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نسبت عملگرایی و ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران؛ رویکردی
راهبردی یا تاکتیکی؟
محمد محمودی کیا - 1محمدرضا

دهشیری2

دریافت -1397/4/5 :پذیرش1398/10/9 :

چکیده
این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که سهههم ایههدژیلی ی و مه گرایی
در کنش سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران تا چه میزان اسههت و کههدا یه ا
این دو ،اصالت بیشتری در م سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران دارند؟
نتیجه این تحقیق حاکی ا آن است کههه هههر چنههد در اکرههر کشههیرها ،هنجارههها و
ار شهای ایدژیلی ی به درجاتی در م سیاست خارجی تأثیرگذار هسههتند ،ولهی
این ار شها سهم قاب تیجهی در سیاستگذاری و اجرای سیاست خارجی ایران داشته
و در حکم اصیل راهبردی آن محسیب میشیند .در واقه  ،لهیرغم دیههدگاه غاله
که سیاست خارجی ایران را سیاستی م گرایانه میداند ،فرضیه اصلی تحقیق بر ایههن
گزاره استیار است که ماهیت اصلی سیاست خارجی ایران همچنان ایدژیلی ی بیده
و رویکرد م گرایانه در سیاست خههارجی ناشههی ا وجههید منههاف مت ههارظ در ن هها
بینالمل و نیز محدودیتهای ناشی ا مناب قدرت ملی بر اساس نگاه تههاکتیکی و نهه
راهبردی قاب تیجیه است .این تحقیق با کاربست ن ریه رژالیسم نئیکالسی به نیان
چارچیب ن ری ،به بررسی نسبت ایدژیلی ی و م گرایی در رفتار سیاست خههارجی
ایران در چارچیب ی الگیی ت املی سهجانبه مشتم بر یام سطح داخ همچین
مناف ملی و هنجارها و نیز ماهیت و ساختار ن ا بینالمل میپردا د.
واژگااان کلیاادی :سیاسههت خههارجی ،ایههدژیلی ی ،م ه گرایی ،راهبههرد ،رژالیسههم
نئیکالسی
 . 1استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسال پژوهشکده اما خمینی و انقالب اسالمی ،تهران ،ایران (نییسنده مسئیل)
mmahmoudikia@yahoo.com
 .2دانشیار روابط بینالمل دانشکده روابط بینالمل و ارت امیر خارجه ،تهران ،ایران
mohammadreza_dehshiri@yahoo.com
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بیان مسئله
این پژوهش در پی بررسی نقش و نسبت «ایدژیلی ی» و « م گرایی» در تن یم رفتار
سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران است .بررسی رفتار سیاست خارجی جمهیری
اسالمی ایران طی چهار دهه اخیر ،نشاندهنده آن است که سیاست خارجی ایران بر مدار دو
ویژگی «ایدژیلی ی

» و « م گرا بیدن» در نیسان است؛ چنانچه در ی

نگاه کلی ،برخی ا

پژوهشها چنین اذ ان میدارند که رفتار سیاست خارجی ایران در دهه نخست حیات آن
بیشتر تحت تأثیرات ترجیحات ایدژیلی ی

قرار داشته و در دهههای ب دی بیشتر بهسیی

م گرایی سیق پیدا کرده است .با اینحال ،این سؤال مطرح است که نیسانات میجید در
تقد و تأخر بین م گرایی و ایدژیلی ی در کنش سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران،
ملی تاکتیکی و ناشی ا محدودیتهای محیطی است و یا رویکردی راهبردی؟
نیسان میان دو رویکرد م گرایانه و ایدژیلی ی
برداشتهای متفاوتی ا آن نزد محاف

طی دهههای اخیر میج

لمی برجای ماند .برای مرال رخدادهایی چین تسخیر

سفارت ایاالت متحده در تهران و در پی آن قط روابط دیپلماتی
مر ی و مت اق

شده است تا

بین ایران و آمریکا ،تنش

آن برو جنگ هشتساله بین ایران و راق ،حمایت ا آرمان آ ادی قدس و

همچنین حمایت ا جنبشهای رهاییبخش فلسطینی همچین ساف ،جهاد اسالمی و حماس و نیز
صدور فتیای ارتداد سلمان رشدی همگی ا مصادیق و وجیه برجسته جنبه ایدژیلی ی

گرای

سیاست خارجی ایران تلقی شدهاند؛ در حالیکه میاردی چین پذیرش قط نامه  598شیرای امنیت
سا مان مل متحد ،برقراری مجدد روابط دیپلماتی
سمت شرق و همکاری نزدی

با غرب در دوران اصالحات ،چرخش به

با روسیه ،مشارکت و حضیر ف ال در مجام و سا مانهای

بینالمللی و نیز پذیرش برنامه جام اقدا مشترک (برجا ) ا جمله مصادیقی است که در تاژید
اد ای م گرا بیدن سیاست خارجی ایران اقامه شده است.
به ن ر میرسد تغییرات حادثشده در محیط ن ا بینالمل ا جمله پایان جنگ سرد،
وقیع فزاینده و پرشدت فرایند جهانیشدن ،ظهیر تهدیدات نیظهیر برای ن م و امنیت
بینالمللی همچین گسترش تروریسم و افراطگرایی و سرانجا  ،سیاستهای تهاجمی ایاالت
متحده پس ا حیادث یا دهم سپتامبر  2001که به حضیر پررنگ ن امی این کشیر در جهان

نسبت عملگرایی و ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران ...

و بییژه در منطقه خاورمیانه منجر گردید ،میج

تشدید ماهیت ایدژیلی ی
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سیاست خارجی

جمهیری اسالمی ایران شده است .بر این اساس ،چرخشهای م گرایانه در سیاست
خارجی ایران را میتیان در چارچیب ی

رویکرد تاکتیکی و نه راهبردی میرد تجزیه و

تحلی قرار داد.
ا اینرو ،اد ای اصلی این پژوهش بر این فرظ استیار است که هرچند ایران در کنش
سیاست خارجی خید در میاردی چرخشهای م گرایانه داشته ،با این حال ،هسته سخت و
الیتغیر رفتار سیاست خارجی آن همچنان ایدژیلی ی

است .ا اینرو ،دستگاه سیاستگذاری

و راهبری روابط خارجی ایران هنگامی که در ت قی

خید با

اهداف و آرمانهای ایدژیلی ی

میان و یا محدودیت میاجه میشید ،به اتخاذ رویکرد تاکتیکی در قال

سیاست خارجی

م گرا متمای میگردد .بر این مبنا ،میاردی چین اسراژی ستیزی ،ضدهژمینگرایی و اتخاذ
سیاستهای میاجههجییانه با آمریکا در منطقه و نیز تداو سیاست حمایت ا آرمان قدس
همچنان جزء اصلیترین ویژگیهای سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران محسیب میشید
و تغییر دولتها نیز تأثیری بر آن نداشته و در برخی مقاط نیز در جهت تقییت و تشدید آن
پیش رفته است.
نسبت و همبستگی ایدئولوژی و عملگرایی در سیاست خارجی :بررسی ادبیات
موجود
ایروینگ کریستیل ) (1985در مقالهای با نیان «سیاست خارجی در صر ایدژیلی ی»؛ 1تا
به اینجا میتیان چنین اد ا کرد که در بین اندیشمندان و محققان روابط بینالمل در خصیص
وجید رابطه میان ایدژیلی ی و سیاست خارجی ،اختالف ن ری وجید ندارد .لذا هر چند اص
این رابطه میرد تأکید و پذیرش محققان قرار گرفته ،با این حال ،دستهبندیهای متفاوتی ا
مفهی  ،ماهیت و کارکرد ایدژیلی ی وجید دارد که در این تحقیق تأکید مده بر ن ا ار شی

و هنجاری برآمده ا ایدژیلی ی اسالمی _ شی ی قرار دارد که در ادامه به بررسی سیابق و
پیشینه ادبیات میجید در این رابطه پرداخته میشید.
روحاهلل رمضانی ) (2004در مقالهای با نیان «ایدژیلی ی و م گرایی در سیاست خارجی
1. Foreign Policy in an Age of Ideology
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ایران» 1بر این باور است که تنش میان ایدژیلی ی مذهبی و م گرایی در تاریخ ایران همیاره
ادامه داشته است .انقالب ایران میج

شد تا این تنش در دوره م اصر بهوضیح نشان داده

شید .وی در ادامه چنین استدالل میکند که به ن ر میرسد فرایندهای پییایی بلیغ فرهنگی
میج

شده تا تیا ن نفیذ بهطیر فزایندهای ا ایدژیلی ی مذهبی به محاسبات م گرایانه

مناف ملی در ایجاد و اجرای تصمیمات سیاست خارجی تغییر یابد.
آمبرین جاوید و همکاران ) (2016در مقالهای با نیان «نقش ایدژیلی ی در سیاست خارجی:
میرد مطال ه ایران» 2به بررسی نقش ایدژیلی ی و م گرایی در سیاست خارجی ایران میپردا ند.
نگارندگان در این مقاله بر اولییت سیاسی ایران مبنی بر طرحهای ضد هژمینی

گرا و

ضدامپریالیستی قدرتهای بزرگ در دوره پسا جنگ سرد تأکید دارند که آن را ناشی ا تقدیم و
تأثیر ایدژیلی ی در سیاست خارجی ایران میدانند .ا اینرو ،میج
قبلی میان ایران و ایاالت متحده به لت منا ات ایدژیلی ی

گردیده تا روابط صمیمانه

و اولییتهای سیاسی بین دو کشیر

به حالت ت لیق درآمده و به لت مالح ات راهبردی ایاالت متحده در منطقه پس ا پایان جنگ
سرد بیشتر بر ب د ایدژیلی ی

خید تمرکز یابد .نگارندگان چنین نتیجه میگیرند که به ن ر

میرسد به لت تغییرات در ن ا بینالمل و بهطیر خاص پس ا حیادث  11سپتامبر  ،2001ایران
بیشتر به حالت م گرایانه در حی ه سیاست خارجی گرایش داشته باشد.
ماد خلیلی

)(2016

نیز در مقالهای با نیان «سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران:

ایدژیلی ی و م گرایی در ایران» 3با تیجه به انگیزشهای م گرایانه در سیاست خارجی
ایران به تجزیه و تحلی رویکرد ایدژیلی ی

جمهیری اسالمی ایران پرداخته است .نگارنده

بر این باور است که با پایان دوره جنگ ،ایران به با یگری منطقی ،م گرا و ف ال در رصه
سیاست خارجی تبدی شده و نیز اینکه گفتگیی بین ایران و غرب میتیاند نتایج مهمی را
برای تحقق صلح در خاورمیانه به همراه داشته باشد .ا من ر نییسنده ،با وجید به اشتهار ایران
به ت صبات مذهبی ،ا

مان پایان جنگ ایران راق ،جمهیری اسالمی خید را به نیان ی

با یگر منطقی در رصه سیاست خارجی و بهخصیص ب د ا حیادث  11سپتامبر  2001و
بهطیر ویژه پس ا  2003ارتقا داده که این ت هد میان ایران و غرب ممکن است میج

شید

1. Ideology and Pragmatism in Iran's Foreign Policy
2. Role of Ideology in Foreign Policy: A Case Study of Iran
3. The Foreign Policy of Islamic Republic of Iran: Ideology and Pragmatism in Iran
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تا این کشیر ا انزوای بینالمللی خارج شید و آینده روشن اقتصادی را برای آن رقم بزند.
نگارنده م تقد است ترکی

تحریمهای اقتصادی و تهدیدات مداخالت ن امی لیه ایران اثر

اندکی داشته و یا بهجز بیزاری و نفرت بیشتر ،هیچ اثری دیگری نداشته است.
شهرو ابراهیمی ( )1388در مقالهای با نیان «بررسی واسا انه نقش ایدژیلی ی در سیاست
خارجی ایران و پییند آن با واق گرایی و آرمانگرایی»؛ چنین اد ا میکند که سیاست
خارجی ایران به جهت ایدژیلی ی

و دینی بیدن ن ا سیاسی ،ایدژیلی ی

محیر بیده و

بررسی واسا انه مفهی ایدژیلی ی ،سیاست خارجی و مفهی مناف ملی در دو ن ریه
آرمانگرایی و واق گرایی نشان میدهد ایدژیلی ی در سیاست خارجی بسیاری ا کشیرها در
طیفی ض یف تا یاد نقش دارد اما در سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران نقش
گستردهتری ایفا میکند .به باور نگارنده ،سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران میتیاند
سنتزی ا واق گرایی و لیبرالیسم با پیسته ایدژیلی ی یا ملبس به ایدژیلی ی و در ین حال
د وفاداری محض به هر دو رهیافت تلقی گردد.
ذاکریان و حسنپیر ( )1388در مقالهای با نیان «تأثیر ایدژیلی ی بر سیاست خارجی
جمهیری اسالمی ایران در مقایسه با جمهیری خلق چین»؛ چنین اد ا میکند که چین به دلی
برخیرداری ا قابلیتها و تیاناییهای ن امی ،سیاسی و اقتصادی خید و نیز به جهت دوقطبی
بیدن ن ا بینالمل وقت و نیز مهیا بیدن شرایط بینالمل  ،قادر بید ا ایدژیلی ی به نیان
ابزاری برای هییتسا ی استفاده کند ،درحالی که جمهیری اسالمی ایران ا این شرایط و
تیانمندیها برای بهرهبرداری ا ایدژیلی ی برخیردار نبیده است .ضمن این که ایدژیلی ی
مارکسیستی در چین به دلی

د ریشه در فرهنگ باستانی و ملی چین ا قابلیت دوا و

پایداری چندانی برخیردار نبید ،حال آنکه به لت ریشهدار بیدن ایدژیلی ی انقالب اسالمی
در فرهنگ ملی ایرانیان ،امکان کنارگذاشتن و یا ت دی آن به آسانی وجید ندارد.
در مجمیع ،با تیجه به پیشینه و سیابق میجید ،اینگینه به ن ر میرسد که سمتگیریهای
ظاهر ًا مت ارظ در رفتار سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران بیشتر داللت بر تغییر تاکتی
داشته و همچنان هسته سخت رفتار سیاست خارجی این کشیر بر اساس ترجیحات ایدژیلی ی
انت ا مییابد .نگارنده برای اثبات فرضیه خید الگیی ت املی سهجانبهای را پیشنهاد میدهد که
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مشخص میسا د چگینه تدبیرپردا ان و سیاستگذاران سیاست خارجی ،بین دوگینه الگیی
کنش سیاست خارجی م گرا و سیاست خارجی ایدژیلی ی
تاکتیکی ا رفتار سیاست خارجی ایران به نیان ی

 ،یکی را برمیگزینند .تلقی

پیسته در حال تغییر و نیز تأکید بر نقش

ایدژیلی ی در تن یم سیاستگذاریها و نیز ت یین اولییتهای سیاست خارجی ،نیآوری تحقیق
پیشروست.
چارچوب نظری :واقعگرایی نئوکالسیک
با نایت به تأثیرگذاری و نقش هر دو سطح تحلی ن ا و واحد در فرایند تصمیمسا ی و
تصمیمگیری سیاست خارجی ،ا واق گرایی نئیکالسی
پژوهش استفاده شده است .ن ریه نئیکالسی
مقاله گیدژین رو

(1998) 1

به نیان چارچیب ن ری این

شاخهایی ا واق گرایی است که نخستینبار در

با نیان «رژالیسم نئیکالسی

و ن ریههای سیاست خارجی»

2

مطرح گردید .رو در این مقاله چارچیب جدیدی را برای تحلی رفتار سیاست خارجی
م رفی کرد .به اذ ان وی ،هدف واق گرایی نئیکالسی
کالسی

و نیواق گرایی ا طریق ترکی

رو آمد کردن ن ریه واق گرایی

سطیح خرد داخلی با یام کالن و سیستمی برای

تحلی سیاست خارجی است .به بیان دیگر ،واق گرایی نئیکالسی
واق گرایی کالسی

و نیواق گرایی که به ترتی

بر خالف دو برداشت

بر متغیرهای سطح واحد و متغیرهای

سیستمی در تحلی رفتار بینالمللی دولتها تأکید میکند ،با در پیش گرفتن رویکرد تلفیقی
ا سطیح تحلی  ،بر تأثیر یام سیستمی

به نیان متغیر مستق و یام سطح واحد به

نیان متغیر مداخلهگر یا میانجی در شک دهی به سیاست خارجی دولتها به نیان متغیر
وابسته تأکید دارد ) .(Rose, 1998: 154بر این اساس ،تمرکز اصلی رژالیسم نئیکالسی

برای

تبیین تغییر در سیاست خارجی بر متغیرهای میانجی است .ا این من ر ،متغیرهای میانجی
بارتند ا  :متغیر ادراک و برداشت تصمیمگیرندگان و نیز متغیر ساختار و قدرت داخلی
دولتها که در میرد دو بر میضی اتی چین ر یم سیاسی ،ساختار داخلی و بروکراسی
دولتی تأکید میشید (نیاکییی و صفری.)89-92 :1396 ،
1. Gideon Rose
2. Review: Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy
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ویژگیهای واحدها را به نیان متغیرهای ذیربط در اتخاذ

درواق  ،رژالیسم نئیکالسی

سیاست خارجی بررسی میکند .لذا ،مختصات رژالیسم نئیکالسی

جایگاهی است بین

ساختارگرایی که بر محدودیت و میان سیستمی تکیه دارد و ا طرف دیگر سطح واحدها؛ به
 ،تقلی دهنده محدودیتهای ینی ساختارگرایی است.

بارت دیگر ،واق گرایی نئیکالسی

هرچند در این ن ریه ،قدرت گنجانیده میشید و فرهنگ و هییت به دنبال قدرت میآیند ،با این
وجید ،بیشترین تأکید هنی روی دولت است (جلیلیند و مرادی .)141 :1392 ،لذا باید تیجه
داشت که رژالیسم نئیکالسی

به نیان ی

مکت فکری در داخ رژالیسم ،به دنبال آن است تا

متغیرهای سطح سیستمی و متغیرهای سطح واحد را در درون ی

چارچیب تئیری

منسجم

سا ماندهی کند و ب د تیضیحی رژالیسم را تقییت کند .لذا چنانچه اشاره شد رژالیسم نئیکالسی
مبتنی بر فرضیههای رژالیسم است ،ا جمله این که دولتها در محیط آنارشی به سر میبرند و این
محیط ،دولتها را به سمت کس
کالسی

امتیا و قدرت سیق میدهد؛ با این وجید ،بر خالف رژالیسم
تنها بر تی ی قدرت نیست ،بلکه رژالیسم نئیکالسی

 ،تمرکز رژالیسم نئیکالسی

به

دنبال شناسایی راههایی است که یام داخلی رفتار دولتها را شک میدهند (نیاکییی و صفری،
.)87-88 :1396
ال

به ذکر است که همه شاخههای پاردایم واق گرایی در سه پیشفرظ اساسی با

یکدیگر اشتراک ن ر دارند؛ در درجه نخست ،دولتها به نیان با یگران اصلی ن ا بینالمل
ا ماهیت یکپارچه و قالیی برخیردار هستند .همچنین ،آنها دارای ارجحیتهای م ینی
هستند که غالباً در تضاد با سایر دولتها قرار دارد و در نهایت این که دولتها در ن ا
بینالمل که دارای خصیصیت آنارشی

و قییمیتگریز است ،در پی کس

قابلیتهای مادی

قدرت هستند .در این میان واق گرایان تأکید یادی بر کنترل مناب مادی در جهان سیاست به
نیان هسته اصلی قدرت دارند ،به گینهای که م تقدند مناب مادی به نیان ی

واق یت

ینی ،تأثیر مهمی بر رفتار دولت در رابطه با سایر با یگران بر جای میگذارد .ا اینرو و ا
بین ن ریات میجید واق گرا ،به ن ر میرسد ن ریهای که ا ظرفیت تبیینی بیشتری برای بررسی
نقش و تأثیرات هر دو دسته ا متغیرهای قدرت در دو سطح داخلی و بینالمللی برخیردار
باشد ،ن ریه واق گرایی نئیکالسی

است ( یباکال و رب امری.)175-176 :1393 ،
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آنچه ن ریه نئیکالسی
نئیکالسی

را ا دیگر گینههای ن ریات واق گرا تمییز میدهد ،تالش ن ریه

برای اراژه ی

چارچیب تحلیلی سیاست خارجی است در حالی که

نیواق گرایان اراژه هرگینه تحلی سیاست خارجی را نی ی تقلی گرایی تلقی میکنند و بر
باورند که تنها متغیر تأثیرگذار بر رفتار سیاست خارجی دولتها ،ساختار ن ا بینالمللی است.
با این وجید ،واق گرایان نئیکالسی

در پی پاسخگییی به پرسشهای ن ری ذی هستند:

دولتها تحت چه شرایطی مناف سیاسی خید را در رصه خارجی گسترش میدهند؟ چه
رابطهای بین رفتار بیرونی ی

دولت و بسیج درونی آن وجید دارد؟ نخبگان سیاسی چه

درک و برداشتی ا مفهی قدرت در سیاست جهانی دارند؟ چگینه دولتها خید را با
تغییرات در قدرت نسبیشان هماهنگ میکنند؟ دولتها چگینه و با چه شییههایی با
تهدیدات و فرصتهای میجید در محیط بیرونیشان برخیرد میکنند؟

(Schweller, 2003:

).315-318
رژالیسم نئیکالسی
سیستماتی

این ایده را ا رژالیسم ساختاری اریه میگیرد که یام

 ،ب د کلی سیاست خارجی را ت یین میکند؛ اما این میضیع را نیز مد ن ر قرار

میدهد که متغیرهای داخلی در تصمیمگیری نهایی دخالت دارند .در حالی که تیا ن مادی
نسبی پارامترهای سیاست خارجی را ت یین میکند ،چرایی این که کشیرهای مختلف یا
کشیرهای همسان سیاست خارجی مختلفی را در رصه بینالمللی دنبال میکنند را باید در
متغیرهای داخلی جستجی کرد.
در مجمیع ،چنانچه مفروظ است سیاست خارجی هر ی

ا با یگران ن ا بینالمل

بهطیر ا تحت تأثیر دو دسته ا متغیرهای داخلی ا م ا ویژگیهای سیاسی ،اجتما ی،
فرهنگی ،اقتصادی و نیز متغیرهای وابسته به محیط (ماهیت و ساختار ن ا بینالمل ) قرار دارد.
بر این مبنا ،سیاست خارجی هر کشیر با هدف صیانت و نیز بیشینهسا ی مناف ملی در ن ا
بینالمل سیاستگذاری و اجرا میشید؛ اما وجه ممیزه سیاست خارجی جمهیری اسالمی
ایران ،تأثیرپذیری آن ا ویژگیهای ایدژیلی ی

است .چنانچه بسیاری ا کنشهای ا مالی

و ا النی آن در چارچیب بنیانها و مفروضات ایدژیلی ی

اتخاذ میشید.

با این وصف ،سیاست خارجی جمهیری اسالمی در م نشان داده ترکیبی ا رویکرد
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م گرایانه و ایدژیلی ی
ی
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را انتخاب کرده است که این تقد و یا تأخر در اتخاذ ی

هر

ا این رویکردها ،بسته به میزان درجه تأمینکنندگی مناف ملی تغییر کرده است .هرچند

برخی بر این ا تقادند که به سادگی نمیتیان هیچ م یار واحدی ن یر «مناف ملی» را پیدا کرد
که بتیان با آن سیاست خارجی ایدژیلی ی

را در م رظ آ مین گذاشت (ابراهیمی:1388 ،

 .)134-135با این وجید ،مناف ملی ا سطیح مختلفی همچین حفظ حاکمیت و تمامیت
سر مینی ،استقالل همهجانبه ،میق یت ا القراژی در جهان اسال و  ...برخیردار میشید که ا
رفتار سیاست خارجی ایران میتیان اینگینه استنباط کرد که در این بین ،مناف ایدژیلی ی
در باالترین مرتبه اهمیت قرار دارد.
مکانیسم ملکرد این الگیی ت املی بر این اص استیار است که کنش سیاست خارجی
بایستی ناظر به سه نصر مناف ملی ،ترجیحات ایدژیلی ی

و نیز محدودیتهای ناشی ا ماهیت

و ساختار ن ا بینالمل  ،سیاستگذاری و اجرا شید .برای این من یر ،آنچه برای ن ا
تدبیرپردا ی ا اصالت برخیردار است و با مناف ملی کشیر نیز همترا دانسته میشید ،صیانت ا
ار شهای ایدژیلی ی

و دینی در رفتار سیاست خارجی است .حال اگر ت قی

این رفتار در

رصه محیط ملیاتی با محدودیتهایی میاجه شد و یا در تزاحم با مناف حیاتی و آنی ن ا
تلقی گردد ،این امکان فراهم میشید تا با اتخاذ رویکرد م گرایانه ،به صیرت تاکتیکی و نه
راهبردی ،امکان تداو و حفظ اهداف و آرمانهای ایدژیلی ی

فراهم شید .طرح ن ریه

ا القراژی نیز به نیان یکی ا راهبردهای ملیاتیسا ی این دیدگاه ار یابی میشید.
منافع ملی

سیاست خارجی

هنجارها

ماهیت و ساختار نظام بینالملل
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شکل  :2چارچوب نظری رفتار سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

در ادامه به تبیین مفاهیم میرد اشاره در این الگیی ت املی و نیز نحیه تأثیرگذاری آن بر
کنش سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران پرداخته میشید.
الف -هنجارها
یکی ا یام تأثیرگذار بر روند تصمیمسا ی و کنش سیاست خارجی با یگران ن ا
بینالمل  ،ایدژیلی ی یا دستگاه فکری و ار شی حاکم بر آن است .ایدژیلی ی با اراژه بدی ها
و نیز طرح اولییتها میتیاند در ت یین اهداف سیاست خارجی با یگران ن ا بینالمل مؤثر
باشد .چنانچه ایدژیلی ی را مجمی های ا

قاید مربیط به انسان ،اجتماع و ن ا سیاسی و

اقتصادی دانستهاند که برای وصیل به این قاید و اهداف ،راهها و برنامههایی را تیصیه
میکند .درنتیجه ،ایدژیلی ی نهتنها اهداف سیاست خارجی را ت یین میکند بلکه استاندارد
ا مال سیاسی را نیز ار یابی و بر جریان سیاستسا ی اثرات قاط ی میگذارد (بهزادی:1350 ،
.)167
در میرد جمهیری اسالمی ایران ،ایدژیلی ی حاکم ،ایدژیلی ی اسالمی است؛ گینهای ا
ن ا فکری که به باور مرتضی مطهری ،دربردارنده فلسفه ندگی انتخابی ،آگاهانه ،آرمانخیز
و مجهز به منطق بیده و در واق  ،ی

ن ریه کلی ،ی

طرح جام و هماهنگ و منسجم است

که هدف اصلی آن کمال انسان و تأمین س ادت همگانی میباشد (مطهری .)54 :1386 ،ا
اینرو ،هدف سیاست خارجی میبایست همسی با این اهداف سمتگیری و سیاستگذاری
شید.
هنجارها را میتیان ام اصلی در هدایت رفتار سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران
دانست؛ چنانچه طبق قانین اساسی ،جمهیری اسالمی خید را میظف به پاسداشت ا اسال و
ار شهای برآمده ا آن میداند؛ این اص در بیان بنیانگذار فقید انقالب اسالمی به وفیر میرد
تأکید قرار میگیرد که «ما کشیر را ،کشیر ایران نمیدانیم ،ما همه ممال

اسالمی را ا

خیدمان میدانیم ،مسلم باید این طیر باشد .ما دفاع ا همه مسلمین را ال میدانیم» (صحیفه
اما ؛ ج  )485 :19و یا این که «ما برای دفاع ا اسال و ممال

اسالمی و استقالل ممال

نسبت عملگرایی و ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران ...
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اسالمی در هر حال مهیا هستیم .برنامه ما برنامه اسال است ،وحدت کلمه مسلمین است ،اتحاد
ممال

اسالمی است» (صحیفه اما ؛ ج .)336 :1

لذا ،میتیان اینگینه پنداشت که رکن رکین در کنش سیاست خارجی جمهیری اسالمی،
ب د ایدژیلی ی

آن است و همه ظرفیتها باید در خدمت به این اص به کار گرفته شید.

ب -منافع ملی
هرچند در خصیص مناف ملی دیدگاههای مختلفی وجید دارد ،با اینحال ،این مفهی
بیشترین برو و ظهیر خید را در درون مکت

واق گرایی و بهویژه با کتاب «سیاست میان

ملتها :مبار ه برای قدرت و صلح» هانس جی .میرگنتا یافته است .میرگنتا در این کتاب
قدرت را ام اصلی رفتار دولتها در صحنه بینالمللی دانسته ) (Morgenthau, 1954: 9و در
اثر دیگر خید با نیان «دفاع ا مناف ملی :نقدی بر سنجش سیاست خارجی آمریکا» ،مناف
ملی را ستاره راهنمای دولتمردان در سیاست خارجی و م یاری برای تفکر و قا دهای برای
اقدا م رفی میکند ).(Morgenthau, 1951: 240-244
بر این مبنا ،م سیاست خارجی صرفاً بر پایه محاسبات قدرت و بهمن یر دستیابی به
بیشینه مناف ملی در رصه بینالمللی انت ا مییابد و در نتیجه ،سیاستگذاران ،تدبیرپردا ان و
تصمیمگیرندگان سیاست خارجی را به پرهیز ا اصیل هنجاری و قیا د اخالقی رهنمین
ساخته و به رهبران کشیرها هشدار میدهد «تا مناف خید را در راه پایبندی به دیدگاههای
مبهم رفتار اخالقی قربانی نسا ند» (بیلیس و اسمیت.)322-323 :1388 ،
این در حالی است که ایدژیلی ی اسالمی که بخش قاب تیجهی ا هنجارها ،ار شها و
اولییتهای سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران را به خید اختصاص داده ،بر هر دو گینه
مناف مادی و ایدژیلی ی

تأکید دارد .به بیان دیگر ،در ایدژیلی ی اسالمی تضمین مناف ملی

ایران در گرو دستیابی و تحقق این ار شها و هنجارهای ایدژیلی ی
بدان م نا نیست که ت قی اهداف و آرمانهای ایدژیلی ی

دانسته میشید ،اما این

به هر قیمتی در دستیر کار باشد.

در ادبیات سیاسی اما خمینی (ره) شاهد ادبیاتی همچین « ق سیاسی» و «مصلحت»
هستیم که این دو اص نقش و تأثیر بسیاری بر تن یم رفتار سیاست خارجی ایران داشته است.

20

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،دوره نهم ،شماره  ،32بهار ( 99پیاپی )62

این بدان م ناست که اقتضای مصلحت مبتنی بر ق سیاسی ،بسیاری ا مشکالت و تحدیدات
بر سر راه کنش سیاست خارجی را مرتف میکند .چنانچه ایشان در جریان جنگ تحمیلی
مخالفت خید را با گشیدن فص جدید در سیاست خارجی جنگ و دخالت ن امی مستقیم در
لبنان و با ا ال این استراتژی که «راه قدس ا کربال میگذرد» ،1ابرا داشتند و پیکان سیاست
خارجی و دفا ی کشیر را متیجه جنگ در حال وقیع نمیدند .این مسئله نشاندهنده ضرورت
تیجه به امر مصلحت است .راهبرد مذکیر نشاندهنده تقد بخشیدن به مناف ملی در مانی
است که میان مناف امتمحیر (ایدژیلی ی

) و مناف ا القری (مناف ملی) تزاحم روی

میدهد .در واق  ،همین تقد مناف ملی بر مناف ایدژیلی ی
ایدژیلی ی

نیز خید در درون بافتاری

قاب فهم است و نه بر مبنای محاسبات ق گرایانه محض.

پ -ماهیت و ساختار نظام بینالملل
یکی دیگر ا یاملی که بر نحیه سیاستگذاری و م سیاست خارجی با یگران ن ا
بینالمل تأثیر میگذارد ،ویژگیها و محدودیتهای ناشی ا ساختار ن ا بینالمل است.
اینکه الگیی حاکم بر مناسبات جهانی ا چه مدلی تب یت میکند ،میتیاند بر نیع کنش
با یگران ن ا بسیار تأثیرگذار باشد .برای مرال ،ساختار جهان دوقطبی در دوره جنگ سرد و
یا جهان ت

قطبی ،جهان چندقطبی و یا چندمرکزی پس ا آن ،هر ی

به نحیی با تخصیص

ار شهای خید در سطح ن ا بینالمللی بهنی ی بر رفتار با یگران ن ا تأثیر گذاشته و
انتخابهای آنها را به بدی های ممکن محدود میکنند (حسینی 107-123 :1390 ،و فرجی،
.)89-112 :1392
م سیاست خارجی جمهیری اسالمی نیز با تغییر در محیط ن ا بینالمل راهبردهای
مختلفی به خید گرفته و تنی ی ا سیاستهای مختلف را شک داده است .چنانچه شاهد
ظهیر اشکال مختلفی ا رفتار سیاست خارجی ا «سیاست نه شرقی ه نه غربی» و د
ت هدگرایی در دوره جهان دوقطبی و سیاست نگاه به شرق ،سیاست منطقهگرایی ،سیاست
 .1ین این بارت در صحیفه اما خمینی وجید ندارد ،بلکه بیشتر بهمرابه ی استراتژی ا المی ا سیی ایشان ا سخنرانی
اما خمینی در  31خرداد  1361مبنی بر لزو تمرکز و حفظ اولییت جبهههای نبرد با ر یم ب ث و د پراکندهکاری در
میدان مبار ه ،برگرفته شده است .برای مطال ه بیشتر ر.ک( :اما خمینی ،ج.)350-353 :16 ،
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چندجانبهگرایی ،سیاست ضد هژمینگرایی در دوره پس ا آن هستیم.
تأم در سیاستهای ا المی ایران طی چهار دهه اخیر شیاهد مت ددی را نشان میدهد که
منطبق بر انگارههای ایدژیلی ی

 ،ساختار ن ا بینالمل و ن م میجید به لت تب یت ا

خیاست قدرتهای هژمین ،همیاره ا من ر سیاستگذاران و تصمیمسا ان جمهیری اسالمی،
ماهیتی نا ادالنه داشته و ن م میجید صرفاً در راستای تیلید و با تیلید ثروت و قدرت برای
با یگران قدرتمند ن ا بینالمللی م میکند که همین امر میج

میشید تا ن م و ن ا

میجید بینالمللی بهمرابه ابزاری برای تسلط هرچه بیشتر قدرتهای هژمین بر مناب و ثروت
دیگر ملتهای جهان به کار گرفته شید.
در همین چارچیب ،1اما خمینی میض خید را نسبت به ن م و ن ا بینالمللی وقت ،اینچنین
ا ال میکنند که «ما درصدد خشکانیدن ریشههاى فاسد صهیینیز  ،سرمایهدارى و کمینیز در
جهان هستیم» (اما خمینی ،1389 ،ج )81 :21 ،و یا این که در نامه تاریخی خید به میخاژی
گیرباچف ،صدر هیئت رژیسه اتحاد جماهیر سیسیالیستی شیروی ،با کاربست چارچیب ن ری
ایدژیلی ی

محیر به نقد ن ا سرمایهداری غربی و الگیی مارکسیستی میپردا د و هردوی این

ن ا ها را فاسد و محکی به وال م رفی میکنند (اما خمینی ،1389 ،ج.)220 :21 ،
با این وصف ،به ن ر میرسد هسته سخت رفتار سیاست خارجی ایران بر اساس ار شهای
ایدژیلی ی

انت ا یافته و هرگینه تغییر م گرایانه نه بر اساس نگاه راهبردی بلکه بر اساس

رویکردی تاکتیکی انتخاب شده است .به بیان دیگر ،تصمیمگیری راهبردی در سیاست
خارجی جمهیری اسالمی ایران ،نه به دلی ماهیت و ساختار ن ا بینالمل بلکه به واسطه
ار شهای ایدژیلی ی

سیاستگذاری و اجرا میشید و محدودیتهای ناشی ا ساختار ،صرفاً

بر کنش تاکتیکی ایران تأثیرگذار است.
تبیین نظری اهداف ایدئولوژیک انقالب اسالمی در حوزه سیاست خارجی و بازتابهای
آن
با تیجه به اینکه انقالب اسالمی ایران اساساً در دستهبندی انقالبهای ایدژیلی ی

قرار

 . 1برای اطالع بیشتر ا رویکرد و میض اما خمینی نسبت به دو اردوگاه شرق و غرب میتیانید به سخنان ایشان در
صحیفه اما  ،ج318 :20 ،؛ ج 68 :21 ،و ج 327 :21 ،مراج ه کنید.
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میگیرد ،به تب  ،اصیل ایدژیلی ی

بیشترین سهم را در ت یین اصیل و قیانین حاکم بر رفتار

جمهیری اسالمی به خید اختصاص میدهند .با تاب این ویژگی در حی ه سیاست خارجی را
میتیان در مقدمه قانین اساسی (ذی شییه حکیمت در اسال ) ،اص سی (بند  )16و نیز
اصیل  152تا  155قانین اساسی مشاهده کرد .اصیلی که بر حفظ استقالل و تمامیت ارضی،
آرمان تشکی امت واحده اسالمی ،حمایت ا جنبشهای رهاییبخش و اسالمی ،حمایت ا
مستض فان و نیز تقاب گرایی با سلطهگران جهانی تأکید دارد ،نشاندهنده میزان تأثیرگذاری
ایدژیلی ی انقالب بر سمتگیریهای سیاست خارجی ایران در دوره پسا انقالب است.
تأم در رفتار سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران حکایت ا وجید هنجارها ،اصیل و
اهداف ایدژیلی یکی بسیاری دارد که طی دهههای اخیر برو و ظهیر یافته است .قدر مسلم در
این پژوهش فرصت کافی برای پرداختن به تمامی این میارد نیست و الجر برای بررسی
صدق فرضیه پژوهش تنها به بخشی ا مهمترین آنها همچین استقاللطلبی ،جهانگستری
اسالمی ،بینالمل گرایی اسالمی و ضد هژمینگرایی اشاره میشید.
بر این اساس و بهمن یر کاوش پیرامین فرضیه اصلی این تحقیق ،در ابتدا به میزان
درهمتنیدگی مبانی ایدژیلی ی

با اصیل و راهبردهای کالن سیاست خارجی جمهیری

اسالمی اشاره و در ادامه به با تابهای آن در حی ه م سیاست خارجی پرداخته میشید .به
ن ر میرسد این درهمتنیدگی چندالیه بین اصیل و مبانی ایدژیلی ی

با راهبردهای اقدا در

رصه سیاست خارجی ،بافتار مقاو و سختی ا الگیی کنش را در این رصه پدید آورده
است که بر محیریت ایدژیلی ی انت ا یافته و پیسته نر آن ه انتخابهای سیاست خارجی در
ت ام

با محدودیتهای ناشی ا ماهیت و ساختار ن ا بینالمل  ،بر اساس اص

«اجتنابناپذیری» ،1تاکتی

های متفاوتی را دنبال میکند.

استقالل و عدم جواز به دخالت بیگانگان در امور داخلی
یکی ا مهمترین اصیل و اهداف انقالب اسالمی نی به استقالل در رصه بینالمللی و در
نتیجه ،د جیا به دخالت بیگانگان در امیر داخلی کشیر است .این اص که ریشه در فقه
سیاسی اسال دارد به قا ده «نفی سبی » مشهیر است .استناد قرآنی این قا ده متکی بر آیه 141
1. Inevitability
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ال (و خداوند هرگز بر [ یان] مؤمنان
ن سَبی ً
ن َلَی الْمُؤْمِنی َ
ن یَجْ َ َ اللَّهُ لِلْکافِری َ
سیره نساء  :وَ لَ ْ
براى کافران راه [تسلطى] قرار نداده است) بیده و ادله روایی مت ددی نیز در تاژید آن اقامه
شده است .فاض لنکرانی این قا ده را حاکم بر ادله اولیه احکا میداند .بدین م نا که مفاد
آنها تا جایی درست است که میج

تسلط کفار بر مسلمانان نشید در غیر این صیرت این

قا ده جلیی آن ادله را میگیرد و مفاد خیدش را بر مفاد اولیه آن مقد میکند (فاض
لنکرانی.)248 :1383 ،
یکی ا میاردی که اص اجتنابناپذیری را در ت قی

اهداف و آرمانهای ایدژیلی ی

در حی ه سیاست خارجی به خیبی نشان میدهد ،نحیه میاجهه دستگاه دیپلماسی کشیر با
محدودیتها و میان محیط ملیاتی ن ا بینالمللی در تحقق آرمان استقالل و من سلطه
است .در واق  ،با تاب این اص در رفتار سیاست خارجی پیامدهای گستردهای دارد.
ا این من ر ،پیگیری این هدف در سیاست خارجی میتیاند دو پیامد مهم به همراه داشته
باشد؛ نخست ،محدود کردن کنش سیاست خارجی و دو  ،سیق دادن دستگاه سیاست
خارجی به سمت اتخاذ راهبردهای م گرایانه .چنانچه در پیامد نخست ،پذیرش و ضییت
در کلیه سا مانها ،اتحادیهها ،قراردادها ،پیمانها ،کنیانسیینها و پروتک های بینالمللی
مستلز ر ایت این اص است .این اص در کنار ت ارضات ماهیی ار شهای ن ا مسلط
بینالمللی و نیز میا ین و سا وکارهای کنش در این رصه ،بدی های سیاست خارجی را
بسیار محدود کرده و میج

میشید تا ضییت و پذیرش در بسیاری ا نهادها ،م اهدات و

کنیانسیینهای بینالمللی همچین م اهدات و کنیاسیینهای مرتبط با نان ،حقیق بشر و ...
میسیر نبید و با ضییت در آنها با ر ایت حق شرط 1انجا پذیرد؛ به طیریکه ا  25م اهده
بینالمللی که در مینه حقیق بشر وجید دارد ،دولت جمهیری اسالمی ده م اهده را تصیی
و تنها دو میرد را امضا کرده است .ا این میان ،دو م اهده با ا ال حق شرط و مابقی بدون
قید و شرط و به صیرت مطلق پذیرفته شده است (رک :حبی

اده.)111-140 :1383 ،

نمینه دیگر در این مینه ،پذیرش برنامه جام اقدا مشترک (برجا ) است .هرچند به باور
بسیاری ا ناظران بینالمللی پذیرش برجا به نی ی نشاندهنده کمرنگ شدن ترجیحات
ایدژیلی ی

و آرمانگرایانه ایران در رصه سیاست خارجی است ،اما دیدگاه سیاستگذاران
1. Reservation
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و مجریان دستگاه سیاست خارجی در تأیید فرضیه این تحقیق اقامه شده است؛ چنانچه باس
راقچی ،م اون سیاسی و ارت امیر خارجه ضمن تصریح بر «تاکتیکی بیدن برجا و نه
راهبردی بیدن آن» چنین اظهار کرده است که:
«قرار نبید که مذاکرات هستهای منجر به تغییرات راهبردی در روابط ما با آمریکا یا غرب
شید ،بلکه هدف خارج کردن کشیر ا ب ضی مشکالت و فشارها و نیز تحمی خیاستههای
هستهای ما به طرف مقاب بید» (.)www.mosalas.ir
درواق  ،قبیل برخی ا م اهدات بینالمللی و اتخاذ سیاست م گرایانه به م نای دول
ایران ا اصیل ایدژیلی ی

آن نیست ،بلکه این سیاست بیشتر به نیان ی

تاکتی

برای

تأمین ضرورتها و نیا مندیهای فیری کشیر اتخاذ میشید و تا مانی که دیگر طرفها به
ت هدات خید ملتز بمانند و ا آن دول نمایند ،این سیاست نیز ا تبار خیاهد داشت.
بر این اساس ،م گرایی ناشی ا پذیرش هنجارها و ار شهای ن ا بینالمللی به م نای
دول ایران ا ترجیحات ایدژیلی ی

خید نیست ،بلکه این اقدا یا بر اساس وجید

هنجارهای مشترک ،ا و جهانشمیل و یا با ر ایت حق شرط و در چارچیب اص
اجتنابناپذیری انجا میشید؛ چراکه ایدژیلی ی اسالمی ا مبانی ن ری متمایزی با رویکرد
غربی در حی ههای مبنایی همچین هستیشناسی ،انسانشناسی و م رفتشناسی برخیردار بیده
و بنابراین امکان پذیرش بی قید و شرط هنجارها و ار شهای غیر ،برای آن وجید ندارد.
درنتیجه ،هرچند این امر (پذیرش مشروط کنیانسیینها و م اهدات بینالمللی) برای غال
با یگران ن ا بینالمل صدق میکند و هر ی

ا آنها مبتنی بر ار شهای درونی خید به

کنش در این رصه میپردا ند ،با این حال در میرد جمهیری اسالمی ایران ،این امر تا میزان
باالیی ا هنجارهای فراملی (اسالمی) نشأت میگیرد و م یار ت یینکننده رفتار ایران در رصه
روابط خارجی تا حد باالیی تحت تأثیر ترجیحات ایدژیلی ی

آن قرار دارد.

جهانگستری اسالمی
تأکید بر جهانشمیلی اسال یکی ا مهمترین میضی ات در اندیشه سیاسی اسال است .این
ک ِإلَّا کَا َّف ًة
میضیع که به طیر مکرر در متین مقدس دینی همچین آیه  28سیره سبأ « َومَا َأ ْر َس ْلنَا َ
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س» میرد تأکید قرار گرفته بر این اد ا استیار است که اسال دین جهانشمیلی است که مسئیلیت
لِلنَّا ِ
بسط و گسترش آن نیز حس

ادله روایی چین «کلک ْم راعٍَ ،و کلک ْم َم ْسؤُول» (خطی

بغدادی،

 ،1417ج )240 :23 .بر هده همه افراد جام ه اسالمی قرار دارد .بر همین اساس ،سیاست خارجی
جمهیری اسالمی بر پایه صدور اسال به نیان ی
یکی ا اصیل و راهبردهای ایدژیلی ی

مکت انسانسا و جهانی انت ا یافته است .لذا،

جمهیری اسالمی در حی ه کنش سیاست خارجی ،می و

قصد آن برای تحقق حاکمیت الهی و بسط و گسترش جهانگستر ار شهای اسالمی است .این ایده
که در اشکال گیناگین و در اضافات ترکیبی متفاوتی همچین صدور اسال  ،صدور ار شهای
اسالمی ،صدور م نییات اسالمی ،صدور م نیی اسال  ،صدور نهضت ،صدور جمهیری اسالمی و
صدور تجربه بهکار رفته ،نشان ا اهمیت آن در تن یم روابط خارجی جمهیری اسالمی ایران دارد.
ا جمله نمیدهای این رویکرد ،طرح ن ریه «ا القراژی» است .بر اساس این ن ریه ،ایران در
کانین جهان اسال قرار داشته و به نیان ا القراء ،هسته مرکزی حکیمت جهانی اسال بیده و نقش
ت یینکنندهایی نیز در رهبری جهان اسال بر هده دارد .اما در رصه م  ،این سؤال مطرح است
که در صیرت برو تزاحم میان مناف امت و مناف ا القراء ،کدامی

ا این دو ا تقد و ترجیح

برخیردار خیاهد بید که پاسخ این ن ریه اینچنین است که «همیاره مصالح امت اولییت دارد.
مگر اینکه هستی ا القراء که حفظ آن بر همه امت (نهتنها بر مرد ا القراء) واج

است ،به خطر

افتد» (الریجانی )52 :1369 ،در واق  ،این ن ریه نیز در ذات خید ا نی ی م گرایی بهره
میگیرد .حفظ ا القراء بهنی ی نشاندهنده ترجیح و تقد مناف ملی (به نیان ا القراء) بر مناف امت
در صیرت برو تزاحم است .چنانچه ن ریهپردا این دیدگاه دراینباره چنین تصریح میکند که
«ما وقتی به بیرون مر های خید نگاه میکنیم ،اغراضمان ا دو مقیله خارج نیست :صدور انقالب و
حفظ ا القرا و اگر در مقط ی تزاحمی به بار آید ،اولییت با حفظ ا القراست» (الریجانی:1369 ،
.)53
الوه بر امکان برو تزاحم در مناف ا القراء و مناف امت ،یکی دیگر ا محدودیتها و میان
میجید در پیادهسا ی و ملیاتی کردن راهبرد جهانگستری اسالمی ،وجید ایدژیلی ی رقی

در

جهان اسال است .درواق  ،این میضیع به این واق یت اشاره دارد که مشخصه بار جهان اسال
وجید پراکندگی و اختالفات کالمی و فقهی بسیار میس ی است که دیدگاه شی ی در این بین،
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دیدگاهی در اقلیت است و پذیرش ایران به نیان ا القراء به دلی رقابتهای ایدژیلی ی

با

چالشهای فراوانی روبروست.
نخستین سؤالی که در اینباره مطرح میشید آن است که د یت به اسال بر اساس کدامی
ا منطقهای درون گفتمانی اسال انجا میشید؟ بیتردید ،سیاستهای اسال گرایانه ایران در
جهان اسال درواق به نیان ترویج و گسترش گفتمان و قراژت شی ی ا اسال تلقی میشید که
این مهم ،به تشدید رقابتهای سنتی ه مذهبی در جهان اسال طی دهههای اخیر منتهی شده است.
چه اینکه در تحیالت اخیر در منطقه خاورمیانه شاهد آن هستیم که در مقاب حمایت ایران ا
جبهه مقاومت ( راق ،سیریه و لبنان) ،شاهد افزایش حمایتهای جبهه ربی به رهبری ربستان
س یدی برای مقابله با آن در سطح منطقه و جهان اسال هستیم .همین امر میج

شده است تا بر

ضرورت «با اریابی سیاسی صدور انقالب اسالمی» تأکید شید تا بر اساس آن و به تناس
جذابیتها و نیا مندیهای جیام هدف ،صدور انقالب ،سیاستگذاری و اجرا شید (افتخاری و
راجی.)1-22 :1396 ،
در مجمیع ،به ن ر میرسد راهبرد جهانگستری اسالمی لیرغم وجید برخی میان در محیط
ملیاتی ،همچنان در هسته سخت رفتار سیاست خارجی ایران قرار داشته و حمایت ایران ا جبهه
مقاومت در منطقه طی دهههای اخیر نیز داللت بر اولییت این راهبرد در تن یم رفتار سیاست
خارجی جمهیری اسالمی ایران دارد.
بینالمللگرایی اسالمی
یکی دیگر ا اصیل و اهداف ایدژیلی ی

انقالب اسالمی در رصه سیاست خارجی

تالش برای تحقق ایجاد وحدت و همگرایی در جهان اسال است؛ بهطیریکه در اص
یا دهم قانین اساسی جمهیری اسالمی نیز با اشاره به آیه  21سیره انبیاء« ،إِنَّ هَذِهِ أُمَّ ُتکُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً» ،سیاست کلی ایران انقالبی بر پایه اژتالف و اتحاد مل اسالمی م رفی و دولت نیز
میظف به کیشش پیگیر برای تحقق وحدت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسال دانسته
شده است.
ا دیدگاه اما خمینی (ره) نیز مهمترین دستیر کار سیاست خارجی پس ا تحقق و
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استقرار حکیمت اسالمی ،تالش برای همگرایی و وحدت میان کشیرهای اسالمی است .ا
ن رگاه ایشان این مهم نه ی

مقیله انتزا ی ،بلکه ی

ضرورت کاربردی است .چنانچه در

این رابطه میفرمایند« :برنامه ما برنامه اسال است ،وحدت کلمه مسلمین است ،اتحاد ممال
اسالمی است ،برادری با جمی فرق مسلمین است در تما نقاط الم ،همپیمانی با تما دوَل
اسالمی است در سراسر جهان» (اما خمینی ،1389 ،ج.)336 :1.
ا اینرو ،در رصه م نیز شاهد اقدامات گستردهای برای تحقق این آرمان در سطح
بینالمللی هستیم که این مهم در قال های متنی ی همچین تأسیس نهادها و سا مانهای
اسالمی بینالمللی ،برگزاری کنفرانسها و اجالسیههای سران کشیرهای اسالمی و نیز
اندیشمندان اسالمی ،حضیر ف ال در سا مانهای اسالمی بینالمللی ،حمایت ا تأسیس
احزاب ،تشک های سیاسی ،دینی و ن امی در برخی کشیرهای اسالمی پیگیری و اجرا شده
است.
بیتردید یکی ا مهمترین نمیدهای سیاست جهانگستری اسالمی را میتیان در حضیر
ف االنه ایران در برگزاری هشتمین کنفرانس سران کشیرهای اسالمی در آذرماه  1376یاد
کرد .رویدادی که نقش بسزایی در با سا ی روابط ایران با کشیرهای اسالمی به خصیص
جهان رب داشت .هرچند به دلی وجید یام مختلف دورن سا مانی و برونسا مانی
دستیابی به همگرایی در چارچیب این نهاد بینالمللیِ اسالمی همیاره با چالشهای جدی
روبرو بیده است (نیاختی و انیریان.)193-227 :1390 ،
تالش برای تأسیس «اتحادیه بینالمجالس اسالمی» را میتیان یکی ا دیگر نتایج و
با تابهای ینی این اص در رفتار سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران دانست .برگزاری
نخستین کنفرانس اتحادیه بینالمجالس اسالمی (کنفرانس تأسیس) در خرداد  1378به میزبانی
تهران و تصیی

اساسنامه آن 1را میتیان یکی ا اقدامات جدی ایران در راستای تقییت و

تحکیم روابط جهان اسال با یکدیگر و تالش برای همگرایی بینالمللی اسالمی تلقی کرد.
ا دیگر نمینه تالشهای ایران در این مینه میتیان به تشکی
اتحادیههای بینالمللی اسالمی همچین مجم جهانی تقری

مذاه

مجام  ،تشک ها و
اسالمی ،مجم جهانی

اه بیت (ع) ،مجم جهانی بیداری اسالمی و نیز برگزاری پرت داد همایشها و کنفرانسهای
1. www.icana.ir
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بینالمللی اسالمی همچین کنفرانس بینالمللی وحدت اسالمی 1یاد کرد.
در مجمیع ،به ن ر میرسد لیرغم وجید برخی محدودیتها بر سر راه همگرایی
اسالمی ،جمهیری اسالمی ایران تالش گستردهای را برای این من یر در رصه بینالمل به
م میآورد و میکیشد تا با ایجاد اتحاد و همگرایی در جهان اسال  ،آن را به ی

با یگر

ف ال ،ت یینکننده و مقاو در برابر سیاستهای قدرتهای هژمین تبدی سا د.
ضدهژمونگرایی
یکی دیگر ا اصیل اساسی انقالب اسالمی در حی ه سیاست خارجی ،غیریتسا ی با
اردوگاه کفر و نیز ضدیت و تقاب با برتریجییی قدرتهای جهانی است .این اص که
همچین دیگر اصیل مذکیر ،ریشه در آمی هها و نصیص مقدس دینی دارد بر این حدیث
نبیی مستند است که «االسال ُ یَ لی وال یُ لی َلَیهِ» (صدوق ،1390 ،ج ،243 :4 .ح .)778 .ا
این من ر ،منطق اسال در حی ه سیاست خارجی بر لی اسال و نفی تفیق کفار بنیان نهاده
شده است.
یکی دیگر ا استنادات این اص  ،وجید دوگانه مفهیمی« 2سبی الرشد» و «سبی الطاغیت»
ن
ن آمَنُیا یُقَاتِلُینَ فِی سَبِی ِ اللَّهِ وَالَّذِی َ
است؛ چنانچه قرآن کریم در این رابطه میفرماید« :الَّذِی َ
کَ َفرُوا یُقَاتِلُینَ فِی سَبِی ِ الطَّاغُیتِ»( 3نساء)76 ،؛ در واق « ،طاغیت» یکی ا مهمترین وا گان
در نحیه شک گیری و تکیین این اص در رفتار سیاست خارجی اسالمی است .بهطیریکه
سیاست خارجی دولت اسالمی میبایست بر نفی سلطه طاغیت و در مقاب  ،بر استقرار
حاکمیت «اهلل» سمتگیری و انت ا یابد؛ چنانچه ا این اص به نیان یکی ا اهداف ارسال
انبیاء یاد شده است چنانچه در این خصیص میفرماید« :وَلَ َقدْ بَ َ ْرنَا فِی کُ ِّ أُمَّةٍ رَسُیلًا أَنِ ا ْ ُبدُوا
ن حَ َّقتْ َلَ ْیهِ الضَّلَالَةُ»( 4النح .)36 ،
ن هَدَى اللَّهُ وَمِ ْنهُمْ مَ ْ
اللَّهَ وَاجْ َت ِنبُیا الطَّاغُیتَ فَمِ ْنهُمْ مَ ْ
 .1تا مان نگارش این مقاله ،سی و دو دوره ا کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی به میزبانی جمهیری اسالمی ایران
برگزار شده است.
2. Dichotomy
 .3کسانى که ایمان آوردهاند در راه خدا کار ار مىکنند و کسانى که کافر شدهاند در راه طاغیت مىجنگند.
 .4و در حقیقت در میان هر امتى فرستادهاى برانگیختیم [تا بگیید] خدا را بپرستید و ا طاغیت [=فریبگر] بپرهیزید پس ا
ایشان کسى است که خدا [او را] هدایت کرده و ا ایشان کسى است که گمراهى بر او سزاوار است.
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لذا ،اساس سیاستگذاری در حی ه سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران بر محیر تقاب
و ضدیت با طیاغیت بنیان نهاده شده است.
اما خمینی (ره) در ترسیم وض یت کنینی جهان ضمن اشاره به خیی استکباری
قدرتهای جهانی ،ا ساختار ن ا بینالمل میجید نیز این چنین انتقاد میکنند که «دنیا امرو
گرفتار جهانخیاران و غارتگرانی است که کشیرها را به آتش میکشند و غارت میکنند و نیز
گرفتار وابستگان آنان است که مناف ملتها و کشیرهای خید را فدای مناف ابرقدرتها
میکنند و همچنین گرفتار سا مانهای دستنشاندة قدرتهای بزرگ بهویژه امریکاست که با
اسم بیمحتیای شیرای امنیت و فی بینالمللی و حقیق بشر و ا این قبی مفاهیم بیمحتیا که
به قدرتهای بزرگ خدمت میکنند و در حقیقت مجری احکا و مقاصد آنان و مأمیر
محکی نمیدن مستض فان و م لیمان جهان به نف قدرتهای بزرگ جهانخیار هستند» (اما
خمینی ،1389 ،ج .)306 :17
استکبارستیزی و ضدیت با هژمینگرایی یکی ا بنیادیترین اصیل در حی ه م سیاست
خارجی برآمده ا انقالب اسالمی است .هرچند این اص با نخستین اص میرد اشاره
(استقاللطلبی) همپیشانی بسیاری دارد ،با این حال ،آنچه در این اص میرد تأکید قرار گرفته
فراتر ا مناف ملی (مناف ا القراء) بیده و بیشتر تمرکز بر مناف امت ،مقصید است.
به ن ر میرسد نیع کنش سیاست خارجی م گرایانه و ایدژیلی ی
بر یکدیگر بیده و کلیه سیاستهای ا النی و ا مالی در ی

در این اص منطبق

رابطه تال می با یکدیگر قرار

دارند .نمینه برجسته و صادق این مد ی ،اتخاذ سیاست تقاب گرایانه با سیاستهای
مداخلهجییانه و برتریطلبانه ایاالت متحده در جهان اسال به طیر ا و خاورمیانه به طیر
خاص است.
نتیجهگیری
م تن یم سیاست خارجی با هدف تأمین اهداف و اولییتهای هر ی

ا با یگران ن ا

بینالمل  ،بر اساس متغیرهای مختلفی انجا میپذیرد .در این بین ،متغیرهای سیستمی همچین
ساختار ن ا سیاسی ،مناب قدرت ملی ،ویژگیهای ژیپلیتیکی و  ...نیز متغیرهای محیطی
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همچین ساختار ن ا بینالمل  ،وض یت ثبات و یا منا ه در سطح سیستم و یا مناطق
یرسیستمی ،نحیه تخصیص ار شها و نیز تی ی قابلیتها در سطح سیستم و  ...مهمترین
یام تأثیرگذار بر نحیه کنش با یگران در رصه سیاست داخلی و خارجی هستند .بر این
اساس ،کلیه کنشگران ن ا بینالمل س ی دارند تا به بیشینه مناف ملی در سطح ن ا دست
یابند.
وفق ن ریه رژالیسم نئیکالسی

 ،م تن یم سیاست خارجی در جمهیری اسالمی ایران

نیز همانند دیگر کنشگران ن ا بینالمل  ،تحت تأثیر دو دسته ا

یام سطح با یگر و ن ا

قرار دارد .بررسی رفتار دولتهای مستقر پس ا پیرو ی انقالب اسالمی ،نشاندهنده آن است
که کنش سیاست خارجی ایران در ی

رابطه ت املی سهجانبه پییا میان تالش برای حراست و

تحصی مناف ملی ،وجید محدودیتها و تضییقات ناشی ا ن ا بینالمل و نیز وجید
ترجیحات ایدژیلی ی

و آرمانگرایانه قرار دارد.

بر این اساس ،تغییر در نیع کنش و رفتار سیاست خارجی ایران در هر دوره میج

شده تا

چنین به ن ر آید که سیاست خارجی ایران در دوراهی م گرایی و آرمانگرایی در نیسان
است .چنانچه به باور برخی ا پژوهشگران هرچند سیاست خارجی ایران در دوره انقالبی
(پیرو ی انقالب تا پذیرش قط نامه  598شیرای امنیت سا مان مل متحد) بیشتر بر مدار
ترجیحات ایدژیلی ی

و آرمانگرایانه آن انت ا مییافت ،با این حال ،در دورههای پس ا

آن تالش شده تا به با یگری منطقی ،ف ال و م گرا در رصه بینالمللی ارتقا یابد.
برخی این برداشت (تغییر سمتگیری سیاست خارجی ا ایدژیلی ی

به م گرا) را

ناشی ا تقد و ترجیح مناف ملی بر مناف فراملی در دوره جدید دانستهاند که طرح ن ریاتی
همچین ا القراژی با هدف اولییت حفظ ا القراء نیز در همین راستا ار یابی شده است.
با این حال ،به ن ر میرسد این تغییر م گرایانه در رصه سیاست خارجی را نمیتیان به
م نای کمرنگ شدن و در انزوا قرار گرفتن ترجیحات ایدژیلی ی

سیاست خارجی

جمهیری اسالمی تلقی کرد؛ ایدهای که نیشتار پیشرو در این رابطه مطرح ساخته ،وجید
اص اجتنابناپذیری در رصه روابط بینالمللی است .بر اساس این اص  ،کنش سیاست
خارجی به من یر حفظ و صیانت ا ماهیت ن ا سیاسی و نیز جلیگیری ا برو محدودیتها
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و هزینههای بیشتر برای م سیاست خارجی ،تالش میکند تا رویکردی م گرایانه در
پیش گیرد که این به م نای بیر ا ترجیحات ایدژیلی ی
نیز برای بقای این ترجیحات ایدژیلی ی

نخیاهد بید چه اینکه ادله بسیاری

در رصه سیاست خارجی ایران وجید دارد که در

این مقاله به بخشی ا آنها اشاره شد.
این پژوهش بر این مد ا استیار است که اتخاذ سیاست م گرایی در رصه سیاست
خارجی ناشی ا وجید محدودیتها در مناب قدرت ملی و نیز محدودیتها و تضییقات ناشی
ا ساختار ن ا بینالمللی باشد .ا اینرو ،به ن ر میرسد این کنشهای م گرایانه بیشتر
به نیان ی

نگرش تاکتیکی و نه راهبردی و نیز متأثر ا اص اجتنابناپذیری تلقی شید .در

صیرت تأیید این مد ا ،میتیان چنین استنتاج کرد که هسته سخت رفتار سیاست خارجی
ایران همچنان آرمانگرایانه بیده و ترجیحات ایدژیلی ی
راهبردها و سیاستهای ایران در حی ه روابط خارجی است.

همچنان مهمترین ام در ت یین
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