جهانی و ملت هاست. این گفتمان در عین حال با 

محدودیت ها و سیاست قدرت های جهانی مواجه است که درپی حفظ وضع موجود و رابطۀ نابرابر 

در روابط خود با ســایر کشورها هســتند. گفتمان واقع گرایی با توجه به هست های سیاست قدرت 

در جهان درپی تأمین منافع ایران در عرصۀ جهانی اســت؛ به گونه ای که تعامل ســازنده با جهان، 

گفت وگو و مذاکره را در اولویت سیاســت خارجی خــود دارد. چالش آرمان گرایی و واقع گرایی در 

سیاســت خارجی ایران را می توان ناشــی از فرایند دولت سازی در کشــور دانست که در سیاست 

داخلی و خارجی با کاستی های نظری مواجه است. آنچه مربوط به سیاست خارجی می شود بیشتر 

ناظر به خألهای نظری نظریۀ سیاست خارجی دولت انقالبی است که الزم است ادبیات آن بیش از 

گذشــته شکل گیرد و نحوۀ ترکیب آرمان ها و واقعیت آن ها در آن تبیین شود. در این مقاله به صورت 

خالصه به برخی از جنبه های آن پرداخته شد.
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