روح اهلل اسالمی
زهرا

*1

اکبری2

چکیده
افکار خاصیت استراتژیک دارند؛ یعنی اگر فکری بتواند شرایط زمانه خود را درک کند و توسططط
نخبگان با مفاهیم قابل عرضه به اجتماع وارد نبردهای قدرت شود ،میتوانططد سططامانهای معرفتططی
شکل دهد که بر واقعیات اثر بگذارد .سیاست خارجی اغلب کشططورهای دنیططا دارای سططامانههای
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سامانههای معرفتی وکمربند محافظتی سیاست خارجی ایران

معرفتی است؛ به این معنا که کنشهای سیاسططت خططارجی بططه منزططو ،سططازع و ب ططته معرفتططیای
برمیگردد که چندان آشکار نی ت .هر سامانه معرفتی دارای مبانی ،اندیشمندان ،مکاتب ،مفاهیم،
کشورهای حامی ،تبعات و در نهایت نتیجهای است که تحلیل آنهططا بططه واکططاوی و اوشططش دادن
نقاط ضعف و قوت سیاست خارجی کمططک میکنططد .در ایططن نوشططتار بططا اسططتفادع از چططارچو
تئوریکی که از تلفیو نظریات اارادایم کوهن ،کمربندهای معرفتی الکاتوش ،آااراتوس آلتوسططر و
اای تمه فوکو به دست آمدع است سیاست خارجی ایران را بررسی میکنیم .ارسش این است که
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دوره دوازدهطططط

سیاست خارجی ایران دارای چه سامانههای معرفتی است و این سامانهها قصد داشططتند و دارنططد

شماره دوم شططماره

چه کمربندهای محافظتی اطراف ایران شکل دهند؟ در این نوشتار اططنس سططامانه معرفتططی شططیعی،

پ اپی چه و پططن

اسالمی ،انقالبی ،ملی و مدرن و ا ت مدرن بررسی خواهند شد و با واکططاوی هططر یططک از آنهططا
مبانی ،نهادها ،تبعات و آسیب شناسی کاربردی سیاست خارجی ایران تحلیل میشود.
واژگان کلیدی :سامانه معرفتی ،کمربند محافظتی ،سیاست خارجی ایران.
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تابستان 1401

مقدمه
اگر بپذیریم که سیاست خارجی ایران از منزو مشخصی بهرعمند است یا به عبارت بهتر،
اگر بپذیریم که سیاست خارجی ایران ،سازع ذهنی و دستگاع معرفتی مشخصی دارد ،این
ارسش مزرح میشود که «سازع ذهنی و دستگاع معرفتی حاکم بر سیاست خارجی ایران
از چه الیههای معرفتیای تشکیل شدع است؟» ااسخ به این ارسش از این جهت مهم
است که هر سازع ذهنی و الیههای معرفتی نهفته در آن ،دارای خاصیت استراتژیک و
قدرت اثرگذاری بر واقعیت خارجی است .بنابراین هر کدام از این الیههای معرفتی
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میتوانند ظرفیتهایی برای تحقو منافع ملی کشور فراهم کنند .در واقع ،سیاست
خارجی به صورت تجریدی و در خأل شکل نمیگیرد ،بلکه در فضایی شکل میگیرد که
هر بخش آن فضا ،ق متی از جامعه و سنت آن را نمایندگی میکند .بنابراین شناخت
الیههای معرفتی تشکیلدهندع منزو حاکم بر سیاست خارجی ،از این جهت مهم است
که اوالً بدون شناخت این الیهها درکی همهجانبه و کامل از سیاست خارجی ممکن

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره
پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

نی ت و ثانیاً بیتوجهی به الیههای گوناگون سیاست خارجی ،مانع از بهکارگیری
ظرفیتهای آن الیهها برای تحقو منافع ملی میشود .در واقع شناخت خزی و تکبعدی
از سیاست خارجی جلوی کشف و استفادع از ظرفیتهای الیههای معرفتی دیگر نهفته
در دستگاع معرفتی سازندع سیاست خارجی را میگیرد و مانع از بهکارگیری ظرفیتهای
جامعه اشتیبان آن الیه معرفتی برای ایجاد تغییر و بهبود سی تم سیاستگذاری خارجی
و تحقو بهتر منافع ملی میشود.
برای مثال ،برخی تحلیلگران سیاست خارجی بر این باورند که سیاست خارجی ایران،
اس از انقال

 ،1357انقالبی و آرمانگرایانه است .برخی دیگر بر سویه و وجه

تئولوژیک سیاست خارجی ایران بعد از انقال

دست میگذارند و منزو حاکم بر آن را

فقط به منزو اسالم و به ویژع شیعه محدود میکنند .عدعای با توجه به تحوالت اخیر
منزقه و حضور ایران در کشورهای هم ایه از جمله عراق و یمن ،خصوصیت
شیعهگرایی را خصیصه اصلی سیاست خارجی ایران معاصر میدانند .همین تحلیلگران
(که وجه مشترک همه آنها ،نگاع خزی و تکبعدی به سیاست خارجی است) ،بر این
باورند که ملیگرایی ،ویژگی بارز سیاست خارجی ایران ایش از انقال

 1357بود .اما به

نظر میرسد تمام این دیدگاعها ،تقلیلگرایانه است و از دیدن وجوع و الیههای معرفتی
دیگری که در سازع ذهنی حاکم بر سیاست خارجی ایران نهفته است ،ناتوان ه تند .حال
آنکه مقاله ایش رو ،به دنبال اثبات این گزارع است که سازع ذهنی حاکم بر سیاست
خارجی ایران تکبعدی نی ت و از چند الیه معرفتی مختلف تشکیل شدع است .اما در
هر دورع از تاریخ سیاست خارجی با توجه به عوامل دیگر داخلی و بینالمللی ،یکی از
این ویژگیهای برج تگی ایدا کردع است .همچنین دیدگاعهای تکبعدی که فقط بر
یکی از الیههای سازندع دستگاع معرفتی حاکم بر سیاست خارجی ایران تأکید دارند،
ایدئولوژیک ه تند .چه آنانی که با رویکرد همدالنه بر ویژگی ملی یا شیعی یا اسالمی یا
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انقالبی سیاست خارجی ایران دست میگذارند و چه آنانی که با رویکر انتقادی ،یکی از
این ویژگیهای سیاست خارجی را به عنوان وجه مشخصه سیاست خارجی
برمیشمارند ،همگی نوعی نگاع ارزشداروانه ذاتی به ویژگی مورد بررسیشان دارند.
حال آنکه در این مقاله فرض بر این است که هیچ کدام از این ویژگیها یا به تعبیر این
مقاله ،الیههای معرفتی ،ارزش ذاتی ندارند .در واقع ،تمام این الیههای معرفتی صرفاً از
آن جهت که میتوانند به تحقو و ایشرفت منافع ملی کمک کنند ،ارزشمند ه تند و
زمانی که تأکید بیش از حد روی یکی از آنها به ایشبرد منافع ملی لزمه بزند ،باید تعدیل
شوند .به عبارت دیگر ،این مقاله میخواهد نشان دهد که نداشتن نگاع ارزشی به این
الیههای معرفتی ،این امکان را ایش روی تدوینکنندگان سیاست خارجی کشور قرار
میدهد که با کم و زیاد کردن تأکید بر این الیهها میتوان منافع ملی کشور را بهتر محقو
کرد .بنابراین ارسش این نوشتار چنین است که سیاست خارجی ایران دارای چه
سامانههای معرفتی است؟ این سامانهها چه مبانی ،مکاتب ،متفکران و اثرگذاریهایی
داشتهاند؟ اکنون کدام در رأس ه تند؟ برای اینکه بتوان از همه اتان یل آنها جهت حفظ
منافع ملی و ایجاد کمربند امنیتی استفادع کرد چه باید انجام داد؟
رهیافت مفهومی
برای مبانی نظری این اژوهش از چهار اندیشمند استفادع کردعایم .ااردایم به معنای
اجماع نظر اندیشمندان را از توماس کوهن گرفتهایم ( .)Kuhn,2012مفهوم ااردایم
برای شکلدهی به آگاهی ه ته سخت قدرت است که مورد اجماع و مشروعیتیافته در
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سیاست خارجی قلمداد میشود .ااردایمها از سوی الیههای محافظتی کنترل میگردند و
هیچ ااردایم رقیبی نمیتواند به ه ته سخت نفوذ کند .اصزالح حلقهها و الیههای
محافظتی را از الکاتوش گرفتهایم (حیدری )1398،و در سیاست خارجی به شکل
الیههای معرفتی نشان دادع میشود که ه ته سخت قدرت را حفظ میکند .سامانههای
معرفتی به معنای ب تههای فکری در ارتباط با قدرت از میشل فوکو گرفتهایم که به
گونهای تبارشناسانه نشان دهیم قدرت تنها در سازوکار رسمی نهادهای حکومتی نی ت
بلکه سامانههای دانای ه تند که با شبکههای قدرت جریان دو سویه را شکل میدهند
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( .)Foucault,2002از لوئی آلتوسر نیز آااراتوس ( )Agamben,2009یا سازوبرگهای
ایدئولوژیک قدرت را وام گرفتهایم ( )Althusser,2014تا نشان دهیم روبنا و
ایدئولوژی سیاست خارجی از طریو سازوبرگهای گوناگون به داخل و خارج کشور
منتقل میگردد.
جدول  _1مفاهیم چارچوب تئوریک
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کمربند
الکاتوش

محافظتی

و

سازوبرگهای پخش کننده ایدئولوژی
سیاست خارجی در داخل و خارج
کشور

سیاست خارجی بدون فکر نی ت بلکه همیشه دارای مبانی فکری است .اغلب افکاری
که در سیاست خارجی به کار گرفته میشود جنبههای کاربردی و عملیاتی دارند .در

سیاست خارجی باید واقعگرا بود و به اندیشهها به مثابه اای تمههایی نگاع کرد که ابزاری
جهت حفظ منافع ملی به شمار میرود .اینگونه برخورد محافظهکارانه و اراتیک امکان
بهرعگیری از سامانههای معرفتی را فراهم میسازد و ایران را در مقابل بازیگران مختلف
توانمند میسازد .سامانههای معرفتی در صورت شناخته و به کار گرفته شدن جز منابع
قدرت مح و

میگردند در حالی که اگر دولت آنها را کنار نهد تبدیل به

ایدئولوژیهای آلترناتیو میگردند .بنابراین به لحاظ محتوایی اندیشه ماکیاول و اشتراوس
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بر نوشتار حاکم است.
پیشینه تحقیق
چنانکه در بیان م ئله گفته شد ،این نوشتار به دنبال طرح و تبیین این دیدگاع است که
سازع ذهنی و دستگاع معرفتی حاکم بر سیاست خارجی ایران از الیههای معرفتی
گوناگونی تشکیل شدع است که هر یک از این الیهها خاصیت استراتژیک و قدرت
اثرگذاری ویژع خود را دارند و میتوانند در م یر تحقو منافع ملی کارآمد باشند .اما این
نگاع غیرایدئولوژیک به منابع سیاست خارجی در بیشتر آثاری که دربارع سیاست خارجی
ایران نوشته شدع ،غایب است .بر این اساس در بررسی آثار و دیدگاعهای مرتبط با
سیاست خارجی ایران ،سه رویکرد کلی به چشم میخورد .به عبارت دیگر ،آثار راجع به

سیاست خارجی ایران را میتوان ذیل سه رویکرد کلی همدالنه ،نقادانه و نافیانه
طبقهبندی کرد .در ادامه با توضیح هر یک از این رویکردها و آثاری که در ذیل آن قرار
میگیرند ،سعی میکنیم خأل موجودی را که این مقاله میخواهد آن را ار کند ،نشان
دهیم.
رویکرد همدالنه :آثار و دیدگاعهایی که ذیل این رویکرد جای میگیرند از عملکرد چهل
ساله جمهوری اسالمی ایران در حوزع سیاست خارجی کامالً دفاع میکنند و با آن همراع
ه تند .این دیدگاعها که بیشتر متعلو به روحانیان و نیروهای درونحکومتی ه تند،
عامل ایدئولوژیک را چارچو

اصلی سیاست خارجی ایران میدانند ،وضع موجود را به

رسمیت میشناسند ،محافظهکار ه تند و بر بُعد آرمانگرایانه سیاست خارجی جمهوری
اسالمی تأکید دارند .بیشتر این آثار استدالل میکنند که اس از فروااشی شوروی و
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تکقزبی شدن جهان ،تنها کشوری که اندیشه و ایدئولوژی دارد و میتواند در برابر
استیالی روزافزون غر /سرمایهداری مقاومت کند ،ایران است .بنابراین از آنجا که ایران
جایگاع اول منزقه را دارد و امریکا را در منزقه شک ت دادع است ،باید همین روند
انقالبی و همین ایدئولوژی مقاومت خود را در تمام زمینهها حفظ کند و نمیتواند
خودش را در محدودع اهداف ملی و منزقهای محبوس کند .این منابع ،ایران را امالقرای
جهان اسالم میدانند و بر اصولی از قانون اساسی که از دفاع از م تضعفان در برابر
م تکبران ،صدور انقال  ،حمایت از نهضتهای آزادیبخش و به طور کلی از اهداف
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فراملی سخن میگوید ،انگشت تأکید میگذارند.
بخش زیادی از شخصیت و نهادهای حکومتی در جمهوری اسالمی ایران مانند رهبری،
شورای عالی انقال
انقال

فرهنگی ،ائمه جمعه ،سازمان تبلیغات اسالمی و سپاع ااسداران

اسالمی چنین رویکردی دارند؛ اما در میان چهرعهای دانشگاهی که در آثار خود

این رویکرد را دنبال کردعاند میتوان به اشخاصی چون منوچهر محمدی و آثار او از
فصلنامه
پژوهشهای
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جمله کتا

اص ول سیاست خارجی جمهوری اسالمی؛ اصول و م ائل و کتا

سیاست

خارجی جمهوری اسالمی ایران در دولت احمدینژاد که به طور مشترک با حمید موالنا
نگاشته است ،اشارع کرد .همچنین عباسعلی عمید زنجانی در کتا

ریشههای آن و محمدرحیم عیوضی در کتا انقال

انقال

اسالمی و

اسالمی و ریشههای تاریخی آن نیز
اصول سیاست

چنین رویکردی را در ایش گرفتهاند .به طور خاص محمدی در کتا

خارجی از دوگانه اسالم یا ایران به عنوان هدف غایی سیاست خارجی بحث میکند و
اولی را هدف غایی جمهوری اسالمی میداند .عمید زنجانی نیز در کتا

خود ،انقال

 1357را مهمترین حادثه تاریخ ایران و حتی جهان میدانند و بر لزوم حفظ روحیه
انقالبی در سیاست خارجی و اولویت دادن به آرمانهای انقال

در تدوین اهداف

سیاست خارجی جمهوری اسالمی تأکید میکنند .چنانکه ایداست این آثار از میان تمام
الیههای معرفتی حاکم بر سیاست خارجی ایران ،بر دو الیه اسالم و انقالبیگری تمرکز
کردع و به دیگر منابع و الیههای موجود در سازع ذهنی حاکم بر سیاست خارجی توجهی
ندارند.

رویکرد نافیانه :این رویکرد در مقابل رویکرد همدالنه قرار دارد .در این رویکرد ایران
کشوری ایدئولوژیک و تروری تی است که به دنبال دستیابی به ت لیحات ه تهای است
و به سمت خزرناکی حرکت میکند .براساس این رویکرد که بیشتر در منابع
انگلی یزبان ،گزارشهای راهبردی اژوهشکدعهای خارجی ،مجالت اژوهشی و
مقالههای ژورنالی تی به آن ارداخته میشود ،ایران به دلیل نفوذ نهادهای نظامی فراقانونی
مانند سپاع ااسداران انقال

اسالمی در تمام الیههای سیاسی و اقتصادی آن و حمایت

مالی و نظامی از برخی گروعهای نظامی منزقه مانند حز اهلل و حماس ،عامل اصلی
ناامنی و برهم خوردن توازن در خاورمیانه و جهان است .این منابع که نگاهی
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تقلیلگرایانه دارند ،ایران را محورت شرارت میدانند و به دنبال حذف ایران از صحنه
بینالمللی یا به انزوا کشاندن آن و جلوگیری از قدرتیابی آن ه تند .دنبالکنندگان
رویکرد نافیانه برای رسیدن به منظور خود ،راهکارهایی مانند ایجاد اجماع جهانی علیه
ایران ،وضع تحریمهای فلسکنندع اقتصادی ،ایجاد بیثباتی سیاسی ،تحریک و تجهیز
گروعهای ناراضی قومی و طراحی شورشهای داخلی را مزرح میکنند .امریکا ،اسرائیل،
عرب تان ،ترکیه و اژوهشکدعهای واب ته به آنها و اشخاصی چون نیکی کدی چنین
رویکردی را دنبال میکنند .فرید زکریا ،بابی سعید و الیور روآ متفکرانی ه تند که تجربه
اسالم سیاسی در ایران را نابود کنندع نظم منزقه و بینالملل میدانند .به عقیدع این
متفکران به خصوص الیور روآ ایران در اواخر قرن بی تم حرکت ارتجاعی را آغاز کرد
که تعادل منزقه را به هم ریخت .این تجربه شک ت خوردع باعث گ ترش تروری م
گردید .هنری کی ینجر نیز در مقالهها و به خصوص کتا
مملکتداری ایران بعد از انقال

جدیدش در با

نظم جهانی

را عامل ایدایش نظامهای خالفت و اسالمگراییهایی

میداند که امتمحور ه تند و نظم دولت ملت را قبول ندارند.
رویکرد نقادانه :ک انی که این رویکرد را دنبال میکنند بر این باورند که سیاست
خارجی ایران با وجود دستاوردهایی که داشته ،هنوز نیازمند اصالح و بازنگری است تا
به واقعگرایی کافی برای تحقو منافع ملی برسد .این رویکرد که در میان دانشگاهیان،
کارشناسان و بدنه وزارت امور خارجه و نیروهای سیاسی میانهرو ،اعتدالی و
اصالحطلب رایس است ،بر ضرورت اجتنا

از تنش و سازش با هم ایگان ،بهکارگیری
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دیپلماسی و مذاکرع ،روی آوردن به تعامالت منزقهای و بینالمللی و تأکید بر
ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی ایران برای اعتباربخشی به وجهه کشور در جامعه جهانی
اافشاری میکنند .این گروع حفظ و بقای جمهوری اسالمی ایران را در گرو تعدیل
تأکیدهای بیش از حد از روی برخی کمربندهای معرفتی مانند آرمانگرایی یا
انقالبیگری و شیعهگرایی میدانند و در مقابل ،به دنبال برج ته کردن برخی الیههای
فراموششدع در سازع ذهنی حاکم بر سیاست خارجی ایران مانند کمربند مدرن و
ا امدرن ه تند.
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بخش زیادی از آثار دانشگاهی که دربارع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
نگاشته شدعاند ،همین رویکرد نقادانه را دنبال میکنند .برای مثال علیرضا ازغندی در
کتا

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با اشارع به گفتمانهای غالب بر سیاست

خارجی ایران از ابتدای انقال

تا زمان نگارش کتا

( )1382رویکرد نقادانه را دنبال

میکند .او گفتمان ارزشمحور یا آرمانگرای دهه شصت شم ی را جنبه منفی سیاست
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط
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خارجی ایران میداند که در دهه هفتاد و با روی کار آمدن گفتمان منفعتمحور و
اصالحطلبی اقتصادی عملگرا به درکی ژئوالیتیک به جای درک ایدئولوژیک میرسد و با
روی کار آمدن گفتمان فرهنگگرای سیاستمحور ،تنشزدایی با کشورهای منزقه و
جهان و همکاریهای منزقهای و بینالمللی جایگزین دشمنتراشی و انزوا میشود؛ اما
او معتقد است در کنار تمام امتیازات به دست آمدع ،نوعی تضاد در سیاست خارجی
ایران وجود دارد.
این تضاد به منابع و مراکز تأثیرگذار در سیاست خارجی ایران که قدرتی بیش از رئیس
جمهور و کارکنان عالیرتبه وزارت خارجه دارند ،بازمیگردد .در واقع این نهادهای
فراقانونی و قدرتمند که نیازمند اصالح و قانونمند شدن ه تند ،به دنبال تأکید بیش از
حد بر الیههای انقالبی و اسالمی موجود در سازع ذهنی حاکم بر سیاست خارجی ایران
ه تند و وجود آنها منافی به کارگیری الیههای مدرن است .همچنین محمود سریعالقلم
در مقالهای با عنوان «مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی :مقای ه چین و ایران»
دربارع ضرورت توجه به روشهای مدرن تحقو منافع ملی در سیاست خارجی میگوید:
مفهوم قدرت در سیاست خارجی ایران بیشتر امری تصوری است تا آماری .او با اشارع

به اینکه سیاست خارجی ایران در چند دهه گذشته از مرزهای کشور و از نظام سیاسی
ایران از طریو تقابل ،حفظ فاصله ،امتناع از ائتالف و همگرایی منزقهای و بیعالقگی به
اختالط در سیاست و اقتصاد بینالمللی صیانت کردع است ،میگوید «تولید قدرت» که
امری کمی و مبتنی بر آمار و ارقام است و از م یر تعامل با جهان به دست میآید ،الزمه
دستیابی به سیاست خارجی موفو است .او بر این باور است که تولید قدرت که به
معنای افزایش تولید ناخالص ملی و سهیم شدن در اقتصاد جهانی است به خودی خود،
صیانت از مرزها را نیز به دنبال دارد.
روحاهلل رمضانی در کتا

چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری
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اسالمی ایران از رشد عقالنیت در سیاست خارجی ایران طی دو دهه نخ ت اس از
انقال

 1357سخن میگوید .او با اشارع به شکلگیری نوعی «سازشجویی واقعبینانه»

در مقابل «رویارویی آرمانگرایانه» در سیاست خارجی ایران ،معتقد است ایران از
سیاستهای مواجههجویانه ،انقالبی و آرمانگرایانه در منزقه و جهان فاصله گرفته است
و به سمت تعامل با جهان و خروج از انزوا در حرکت است .همچنین او در مقالهای با
عنوان «درک سیاست خارجی ایران» میگوید برخالف تصویری که غربیها و
اسرائیلیها از سنت سیاست خارجی ایران میدهند و آن را «غیرعقالنی» توصیف
میکنند ،ایران از سنت کشورداری محتاطانه برخوردار است که در ایش از اسالم ریشه
دارد .او در کنار اشارع به سیاست خارجی تحریکآمیز و انقالبی ایران اس از انقال
 1357و اظهارنظرهای تند احمدینژاد دربارع اسرائیل و هولوکاست ،دورعهایی را یادآور
میشود که سیاست خارجی ایران میانهروانه و سازندع بودع است.
چنانکه ایداست نگاع مندرج در این آثار ،برخالف دو رویکرد دیگر (همدالنه و نافیانه)
ماهیت ایدئولوژیک کمتری دارد .این آثار با انتقاد از سیاست خارجی انقالبی ایران در
دهه شصت و برخی تندرویها در دهه هشتاد ،از گروعها و رویکردهای واقعگرا و
عقالنیتمحور در سیاست خارجی ایران حمایت میکنند و بر ضرورت تقویت عقالنیت
و مکانی مهای مدرن حکومتداری که مبتنی بر جایگزینی نهادها و رویهها به جای
اشخاص و گروعهای فشار است ،تأکید میکنند؛ اما همچنان در دوگانه واقعگرایی و
آرمانگرایی گرفتار ه تند و به ظرفیتهای برخی کمربندهای معرفتی سنتی مانند
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شیعهگرایی و نقش آن در ایجاد ائتالف با کشورهای منزقه در مقابل متحدان منزقهای
امریکا توجهی ندارند.
براساس آنچه گفته شد ،دو رویکرد همدالنه و نافیانه در دو سر طیف تحلیلهای مربوط
به سیاست خارجی ایران قرار دارند و رویکرد ناقدانه در میانه این تحلیلها قرار میگیرد.
این رویکرد نظام سیاسی ایران را تماماً افراطی و انقالبی نمیداند و آن را در صحنه
بینالمللی به رسمیت میشناسد ،اما با انتقاد از سویههای آرمانگرایانه و انقالبی آن به
دنبال تقویت واقعگرایی و اصالح و بهبود آن است .با این حال ،این رویکرد انتقادی نیز
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گرفتار نوعی سادعسازی میان دو قزب آرمانگرایی و واقعگرایی شدع است .در مقابل،
این مقاله با استفادع از «مفهوم کمربندهای معرفتی» و «چارچو

تئوریک» که مبتنی بر

ااردایم کوهن ،حلقههای محافظتی الکاتوش ،سامانه معرفتی فوکو و سازوبرگ
ایدئولوژیک آلتوسر است میخواهد با نگاهی غیرایدئولوژیک نشان دهد که سیاست
بیشتر از جنس عمل و کنش است تا اندیشه و میتوان از خاصیت اثرگذاری تمام
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پژوهشهای
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اندیشهها برای تحقو مصلحت عمومی و منافع ملی استفادع کرد .نوشتار ما بیشتر بر
محافظه کاری عملگرایانه استوار است که از اندیشههای ماکیاول به خصوص کتا
گفتارها استخراج شدع است .بر اساس نظر ماکیاول در کتا

شهریار اصل اساسی قدرت

کشور و حفظ منافع ملی است اندیشهها یاریگر دولت ه تند اما آنچه اصالت دارد
قدرت است .یعنی دولت نباید تابع اخالق ،اندیشه ،ایدئولوژی یا هر ذهنیتی گردد بلکه
ذهنیتها و روایتهای مختلف استخدام دولت ه تند تا بتوان شهروندان را توانمندتر و
کشور را آباد کرد.
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کمربندهای محافظتی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

ایران

کمربند معرفتی تشیع:
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک نظام مذهبی متولد شدع از یک انقال

مردمی

است .این نظام مبتنی بر والیت فقیه است و نخ تینبار در اندیشه شیعه همراع با ایروزی
انقال

اسالمی ایران به رهبری امام خمینی ظاهر شدع است .رهبر انقال

عنوان حوزعای از ساختار اقتدار دینی و داور نهایی سیاستهای ایران مح و

اسالمی به
میشود.

عناصر و نهادهای ملحوظ در نظریه سیاسی امام خمینی (والیت فقیه) ،تا حدودی همان
نهادهای دولت جمهوری اسالمی ایران ه تند؛ که متعاقب انقال

اسالمی  57در ایران

تأسیس و استقرار یافته است .بنابراین دیدگاع والیت سیاسی فقیه جایگاع و اهمیت
ب یاری در نظریههای شیعی جمهوری اسالمی دارد (فیرحی)252 :1382،؛ و میتوان
گفت والیت فقیه واالترین نهاد جمهوری اسالمی ایران و همچنین یکی از مهمترین
نهادها در فقه شیعه میباشد .فل فه والیت فقیه و تواناییها و حقوق و وظایف وی،
بحثی است که عمدتاً در حیزه و قلمرو فل فه حکومت اسالمی است .بنابراین در

سیاست خارجی بحث از جایی شروع میشود که ما والیت فقیه را به عنوان یکی از
مهمترین منابع سیاست خارجی ،از بحث حکومت در اسالم تحویل بگیریم
(ایزدی .)109 :1377،در فقه اسالمی مورد نظر امام خمینی ولی فقیه دارای اختیارات
ایامبر و امام معصوم است .به زعم امام خمینی در زمان غیبت در تمامی اموری که امام
معصوم (ع) در آنها حو والیت دارد ،فقیه دارای والیت است و این هم به این دلیل
است که ولی فقیه عالوع بر آگاهی و علم از عالیترین مراتب تقوا و شای تگی برخوردار
است (خمینی.)32 :1392،
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ولی فقیه تعیین کنندع سیاستهای کلی و نظارت بر آن ،میباشد .براساس اصل 110
قانون اساسی ،تعیین سیاستهای کلی نظام از جمله در حوزع سیاست خارجی و نظارت
بر ح ن اجرای آنها برعهدع مقام رهبری است .بنابراین خط مشی و چارچو

کلی،

اولویتها ،جهتگیری ،استراتژی و سیاستهای کلی جمهوری اسالمی در حوزع
سیاست خارجی را رهبر انقال
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اس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

تعریف و تعیین میکند .همچنین رهبری بر ح ن اجرای این سیاستهای کلی نظارت
مینماید (ازغندی .)45 :1394،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران حول محور
شیعی با هدف تغییر در وضع موجود ،سازماندهی گردیدع است .اهداف سیاست خارجی
برای شکل دادن به محیط خارجی مناسب و ایجاد شرایط مزلو

ایگیری میشوند .در

این رابزه امام خمینی گفتند« :حکومت اسالمی هم اینزوری است که میخواهد
حکومت اهلل در عالم ایدا بشود ،یعنی میخواهد سرباز م لمان با سربازهای دیگر فرق
داشته باشد ،این سرباز الهی باشد .نخ ت وزیر م لم با نخ ت وزیر سایر رژیمها فرق
داشته باشد ،این یک موجود الهی باشد .هر جا یک مملکتی باشد که هر جایش ما برویم
صدای اهلل در آن باشد .اسالم این را میخواهد» (خمینی.)436:1378،
به همین دلیل جمهوری اسالمی ایران حمایت از گروعهای اسالمی از قبیل حماس،
حز اهلل ،حوثیهای یمن و همچنین دولت سوریه را به عنوان یکی از اهداف مهم در
رویکرد سیاست خارجی خود مزرح نمودع است .نیروی قدس سپاع ااسداران م ئولیت
م تقیم عملیات نظامی برون مرزی و به عبارتی خط مقدم ایذایی را بر عهدع دارد .تقریباً
تمامی فعالیتهای برون مرزی ایران در دهه گذشته به نیروی قدس مربوط میشود که از

طریو ایجاد رابزه با مبارزان اسالمی شیعی و گروعهای رادیکال و حمایت مالی از این
گروعها یا شخصیتهای اسالمی است که به اصول و اهداف سیاست خارجی دولت
ایران ،انجام وظیفه میکند .اس از آنکه احمد وحیدی ،نخ تین فرماندع دفتر نهضتهای
آزادیبخش سپاع ااسداران و نخ تین فرماندع نیروی قدس ،در دورع اول ریاست
جمهوری احمدینژاد عهدعدار جانشینی وزارت دفاع و اشتیبانی نیروهای م لح گردید،
قاسم سلیمانی به فرماندهی نیروی قدس منصو

گردید .قاسم سلیمانی ،در اجتماع

راهپیمایان و نمازگزاران کرمانی که به مناسبت روز قدس صورت گرفته با اشارع به نبرد
 33روزع حز اهلل لبنان با ارتش اسرائیل که نه تنها توان ت خاورمیانه جدید ...از نوع
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اسالمی بلکه باور جدیدی در دنیای اسالم به وجود آورد ،از آن به عنوان شجرع طیبه
شیعه یاد کرد که موفو شدع از لبنان الگوهای فراوان اعتقادی و سلوک مبارزع را به
فل زین صادر کند و در تبدیل شدن سنگ فل زینیها به موشک نقش محوری ایفا کند
(نوازنی.)271-273 :1388،
با شروع بحران سوریه و نقش آفرینی کشورهای منزقهای و فرامنزقهای ،ایران نیز با
تمایل سوریه و برای حل بحران اعالم آمادگی کرد .سپاع ااسداران انقال

اسالمی به

عنوان بازوی اجرایی نظام برای راهنماییهای نظام و فعالیتهای م تشاری راهی این
کشور شد .با حضور سپاع در این منزقه و بهرعگیری از مشاورعهای نظامی نیروهای
ایرانی ،ارتش سوریه دست به بازیابی دفاعی زد و عمالً با عوض شدن قاعدع بازی،
حمالت برقآسای تروری تها در ب یاری از مناطو متوقف شد .ارتش کالسیک سوریه
از این اس بود که توان دفاعی خود را در برخورد با تروری ت باال برد و توان ت با
کمک آموزشهای سپاع شیوعهای جنگ شهری را فرا بگیرد و امکان دفاع در برای
ایشروی تروری تها را با کمترین تلفات ممکن ایدا کند .ایجاد حشدالشعبی در عراق
نیز گام بلندی بود که جمهوری اسالمی ایران برای باالبردن توان نظامی مردم و ارتش در
برابر داعش برداشت و باعث شد گرع کور کالف سردرگم بحران عراق تا حدود زیادی
گشودع شود .عملیات موفو سپاع در عراق ،به شدت نقش اتئالف ضد داعش به رهبری
آمریکا را در این کشور کمرنگ کرد و جایگاع ایران را به عنوان هدایت و رهبری محور
مقاومت باال برد (و

سایت اارس تودی .)1396/7/17،عالوع بر این ،فرماندع کل سپاع،

سامانههای معرفتی
وکمربند محاافتتی
سیاسااخ رااا ی
ایران

سردار جعفری در رابزه با کمک ایران به یمن گفت« :کمکهای ما به جبهه مقاومت بنا
به در خواست مردم و دولتهای آنان صورت گرفته و یمن هم یک نمونه از آن است؛
امروز در یمن حاکمیت به دست انصاراهلل است و کمکهای ایران در حد م تشاری و
معنوی است که یمن بیشتر به آنها نیاز دارد و جمهوری اسالمی هم از این کمکها دریغ
نمیکند و این راع ادامه دارد .انقال

اسالمی ،اصلی دارد که به صورت طبیعی با منافع

بعضیها از جمله آمریکا و اسرائیل و دست نشاندگانشان در تعارض قرار دارد .حرف
اصلی انقال
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اسالمی حاکمیت مردم بر سرنوشت آنها است و تعیین سرنوشتشان به

دست خودشان است( »..خبرگزاری ت نیم.)1396/9/2،
ایروی این سیاستها باعث گردید که در سزح منزقه نیز ب یاری از کشورها ایران را به
عنوان یک خزر بالقوع و تهدید کنندع امنیت ملی تلقی کنند .به طور کلی میتوان گفت،
درست است که این سیاستها باعث ایجاد قدرت نرم برای جمهوری اسالمی ایران در
منزقه شدع است و ایران توان ته در افغان تان ،عراق ،سوریه ،لبنان و فل زین دارای

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط
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نفوذ باشد اما در مواردی نیز دچار چالش اساسی گردیدع است .برای مثال قرائتهای
مختلف از اسالم و تشیع گرایشهای فکری در میان سیاستمداران به وجود آوردع است
که گاهی در مقام اجرا اقدامات تئوری انجام میدهند؛ تأکید بیش از اندازع بر
شاخصهای شیعه باعث موضعگیری منفی کشورهای اسالمی که اکثر آنها اهل سنت
ه تند ،علیه ایران شدع است و در نهایت تأکید بیش از حد بر وحدت و منافع جهان
اسالم باعث تضعیف هویت و منافع ملی ایران گردیدع است.
کمربند معرفتی اسالم
یکی از جنبههای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ایجاد یک نظم جهططانی اسططالم
و وحدت م لمین برای این کار است .از نظر امام خمینی بدیل عملی رهایی از واب تگی
به غر

و فائو آمدن بر عقبماندگی به خاطر سلزه هژمونیک غر  ،میتوانططد وحططدت

م لمین باشد« .با وحدت م لمین و احیای هویت خودشان خواهند توان ت خططود را از
رویه سلزهجویانه غر

رها ساخته و در عین حال از تمامی مظاهر مثبت تمططدن بشططری

در حوزع اندیشه و تجربه بهرعمند شوند» .ایجاد نظم جهطانی اسططالم از طریططو دعططوت و

وحدت م لمین جهان م تلزم برقراری رابزه با سایر کشورها است .بططدین خططاطر رهبططر
انقال

خواستار «ایجاد وحدت و تفاهم بین دولتها جهت خططدمت بططه منططافع اسططالم و

م لمین و همچنین به عنوان سپری در برابر مشکالت و رقابتهای متفططاوتی اسططت کططه
امت اسالمی با آن مواجه بود» گردید .در همین راستا جمهوری اسالمی ایططران بططا نقطش
محوری آن در جهان اسالم داعیه منزلتی همچون توانمندسازی دوبططارع امططت اسططالمی و
امالقرای م لمانان را داراست (ازغنططدی .)46 :1394،مططالک وحططدت در فل ططفه امالقططرا،
وحدت در ادای وظیفه اسالمی است ،چرا که در این حاکمیت ،امتی م ططئول بططا رهبططری
م ئول جمعاً در سرزمینی به عنوان امالقرا ،ه ته مرکزی حکومتی را تشکیل میدهند که
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بُرد جهانی دارد .بنابراین والیت فقیه اساس و جوهر تشکیل حکومت اسالمی در امالقططرا
است .عامل وحدت امت اسالمی ،همان رهبری والیت فقیه است؛ مرزهططای قططراردادی و
بینالمللی اثری در این رهبری ندارد .والیت فقیه و حیزه م ئولیت آن قابططل تق ططیم بططه
کشورها نی ت .م ئولیت رهبری امت اسالم مرزی نمیشناسد؛ کشوری امالقرای جهططان
اسالم میشود که دارای رهبری گردد که در حقیقت ،الیططو رهبططری جهططان اسططالم باشططد
(ایزدی.)68-70 :1377،

وکمربند محاافتتی
سیاسااخ رااا ی
ایران

جمهوری اسالمی ایران تمام تالش خود را برای ایجاد وحدت میان م لمانان قططرار دادع
و در این زمینه رسالت و نقش خاصی برای خود قائططل اسططت .در اصططل یططازدهم قططانون
اساسی آمدع است :به حکم آیه «إنّ هذع أمّتکم أمة واحططدع و أنططا ربّکططم فاعبططدون» همططه
م لمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است سیاست کلطی خططود
را بر اایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش ایگیر به عمل آورد تا وحططدت
سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقو بخشد (ستودع .)97 :1385،این ممکططن
نی ت که عدعای از م لمانان طرفدار غر

سامانههای معرفتی

بودع و عدعای دیگر از شططرق تبعیططت کننططد،

امام خمینی بارها در سخنانشان ،ضرورت وحدت را متذکر شدعاند .زیرا که رمز ایروزی
وحدت است و تمامی شک تها ناشی از اختالف و تفرقه میباشططد .ایشططان در یکططی از
سطططخنان خطططویش فرمودنطططد« :وحطططدت از رحمطططان و اخطططتالف از شطططیزان اسطططت»
(منصوری .)57 :1365،بنابراین سیاست خارجی جمهوری اسالمی به عنوان یططک دولططت
اسالمی« ،براساس تعهد برادرانه ن بت بططه م ططلمانان» متعهطد بططه دفططاع از حقططوق همططه

م لمانان جهان است .حمایت و دفاع از حقوق م لمانان در سه سططزح عملططی میشططود؛
نخ ت ،در سزح امت و جهان اسالم بططه صططورت اشططتیبانی از نهضططتها و جنبشهططای
آزادیبخش اسالمی تجلی مییابد ،مانند حمایت از مجلططس اعططالی اسططالمی عططراق .دوم،
اشتیبانی و دفاع از م لمانانی که در حال مبارزع با کفار برای احقاق حقوق خود ه ططتند.
نمونه بارز این سیاست حمایت جمهوری اسالمی از م لمانان فل زین است .سوم ،دفاع
از حقوق اقلیتهای م لمانان در کشورهای غیر اسالمی مانند م لمانان چچن در روسیه
(دهقانی فیروزآبادی.)135 :1388،
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جمهوری اسالمی هموارع در تالش بودع تا در راستای منزقهگرایی اسالمی و ایجاد امت
اسالمی ،کشورهای منزقه را متقاعد کند که به حضور نیروهای نظامی بیگانططه در قلمططرو
خود اایان دادع و به جططای واب ططتگی بططه بیگانگطان بططا انعقططاد معاهططدع دفططاعی منزقططهای
م ئولیت امنیت منزقه را به دولتهای م لمان منزقططه ب ططپارند .بططدین منظططور آیططتاهلل
هاشمی رف نجانی در سال  1376نخ تین مقام ارشد ایرانی بود کططه اططس از انقططال
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بططه

عرب تان سعودی سفر کرد .در خرداد  1377آقای خططاتمی رئططیس جمهططور وقططت ایططران
سفری به عرب تان و قزر داشططت .در ایططن سططفر موافقتنامططههای دو جانبططهای را بططرای
همکاری در زمینههای مختلف سرمایهگذاری ،تجارت ،ورزشی و گردشططگری بططه امضططا
رسید .قزر از اایان جنگ ایران و عراق خواستار برقراری روابططط نزدیططکتر بططا ایططران در
همه زمینهها از جمله دفاعی و امنیتی شدع بود ،و باالخرع طططرفین بططا ایجططاد روابططط بططین
فرماندهان نظامی خود موافقت کردند .احمدینژاد نیز در بهار  1386با سططفر بططه امططارات
متحدع عربی و عمان برای مذاکرع در مورد بحران عراق و برنامه ه تهای ایططران و دیگططر
م ائل امنیتی منزقهای به این روند بهبود روابط متقابل با هم ایگان جنوبی ایططران ادامططه
داد (لزفیان.)203-204 :1387،
جمهوری اسالمی همچنین از بدو تأسیس حمایت از مردم فل زین را جططزآ آرمانهططا و
سیاستهای انقال

اسالمی قلمداد کردع و در طول حیات خود به حمایتهای مططادی و

معنوی از مردم فل زین ادامه دادع است و در این زمینه با هر گونه صلحی کططه بططه زعططم
خویش منافع مردم فل زین را نادیدع بگیرد ،مخالفت کردع است .آیتاهلل خامنهای نیز بططا
ذلت بار توصیف کردن روند صلح خاورمیانه میگوید« :آنچه که روند صططلح خاورمیانططه

نامیدع شدع است از نظر ما نه یک صلح بلکه روند خیانت و یک سازش ذلتآمیز اسططت
و بر م لمانان است که به هر شکل ممکن بططا دشططمن صهیونی ططت و غاصططب سططرزمین
فل زین مخالفت کنند ...مخالفت مططا بططا آنچططه کططه بططدان گفططتوگوی صططلح خاورمیانططه
میگویند به دلیل ناعادالنه بودن ،استکباری بودن ،تحقیرآمیز بودن و باالخرع غیر منزقططی
بودن آن است» (موسویفر.)508-509 :1395 ،
اگرچه ایران تمایل خود را برای وحدت م لمانان و از جمله م لمانان خاورمیانه نشططان
دادع است اما کشورهای عربی منزقه با تأکید بر عر گرایی نه تنها مخالفططت خططود را بطا
رهبری ایران بر جهان اسالم اعالم کردند؛ بلکه از همان ابتدای ایروزی انقططال

اسططالمی
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روابط کشورهای حوزع جنوبی خلیس فارس با جمهوری اسططالمی بططه تیرگططی گراییططد .در
حقیقططت اعططالم موجودیططت شططورای همکططاری خل طیس فططارس در فوریططه  1981حاصططل
تالشهای شش کشور عرب تان ،بحرین ،کویت ،امارات ،قزر و عمان برای حفظ امنیططت
دسته جمعی نبود ،بلکه معلول وقوع انقال

ایران کططه دیططدگاع تجدیدنظرطلبانططه داشططت،

بود .این کشورها همچنین با نزدیک شدن به ایاالت متحدع و انعقاد ایمانهططای دفططاعی و
نظامی با این کشور و برقراری ارتباط با اسرائیل اتحاد جهان اسالم را به چالش کشططیدند.
به طوری که در سال  2020کشورهای امارات متحدع عربی و بحرین در حضططور دونالططد
ترامپ با اسرائیل ایمان صلح را امضا کردند .صلحی که به ایمان ابططراهیم شططهرت یافتططه
است .عالوع بر این حمایت ایران از وحدت اسالم و آزادی فل زین هزینههای گزافی را
برای ایران داشته است .رهبران اسرائیل با تأکید بر سیاستهای اعالنی جمهوری اسالمی
ایران مبنی نابودی اسرائیل ،خواستار مقابله جهانی با آن شدند .مقامات اسططرائیلی بعططد از
انقال

ایران بارها بزرگترین خزر امنیتی خود را نظام جمهوری اسالمی ایططران قلمططداد

کردعاند .یکی از دالیل بیاعتمادی و تنشهای م تمر در تعامالت بططین ایططران و ایططاالت
متحدع نیز م ئله اسرائیل بودع است .مشکالت اصلی روابط بین ایران و ایاالت متحدع به
انحاآ مختلف ،با اهداف و منافع اسرائیل در منزقه مرتبط اسططت و از آنجططا کططه سیاسططت
خاورمیانهای آمریکا به دالیلی چون ایوندهای هویتی با اسرائیل و البی قدرتمند یهودیان
در کنگرع ،به شدت تحت نفوذ و کنترل اسرائیلیهاست.

سامانههای معرفتی
وکمربند محاافتتی
سیاسااخ رااا ی
ایران

کمربند معرفتی انقالب
از منظر کمربند انقالبی ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با هدف تغییر در وضع
موجود ،سازماندهی گردیدع است .این امر بیانگر شططرایزی اسططت کططه معادلططه قططدرت در
سیاست بینالملل را غیر عادالنه میداند (متقی و اوستینچی .)57 :1389،امام خمینی بططه
م ئولیت سران حکومت در اشاعه و تبلیغ اسالم به سایر کشورها اشططارع میکننططد .طبططو
فرمایشات ایشان ،همه باید در معرفی این نوع حکومت تالش کنند تا همه حکومتهای
غیر اسالمی برچیدع شوند :باید کوشش کنید تططا طططرز حکومططت اسططالم و رفتططار حکططام
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اسالمی را با ملتهای م لمان به اطالع دنیا برسانید تا زمینهای فراهم شود که حکومططت
عدل و انصاف به جای این حکومتهای استعمارزدع که اسططاس آن بططر ظلططم و چپططاولی
است ،برقرار شود .اگر قشرهای جوان از هر طبقه که ه تند ماهیططت حکومططت اسططالم را
که با کمال تأسف جز چند سالی در زمطان ایغمبططر اسططالم و در حکومططت ب ططیار کوتططاع
امیرالمؤمنین جریان نداشت ،بفهمند ،اساس حکومتهای ظالمانه خود به خططود برچیططدع
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میشود (خمینی.)346 :1378،
به اعتقاد بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ،دین اسالم اجازع نمیدهد که دولت کططافری
بر دولت م لمانی سلزه خود را اعمال نماید .م لمین نباید تحططت سططلزه کططافر باشططند،
«خدای تبارک و تعالی برای هیچیک از کفار ،سلزه بر م لمین قرار ندادع اسططت و نبایططد
م لمین این سلزه کفار را قبول کننططد» .رهبططر انقططال
برتریجویانه غر

در تبیططین ماهیططت سططلزهطلبانه و

میگویند :غربیان در سابو انگل تان و بعد از او آمریکا «خیال کردنططد

که به خاطر ابرقدرت شدن باید همه عالم را بخورند» و با تبلیغات دامنهدار دنبال این امر
بودند که به ممالک ضعیف این فکر را تحمیل کنند و باور بیارند که آنان در تمططام امططور
بدون قدرتهای بزرگ کاری از دستشان بر نمیآید»« .ما در عصری زندگی میکنیم کططه
مقدرات ملتهای دربند مظلوم ،به دست مشتی جنایتایشه که خططوی سططبعیت بططر آنططان
غالب است ،میباشد .ما در عصری ه تیم کططه جنایتکططاران بططه جططای تططوبیخ و تأدیططب،
تح ین میشوند .در عصری به سر میبریم که سططازمانهای بططه اصططزالح حقططوق بشططر،
نگهبان منافع ظالمانه ابرجنایتکاران و مدافع ستمکاران آنان و ب ططتگان آنهططا ه ططتند» .بططه
باور رهبر انقال

مهمترین م ألهای که ملتهای جهططان بططا آن مواجططه ه ططتند موضططوع

آمریکا است .دولت آمریکا به عنوان قدرتمنططدترین کشططور جهططان بططرای بلعیططدن ذخططایر
کشورهای دیگر از هیچ کوششی فروگذار نمیکند .بدین خاطر تا قزع «منططافع آمریکططای
جهانخوار این دشمن کینه توز م تضعفین جهان «بططا آن مبططارزع آشططتینااذیر کططردع ،الزم
است تمام کشورها و ملتهای م لمان با همراهی نظام جمهوری اسالمی عططزم خططود را
جزم کنند «تا دندانهای آمریکا را در دهانش خرد نمایند» (ازغندی.)47-48 :1394 ،
بنابراین در اصططول دوم و سططوم قططانون اساسططی آشطکارا بططر نفططی هرگونططه سططتمگری و
ستمکشی ،ق ط و عدل ،نفی نظام سلزه و طرد کامططل اسططتعمار و اسططتکبار تأکیططد شططدع
است .در همین راستا جمهوری اسالمی ایران اصل حمایت از م تضططعفان و جنبشهططای
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آزادیططبخش را در دسططتور کططار خططود قططرار داد .در حقیقططت ایططن اصططل الزم و مکمططل
استکبارزدایی و ظلمستیزی است ،به طوری که ارتباط منزقی و کارکردی بین مبططارزع بططا
م تکبران و حمایططت از م تضططعفان وجططود دارد .بططه عبططارت دیگططر ،دوگونططه میتططوان
استکبارزدایی کططرد .نخ ططت ،مبططارزع بططا م ططتکبران و سططلزهگرانی کططه مهمتططرین عامططل
استتضعاف ملتها ه تند .دوم ،حمایت و اشتیبانی از ملتهططای م تضططعف کططه معلططول
نظام سلزه و خشونت ساختاری نظم استکباری ه تند .بنططابراین جمهططوری اسططالمی بططه
موازات مبارزع با استکبار و استعمار ،خود را موظف به حمایططت از م تضططعفان جهططان و
جنبشهای آزادیبخش میداند که با م ططتکبران و اسططتعمارگران نبططرد میکننططد (دهقططانی
فیروزآبادی.)132-133 :1388 ،
در همین راستا در ابتدای انقال

اسططالمی ایططران در سططال  1357شططکاف ایططدئولوژیکی

مزرح شد که براساس آن ایاالت متحدع و اتحططاد جمططاهیر شططوروی در نگططرش کلططی و
جهانی نه شرقی و نه غربی ایران بد شمردع میشدند .اما با این حططال ،سیاسططت خططارجی
جبههگیرانه ایران ،گرایش عملگرایانهتری به خود گرفت .ایران سرانجام تصططمیم گرفططت
روابط خود را با کشوری که کمتر شیزان بود با امضای یک اروتکل الحططاقی گ ططتردع بططا
م کو بهبود بخشد .جمهوری اسالمی ایران که بططا شططعار نططه شططرقی نططه غربططی سیاسططت
خارجی خود را اایهگذاری کردع بود ،توان ططت در چططارچو

تفکططر نططوین گوربططاچف،

روابط خود را با شوروی گ ترش دهد (عمادی .)2 :1387،با ایططن وجططود طططی دو دهططه
ابتدای انقال

توجهات سیاست خارجی ایران به جانب ارواا معزوف بططود؛ زیططرا عمطالً

سامانههای معرفتی
وکمربند محاافتتی
سیاسااخ رااا ی
ایران

امکان رابزه با ایاالت متحدع وجود نداشت و آسیا نیز به تازگی قابلیتهططای یططک قزططب
تولید قدرت و ثروت را ایدا کردع بود .لذا طی این دوران ،گ ترش روابط با ارواا مرکططز
ثقل سیاست خارجی کشور را در رابزه با کانونهای تولید قدرت و ثططروت تشططکیل دادع
بود .اما گفتوگوهای انتقادی و سازندع برای دولتمردان ما م جل ساخت که ائططتالف بططا
ارواا و بهرعگیری از ظرفیتهای اقتصادی و تکنولوژیک آن جز از طریو اعزای امتیازات
فراوان و عقبنشینیهای سیاسی امکاناذیر نمیباشد (آدمی .)207 :1389،به همین دلیل
با روی کار آمدن محمود احمدینژاد ،سیاست نگاع به شرق در اولویت سیاست خططارجی
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ایران قرار گرفت (صادقی؛ لزفی.)89 :1394 ،
در قالب سیاست نگاع به شرق ،توسعه مناسبات با چین و روسیه با جدیت ایگیری شططد.
ایران و چین به عنوان دو شریک مهم در بعد اسططتراتژیک مح ططو

میشطوند .افططزایش

قدرت این دو دولت میتواند چالشی برای قدرتهای بططزرگ بططه ویططژع ایططاالت متحططدع
باشد .یکی از نگرانیهای چین و ایران در منزقه ،حضور آمریکططا در افغان ططتان ،آسططیا و
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خاورمیانه است به نحوی کططه ایططن دو کشططور را تقریبطاً در رابزططه بططا مهططار تأثیرگططذاری
واشنگتن در مناطو نزدیک به مرزهایشان به تططوافقی رسططاندع اسططت .در ایططن چططارچو
ایران ،منزقه خلیس فارس را بخشی از دامنه نفوذ طبیعی خططویش میدانططد ،در حططالی کططه
چین سلزهگری آمریکا در منزقه خلیس فارس را نوعی رویارویی میان مدت و بلندمطدت
علیه منافع چین تف یر میکند (شفیعی؛ صططادقی .)325-326 :1389 ،در حالططت کلططی در
رابزه با روسیه میتوان گفت ،در شرایط تقابلی و رقابت روسططیه بططا غططر

زمینططه بططرای

گ ترش روابططط ایططران و روسططیه مهیططا میشططود .عوامططل متعططددی در تططرویس و تشططویو
همکاریهای دوجانبه تأثیر دارد :نزدیکی جغرافیایی ،درک منافع مشططترک در حوزعهططای
منزقهای ،چالش سیاسی ن بی دو کشور بططا غططر

و درک متقابططل نیططاز بططه مخالفططت بططا

حضور و نفوذ قدرتهای بزرگ در حوزعهای ایرامونی دو کشور ).(Moore,2012: 13
از نظر ایران ،روابط با روسیه میتواند موازنهدهندع موضع ایران در م ائل بینالمللططی بططه
ویژع در مقابل غر

و بازدارندع سایر قططدرتهای منزقططهای باشططد و تالشهططای آنهططا را

برای حذف نقش ایران در منزقه ناکام گذارد (اصولی؛ رسولی.)74 :1392 ،
جمهوری اسالمی ایران همچنین ،نگاع به جنو

را در سیاست خارجی خود اتخاذ نمود

که این استراتژی در کنار استراتژی نگاع به شططرق و در راسططتای آن انجططام گرفتططه اسططت.
هدف ایران ارتباط با کشورهای انقالبی جنو

به ویططژع بططا کشططورهای آمریکططای التططین

(ونططزوئال ،بولیططوی و نیکاراگوئططه) میباشططد .ایططن کشططورها بططا توجططه بططه سیاسططتهای
امپریالی تی و ایدعهای ضد اقتصاد خود درصدد مقابله با طططرح آمریکططایی تجططارت آزاد
برآمدند؛ تا با گ ترش نئولیبرالی م در منزقه به مقابله برخیزند (شفیعی؛ صططادقی:1389 ،
 .)333روابط ایران و ارواا در زمان خاتمی نشان داد که اتکا به ارواططا نمیتوانططد تططأمین
کنندع منافع و امنیت راهبردی ایران باشد .زیرا ایوندی ناگ

تنی بین دو سوی آتالنتیططک

وجود دارد و اساساً ارواططا از توانططایی الزم بططرای اتخططاذ رفتططاری مغططایر ایططاالت متحططدع
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برخوردار نی ت؛ و در نتیجه ضدیت با آمریکا برای ایران هزینه فراوانی را دربردارد .امطا
با این وجود ایران درصدد متنوعسازی روابط خود سیاسططت نگططاع بططه شططرق و رابزططه بططا
جنو

را بدون اینکه به این نکته توجه داشته باشد که بیشتر کشورهای آسیا و آمریکططای

التین نگاع به غر

دارند؛ برگزید .عالوع بر این شرایزی فراهم شد کططه چططین و روسططیه

بتوانند با استفادع از اهرم روابط با ایران ،از غر

از جمله ایاالت متحدع امتیاز بگیرند؛ در

واقع ایران را وسیلهای برای رسیدن به اهداف خود در برابر غر

قرار دهند.

کمربند معرفتی ملی
آیتاهلل خامنهای رهبطر انقططال

اسططالمی فرمودنططد کططه اتحططاد کشططورهای دارای جهططات

مشترک ،راز اقتدار آنها است (آیتاهلل خامنهای .)1386،به دلیل تأکید ایشططان بططر فراوانططی
مشترکات ،جمهوری اسالمی ایران رابزه با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیک تان
و افغان تان را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داد .آیتاهلل خامنططهای در دیططدار بططا
دانشآموزان و دانشجویان با رد نقشآفرینی گ ططتردع آمریکططا در منزقططه آسططیای میانططه و
گ ترش نفوذ فرهنگ آمریکایی در این منزقه خاطرنشان ساختند که آمریکا با ب یس همه
منابع علمی ،سیاسی ،مالی و فناوری تنها به فکر تأمین منافع و مقاصد خود است ولو بططه
این قیمت که ملتهای دیگر -ازجمله ملتهای آسیای میانططه -بططه خططاک سططیاع بنشطینند
(آیتاهلل خامنهای .)1382،ایشان یکی از راعهای مبططارزع بططا نفططوذ ابرقططدرتها را روابططط
فرهنگی و توجه به تاریخ مشترک میان ایران و کشورهای آسیای میانه عنوان نمودعانططد و

سامانههای معرفتی
وکمربند محاافتتی
سیاسااخ رااا ی
ایران

با تأکید بر اینکه ملتهای منزقه میتواننططد یططک مجموعططه بططا ارزش و واالی فرهنگططی
تشکیل دهند ،فرمودند« :جمهوری اسالمی ایططران از تقویططت روابططط و همکاریهططا میططان
کشورهای منزقه و هم ایه که دارای فرهنگ مشترک ه تند ،استقبال میکند و ایشططرفت
و ارتقای هریک از کشورهای هم ایه را به سود خود و مایه سرافرازی میداند» (آیتاهلل
خامنهای.)1386،
از آنجا که متن قانون اساسی ،در اارعای مططوارد بططه برج تهسططازی راهبردهططای سیاسططی
کشور بهگونهای تلویحی اشارع کردع اسططت؛ میتططوان در اصططل صططدوانجاع و دوم قططانون
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اساسی نحوع رفتار و جایگاع کشورهایی همچون منزقه آسیای مرکزی را مشخص نمططود.
در این اصل که مبین اساس سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران میباشد ،بر روابططط
صلحآمیز با دول غیرمحار

تاکید شدع است« .سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایططران

بر اساس نفی هرگونه سلزهجویی و سلزهاذیری ،حفظ اسططتقالل همهجانبططه و تمامیططت
ارضی کشور ،دفاع از حقوق همه م لمانان و عدم تعهد در برابر قططدرتهای سططلزهگر و
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روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحار

استوار است» .نفططی هرگونططه رابزططه نططابرابر و

تأکید بر روابط صلحآمیز بهگونهای متقابل در عرصه سیاست خارجی ،امری اسططت کططه از
نظر قانونگذران جمهوری اسالمی ایططران دور نمانططدع اسططت (قططانون اساسططی جمهططوری
اسالمی ایران.)1358 ،
ایوندهای مشترک بین ایران و کشططورهای آسططیای مرکططزی ،ریشططه در دو دورع تططاریخی
یعنی دورع ایش از اسالم و دوران اسالم داشت .بدین ترتیب حططوزع فرهنگططی و تمططدنی
ایران بهویژع زبان اارسی و عید نوروز به عنوان مهمترین عوامل نفوذ و به عبططارتی بهتططر
مزیت ن بی ایران در منزقه آسیای مرکزی به شمار میآیند (کرمی؛ کططالجی-137 :1393،
 .)136بر همین اساس ایران از ابتدای استقالل کشورهای منزقه به صورتهای مختلططف
کوشید برای افزایش ضریب نفوذ خود در آسیای مرکزی از این مزیططت ن ططبی ،بیشططترین
بهرعبرداری ممکن را نماید ) .(Rocca,2017: 544انتشططار و توزیططع کتا هططای فارسطی
زبان بهویژع در حوزع شعر و ادبیات به موازات برگزاری نمایشگاع کتا

و همکاری میان

فرهنگ تانها ،دانشگاعهای ایران و مراکز مختلططف ایرانشناسطی ،همکاریهططای مختلططف
هنری در حوزعهایی نظیر تئططاتر ،موسططیقی و سططینما ،برگططزاری نمایشططگاعهای فرهنگططی،

راعاندازی شبکههای رادیویی و تلویزیططونی و در نهایططت ایجططاد مراکططز و نماینططدگیهای
متعدد فرهنگی و دینی ازجمله مهمترین م اعی ایران بططرای احیططای جایگططاع فرهنگططی و
تمدنی خود در آسیای مرکزی بودع است (سنایی .)304-305 :1390،جمهططوری اسططالمی
ایططران در زمینططههای تأسطیس نماینططدگیهای سیاسططی و فرهنگططی ،انجمنهططای دوسططتی،
مؤس ات ایرانشناسی و مراکز آموزش زبان فارسی و نیز برگزاری هفتههای فرهنگططی در
جمهوریهای آسیای مرکزی تالشهای فراوانی داشططته اسططت (Azadi, Maghsoodi,

) .Mehrpouyan, 2015: 665با توجه به اشتراکات فرهنگططی همانگونططه کططه در سططند
تحول راهبردی علم و فناوری قید شدع است میتوان با نگاع فرهنگططی ویططژع بطه آسططیای
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مرکزی تعامل فعال و الهامبخش با محیط جهانی و فرآیندهای توسعه علم و فنططاوری در
جهان را محقو ساخت و از ظرفیتهای علمی و فرهنگی کشورهای این منزقه در جهت
غنابخشی بططه علططوم گونططاگون در ایططران یططاری گرفططت (سططند تحططول راهبططردی علططم و
فناوری .)20 :1388،موس ه فرهنگی اکططو نیططز ،یکططی از سططازمانهای مططرتبط بططا توسططعه
فعالیتهای فرهنگی میان کشورهای ایران و برخی از کشورهای منزقططه آسططیای مرکططزی
است .در اساسنامه این سازمان ضمن تأکید بر تحکیم ایوسططتگیهای فرهنگططی و روابططط
معنوی و برادرانهای که مردم کشططورهای عضططو را از راعهططای اجتمططاعی و فرهنگططی بططه
یکدیگر ایوند میدهد ،لزوم ارتباط فرهنگی از طریططو موس ططههای علمططی ،دانشططگاهی،
هنری ،ادبی ،کتابخانهها و موزعها خاطرنشان شدع است (اساسنامه مؤس ه فرهنگی اکططو،
 .)1373در سند چشمانداز دانشگاع فردوسی مشهد ،بططه عنططوان دانشططگاع مططادر در قزططب
شرقی کشور نیز ،با توجه به اشتراک زبانی با برخی از کشورهای منزقه آسیای مرکزی به
اهمیت این منزقه تاکید شدع است .از جمله ارزشهططای محططوری منططدرج در ایططن مططتن
میتوان به «تعامل سازندع و مؤثر در همکاریهای علمی و فرهنگی بینالمللی» و اعتالی
زبان فارسی در شمار یکی از زبانهای علمططی بینالمللططی اشططارع کططرد؛ کططه بططا گ ططترش
همکاری در زمینههای مختلف علمی با کشورهای منزقه آسیای میانه قابل حصول اسططت
(سند راهبردی دانشگاع فردوسی مشهد.)1390 ،
همانزور که گفته شد؛ منزقططه آسططیای مرکططزی ،بهواسططزه عوامططل تططاریخی -فرهنگططی،
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی یکی از مناطو مناسب برای حضططور و نقشآفرینططی ایططران بططه
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شمار میرود .اس از استقالل جمهوریهای آسیای مرکزی و اایان سلزه شوروی بر این
منزقه ،ایران با توجه به ایوندهای گوناگون جغرافیایی ،تاریخی و فرهنگططی ظرفیتهططای
ب یاری را برای تأمین منافع ملی ایش روی خود یافت .امططا تحططوالت گونططاگون در ایططن
کشورها از یکسو و غفلت سیاستگذاران در توجهی ویژع به این منزقه ،از سوی دیگططر
سبب شد سیاستخارجی ایران در ایگیری منططافع ملططی ناکططام و شک ططتخوردع معرفططی
شود .ایران از این امر غافل شدع است که این کشورها اس از استقالل از اتحططاد جمططاهیر
شوروی ،دارای هویت م تقل شدعاند؛ بنابراین تمایل چنططدانی بططرای همراهططی بططا ایططران
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ندارند که بخواهند شعلههای فرهنگ و تمدن ایرانی گذشته را در خود بار دیگططر روشططن
کنند و به دنبال هویت م تقل از دیگران ه تند؛ بنابراین تأکید ایران بططر تمططدن ایرانططی-
اسالمی بهمثابه عامل وحدت و همکاری منزقهای جذابیت محدودی داشته اسططت .ایططن،
کشورها ن بت به اهداف ایران بهعنوان یک کشور انقالبططی و اسططالمی و همچنططین یططک
قدرت منزقهای مشکوک ه تند .عططالوع بططر ایططن ،غفلططت از ایططن منزقططه بططهتازگی مهططم
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رواب ط ب ط
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دوره دوازدهطططط
شماره دوم شماره

تلقیشدع ،سبب شد ایران در کار رقابت با روسیه وضعیت ب یار دشواری را تجربه کنططد؛
و همچنین در رقابت با قدرتهای منزقهای و فرامنزقهای همچون روسیه ،چین ،آمریکا،
ترکیه و عرب تان سعودی از میزان نابرابر نفوذ برخوردار شود.

پ اپی چه و پططن
تابستان 1401

کمربند معرفتی مدرن و پست مدرن
اذیرش قزعنامه  598و اایان جنگ عراق علیه ایران ،بازنگری قانون اساسی و انتخا
آقای اکبر هاشمی رف نجانی به ریاست جمهوری از جمله عواملی بودند که بر روند
سیاستهای نظام و چگونگی تفکر و شیوع تصمیمگیری و اجرایی نخبگان در خصوص
م ائل عمدع کشور شدیداً تأثیرگذار بودند ) .(Haji-Yousefi,2010: 5خرابیهای
جنگ و مشکالت مالی و معنوی ناشی از آن ،م أله مهاجران و اسرای جنگی ،نابودی
مراکز تولید ،کاهش سرمایه مالی ،محاصرع اقتصادی و به طور کلی ناب امانیهای
اقتصادی و تنگناهای سیاست داخلی ،موجودیت جمهوری اسالمی را شدیداً تهدید
میکرد .ضمن اینکه تعقیب سیاست مفرط بیاعتنایی به ترتیبات بینالمللی طی هشت
سال جنگ ،هیچ یک از خواستههای تجدیدنظرطلبانه بینالمللی ایران را تأمین نکردع بود.

تحت تأثیر این عوامل به تدریس دولت با اکراع و اجبار واقعیتهای نظام بینالملل و
شرایط داخلی و بحرانی را اذیرفت .در واقع خط مشی عملی رفتاری ایران در صحنه
سیاست خارجی در دهه دوم انقال

را میتوان با توجه به منافع ملی و ترتیبات منزقهای

و ارهیز از تحریک دیگران در قالب سیاست عادیسازی روابط قرار داد (ازغندی،
.)15 :1381
با روی کار آمدن محمد خاتمی این روند با شتا

بیشتری ادامه ایدا کرد .در این دورع

صلحگرایی ،تنشزدایی ،اعتمادسازی ،گفتوگو و چندجانبهگرایی به عنوان اهداف
سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفت .نظریه گفتوگوی تمدنها را خاتمی در ااسخ
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به نظریه برخورد تمدنهای ساموئل هانتینگتون ،در هشتمین نش ت سران کنفرانس
اسالمی در تهران در  18آذر ماع  1376مزرح نمود .گفتوگوی تمدنها به جای منازعه
بر منزو مفاهمه تأکید میورزد که دارای این ویژگیها و اصول رفتاری است :منزو
مفاهمه وجود دیگری را به رسمیت میشناسد و او را واجد ارزش و حقوقی م تقل
میداند؛ مزلونگری فرهنگی-تمدنی را رد کردع و به تکثرگرایی فرهنگی اعتقاد دارد؛ در
عین محو دان تن خود حقوق دیگران را نیز به رسمیت میشناسد؛ شیوع ک ب هویت
فردی و ملی را دگرگون ساخته و آن را در تقابل و تعارض با دیگران تعریف نمیکند
(دهقانی فیروزآبادی .)452 :1388،خاتمی برای دستیابی به گفتوگوی تمدنها،
سیاست تنشزدایی را که به معنای همکاری ،واب تگی متقابل ،دیپلماسی ،معاهدات،
مذاکرات ،چانهزنی ،مصالحه ،همکاری اقتصادی و ...بود ،مزرح کرد؛ که در واقع نشانه
آگاهی و اشراف وی به وجود دو مشکل اصلی در روابط خارجی ایران بود :نخ ت،
اینکه روابط ایران با دنیای خارج دچار تشنس است که ادامه این امر به زیان ایران تمام
خواهد شد؛ دوم ،حداقل بخشی از این تشنس بر عهدع دیپلماسی ایران است که باید رفع
شود (اسدی .)155 :1387،به طور کلی تنشزدایی به این معنی است که ایران در
سیاست خارجی خود درصدد رفع سوآ تفاهمهای انباشته شدع از گذشته و در تالش
جهت اایان دادن به هر نوع تنازع و کشمکش بینالمللی است و برای تأمین امنیت خود
به واقعیتهای موجود بینالمللی توجه دارد (ازغندی.)1044-1045 :1378،
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در راستای تعامل سازندع با جهان وزارت امور خارجططه همططوارع نقططش تعیططین کننططدعای
داشته است .اصول و محورهای ایدع تعامل سازندع با جهان شططامل محورهططایی همچططون
دوری از تنش و تنشزدایی ،عقالنیت و تدبیر در عرصه سیاست خارجی ،اعتمادسططازی،
بهبود تصویر و ارستیژ در عرصه جهانی ،دیپلماسی فعططال و اویططا ،تططالش بططرای متططوازن
نمودن و بهبود روابط با کشورهای جهان میشود (رضائی ،ترابطی؛ .)133 :1392یکططی از
مهمترین تحططوالت در سیاسططت خططارجی جمهططوری اسططالمی ایططران ،سططپردن م ططئولیت
مذاکرات ه تهای به وزارت امور خارجه بود .تا قبل از آن شططورای عططالی امنیططت ملططی،
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م ئولیت مذاکرات برعهدع داشت که خود به موضوع ه تهای وجههای امنیتططی مططیداد و
امکططان ایشططبرد م ططیر مططذاکرات بططه صططورت دیپلماتیططک را مشططکل میکططرد .

) (Duncombe,2016: 623در واقع از آنجا که دولت روحانی به دنبططال خططارج کططردن
اروندع ه تهای ایران از وضعیت بحرانی و امنیتی به یک وضعیت عادی و متعارف بططود،
اولین م ئله ،انتخا
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط
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تابستان 1401

افرادی مناسب با سططابقه موفططو دیپلماتیططک بططود .بططه همططین خططاطر

محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امططور خارجططه و رئططیس تططیم مططذاکرع کننططدع ه ططتهای
برگزیططدع شططد کططه سططابقه زیططادی در مططذاکرات بینالمللططی داشططت (Jenkins a

) .Dalton,2014: 2ظریف نیز معتقد بود« :تحریمها بیش از هر چیزی بططه مططردم عططادی
ضربه میزند و همین مردم عادی هم حاضر نی تند که دولت از حقوقشان صططرف نظططر
کند ...طرف مقابل هنوز به این فهم نرسیدع که نمیتوان در دنیای امروز به هزینه دیگران
به رفاع و ایشرفت رسید ...ما نیازمندیم دیگران را به درک این واقعیت وادار کنیم که تنها
از راع بازی بُرد-بُرد میتوان به نفع جمعی رسید» (غیور ،جعفری؛.)97 :1395
از نظر وزارت امور خارجه تعامل سازندع و مؤثر براساس تعامل و گفتوگو از جایگططاع
برابر ،احترام و منافع متقابل ،کاستن از خصومتها و تنشزدایططی متقابططل و اعتمادسططازی
متقابل باید در صدر اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد؛ زیططرا در
عصر جهانی شدن و دوران گذار در نظام بینالملل ،دوران انزواجویی ارادی و داوطلبانططه
در روابط بینالملل سپری شدع و عدم نقشآفرینی و یا غیا

در عرصططههای منزقططهای و

بینالملل نه یک امتیاز کططه نططوعی نقزططه ضططعف و کاسططتی مح ططو

میشططود (دهقططانی

فیروزآبادی .)21 :1393،در نهایت میتوان گفت ،ویژگی رویکرد تعاملی آن است که نططه

منفعل و نه فعال (تهاجمی) باشد بلکه به صورت همکاری و تفططاهم دوسططویه و سططازندع
عمل کند؛ زیططرا تعامططل مشططترک بططرای همططه منططافع داشططته و در مقابططل زیططادعخواهی و
زورگویی ،رویکردی ایشگیرانه به صورت کنشی دارد .اما در شرایط متعادل و متوازن بططا
روش بازی بُرد-بُرد و حداکثرسازی منططافع طططرفین تططالش مینمایططد (زلفعلیفططام:1394،
 .)397ب یاری از عامه مردم نیز میاندارند که تصططمیمگیری و سیاسططتگذاری سیاسططت
خارجی تنها در وزارت امور خارجه صورت میاذیرد و توسططط آن نیططز اجططرا میگططردد.
درحالی که وزارت امور خارجه فقط یکی از نهادهای ذی ربط و نقشآفرین در فرایند و
ساختار تصمیمگیری به شمار میرود.
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در برنامه سوم توسعه تأکید گردیدع که وزارت امور خارجه تنها سازمانی اسططت کططه بططر
کلیه روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاعها و واحدهایی که به نحوی در
خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در روابط خارجی اثططر گططذاردع
است ،ملزم به اجرای سیاستهای ابالغی توسط وزارت امور خارجه ه تند؛ اما در عمل
تعدد مراکز و سازمانهای تصمیمگیر و سیاستهای متفاوت و متناقض توسط ارگانهای
مختلف در رابزه با سیاست خارجی و همچنین اقدام م تقیم نهادهای مختلف دولتططی و
غیر دولتی به مذاکرع با شخصیتها و مراکز سیاسی کشورهای خارجی در زمرع عططواملی
ه تند که کارکرد عقالئی وزارت امور خارجه در روابط خططارجی را مططورد تردیططد قططرار
میدهد و طبیعتاً ادامه آن نه تنها باعث کندی اجرای سیاستهای اتخاذ شدع خواهد بود،
بلکه میتواند در خنثی کردن تالشهای وزارت امور خارجه ،شخص وزیططر و کارمنططدان
عالی رتبه نقش بازی کند .عدم هماهنگی سازمانهای فرهنگی ،تجاری ،نظامی و امنیتططی
با دستگاع وزارت امور خارجه ،ناهماهنگی و دخالت در امططور سیاسططت خططارجی توسططط
شخصیتها و دستگاعهای غیرمعمول ،اقدامات موازی و بعضاً مخالفت سیاست خططارجی
کشور ،نه تنها تهدید کنندع امنیت کشور تلقی میشود ،بلکه هزینططههای وزارتخانططه را در
بخش روابط خارجی به طرز بیسابقهای افزایش دادع است و همچنین بعد از مدتی مجر
به عدم استقالل وزارت امور خارجه میشود.
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نتیجهگیری
در این اژوهش نگارندگان به بررسی سططامانههای معرفتطی وکمربنططد محططافظتی سیاسططت
خارجی ایران ارداختند .کمربند معرفتی تشیع مبتنی بر والیت فقیه اسططت .رهبططر انقططال
اسالمی به عنططوان حططوزعای از سططاختار اقتططدار دینططی و داور نهططایی سیاسططتهای ایططران
مح و

میشود .این کمربند با اینکه منجر به ایجاد قدرت نرم برای جمهوری اسططالمی

ایران در منزقه شدع است و ایران توان ته در افغان تان ،عراق ،سوریه ،لبنططان و فل ططزین
دارای نفوذ باشد اما قرائتهای مختلف از اسططالم و تشطیع گرایشهططای فکططری در میطان
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سیاستمداران به وجود آوردع است کططه گططاهی در مقططام اجططرا اقططدامات تئططوری انجططام
میدهند؛ و همچنین تأکید بیش از اندازع بر شاخصهای شیعه باعث موضططعگیری منفطی
کشورهای اسالمی علیه ایران و تضعیف هویت و منافع ملی ایران گردیدع است .کمربنططد
معرفتی اسالم یکی از جنبههای مهم سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران میباشد که
هدف آن ایجاد یک نظم جهانی اسالم و دعوت و وحدت م ططلمین اسططت .از نظططر امططام
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خمینی بدیل عملی رهایی از واب تگی به غر

و فائو آمدن بر عقبمانططدگی بططه خططاطر

سلزه هژمونیک غر  ،میتواند وحدت م لمین باشد .اگرچه ایران تمایل خود را بططرای
وحدت م لمانان و از جمله م لمانان خاورمیانه نشان دادع است امططا کشططورهای عربططی
منزقه با تأکید بر عر گرایی نه تنها مخالفت خود را با رهبططری ایططران بططر جهططان اسططالم
اعالم کردند؛ بلکه از همان ابتدای ایططروزی انقططال

اسططالمی روابططط کشططورهای حططوزع

جنوبی خلیس فارس با جمهوری اسالمی به تیرگی گرایید .عالوع بر این حمایت ایططران از
وحدت اسالم و آزادی فل زین هزینههای گزافی را بططرای ایططران داشططته اسططت .رهبططران
اسرائیل با تأکید بر سیاستهای اعالنی جمهوری اسالمی ایططران مبنطی نططابودی اسططرائیل،
خواستار مقابله جهانی با آن شدند .کمربند معرفتططی انقططال

بططا هططدف تغییططر در وضططع

موجود ،سازماندهی گردیدع است .این امر بیانگر شططرایزی اسططت کططه معادلططه قططدرت در
سیاست بینالملل را غیر عادالنه میداند .با اینکه ضدیت بططا آمریکططا بططرای ایططران هزینططه
فراوانی را دربردارد؛ ایران درصدد متنوعسازی روابط خود سیاست نگاع به شرق و رابزه
با جنو

را بدون اینکه به این نکته توجططه داشططته باشططد کططه بیشططتر کشططورهای آسططیا و

آمریکای التین نگاع به غر

دارند؛ برگزید .جمهوری اسالمی ایران در کمربنططد معرفتططی

ملی رابزه با کشورهای آسیای مرکزی از جملططه تاجیک ططتان و افغان ططتان را در اولویططت
سیاست خارجی خود قرار دادع است .اس از استقالل جمهوریهططای آسططیای مرکططزی و
اایان سلزه شوروی بر این منزقه ،ایران بططا توجططه بططه ایونططدهای گونططاگون جغرافیططایی،
تاریخی و فرهنگی ظرفیتهای ب یاری را برای تأمین منافع ملی ایش روی خططود یافططت.
اما تحوالت گوناگون در این کشورها از یکسو و غفلت سیاستگذاران در توجهی ویژع
به این منزقه ،از سوی دیگر سبب شد سیاستخارجی ایران در ایگیری منافع ملی ناکططام
و شک تخوردع معرفی شود .ایران از این امر غافل شدع است که این کشططورها اططس از
استقالل از اتحاد جماهیر شوروی ،دارای هویت م تقل شدعاند؛ بنابراین تمایططل چنططدانی
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برای همراهی با ایران ندارند که بخواهند شعلههای فرهنگ و تمدن ایرانی گذشططته را در
خود بار دیگر روشن کنند و به دنبال هویت م تقل از دیگططران ه طتند؛ بنططابراین تأکیطد
ایران بر تمدن ایرانی -اسطالمی بهمثابططه عامططل وحططدت و همکططاری منزقططهای جططذابیت
محدودی داشته است .کمربند معرفتی مدرن و ا ت مدرن بططا توجططه بططه اینکططه تعقیططب
سیاست مفرط بیاعتنایی به ترتیبات بینالمللططی طططی هشططت سططال جنططگ ،هططیچ یطک از
خواستههای تجدیدنظرطلبانه بینالمللی ایران را تططأمین نکططردع بططود؛ واقعیتهططای نظططام
بینالملل و شرایط داخلی و بحرانی را اذیرفت .در واقع خط مشی عملی رفتططاری ایططران
در صحنه سیاست خارجی در دهه دوم انقططال

را میتططوان بططا توجططه بططه منططافع ملططی و

ترتیبات منزقهای و ارهیز از تحریک دیگران در قالب سیاست عادیسططازی روابططط قططرار
داد .در راستای تعامل سازندع با جهان وزارت امور خارجه هموارع نقش تعیططین کننططدعای
داشته است .اما در عمل تعدد مراکز و سازمانهای تصمیمگیر و سیاسططتهای متفططاوت و
متناقض توسط ارگانهای مختلف در رابزه با سیاست خارجی و همچنین اقدام م ططتقیم
نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی به مذاکرع با شخصیتها و مراکز سیاسی کشططورهای
خارجی در زمرع عواملی ه ططتند کططه کططارکرد عقالئططی وزارت امططور خارجططه در روابططط
خارجی را مورد تردید قرار میدهططد و طبیعتطاً ادامططه آن نططه تنهططا باعططث کنططدی اجططرای
سیاستهای اتخاذ شدع خواهد بود ،بلکه میتواند در خنثی کردن تالشهای وزارت امور
خارجه ،شخص وزیر و کارمندان عالی رتبه نقش بازی کند .به طور کلی میتوان گفططت،
الیههای سازندع دستگاع معرفتی حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران شططامل

سامانههای معرفتی
وکمربند محاافتتی
سیاسااخ رااا ی
ایران

الیههای تشیع ،اسالم ،انقالبی ،ملی و مدرن میباشد .این الیههای معرفتی با خود قدرت
میآورند و نهاد ایجاد میکنند .این الیههای معرفتی نباید یک دسططت و متعصططبانه باشططند
باید از تمام این کمربندهای محافظتی برای حفظ منافع ملی ایران استفادع کرد.
جدول  _2کمربندهای ایمنی سیاست خارجی ایران
کمربندهای

مبانی وضعیت

موانع

کارکردها و نمودها

معرفتی
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تشیع اثنی عشری ،والیت

گسترش شیعه ،دفاع از

جنگ فرقهای و فعال

فقیه ،نهادهای روحانیت شیعه،

شیعیان ،عراق ،سوریه،

شدن شکاف شیعه و

فقه شیعه ،اصلیترین مبنا و

لبنان ،یمن ،بحرین،

اهل سنت ،فعال شدن

تعیینکننده سیاستهای کلی

افغانستان و پاکستان

اسالم

اهل

در مورد جنگ ،صلح ،مذاکره

حزبالل

سنت

سیاسی

الگوهای

و

مختلف احیا خالفت
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اسالم سیاسی ،وحدت جهان
اسالم ،ایستادن در برابر غرب و

مسلمان اهل سنت ،نفی

سکوالریسم ،احکام اسالمی،

اسرائیل،

از

تالش
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همکاری با کشورهای

برای

همنوایی

دفاع

عربگرایی
اهل

کشورهای
ارتباط

سنت،

برخی

مخفیانه

با

فلسطین،

سیاست

کشورهای اسالمی با

کشورهای مسلمان منطقه و

شکلدهی

به

اسرائیل،

ضدیت

نفوذ در آنها ،سازمان فرهنگ و

منطقهگرایی اسالمی و

اسرائیل

ارتباطات اسالمی

ایجاد امت اسالمی

سیاستهای

رویکرد جمعگرایانه ،استراتژی

رویکردهای شرق محور

سواستفاده

علیه سرمایهداری،

به سمت چین و روسیه،

روسیه با ایران ،ارتباط

محور مقاومت و ایستادگی،

افزایش

با

با کشورهای دیکتاتوری

متفاوت بودن ،رسیدگی به

کشورهای

انقالبی

که یک به یک سقوط

مستضعفان،

آمریکای التین ،رابطه

میکنند،

با

نهادهای نظامی و احزاب و

مناسب با عراق ،سوریه

امریکا برای ایران هزینه

توده مردم از این رویه حمایت

شمالی،

فراوان داشته است،

همه

با

ایران،

هزینهزا بودن
انقالبی

اعتراض

محرومان

و

و

مناسبات

کره

چین

ضدیت

و

میکنند

خرد

ملی

مزدایی،

اروپا ،ضدیت با آمریکا

نمیشوند

کشورهای

هویتهای قومیتی و

نوروز،

فارسی زبان به خصوص

فرقهای مخالف نفوذ

جشنهای ایرانی ،زبان فارسی،

دیپلماسی

هستند،

هخامنشیان،
شاهنامه

کوروش،

گفتوگوی انتقادی با

اروپا و آمریکا از هم جدا

مراسم

فردوسی،

باستانگرایی،

توجه
تاکید

به
بر

ملی

ایران

حافظ،

عمومی و ایران بزرگ

رویکردهای

کتیبههای

فرهنگی در روابط با

خالفتمحور به دنبال

افغانستان ،تاجیکستان،

نابودی زبان فارسی و از

ترکیه ،عراق ،پاکستان،

بین بردن فرهنگ ایران

گفتوگوی تمدنها

هستند

باستانی

ملی،

رویکرد
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مدرن و پست

دولت ملی ،سکوالریسم ،علوم

منافع

مدرن

انسانی ،عصر اطالعات ،جهانی

واقعگرا،

شدن ،اثباتگرایی ،حمایت از

موازنه

سوی نخبگان دانشگاه ،وصل

دوست و دشمن واقعی،

وکمربند محاافتتی

شدن به جریانهای بینالملل،

تجارت

اقتصاد

سیاسااخ رااا ی

توسعه علمی ،دستگاه وزارت

بینالملل در اولویت

استراتژی
قوا،
و

نداشتن

واکنش

نشان

اسالمی

دادن
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