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   خارجی ایراناستیس بر  اسالم ژئوپلیتیکیتأثیر نظم

  
  دانشگاه تهران -دانشیار دانشکده جغرافیای  زهرا پیشگاهی فرد،

  دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران ،∗بهادر زارعی
  25/11/85: ید نهاییی  تأ9/84//28 : مقالهدریافت

  چکیده
با نظم متفاوت طور اصولی   به، جهان اسالم که مبتنی بر وحدت و یگانگی امت اسالمی استژئوپلیتیکی نظم

د ناسازگاری اصولی نظم رس به نظر می. تفالیایی بنا شده است بر اساس نظم سنتی وسوجغرافیایی موجود است 
  :بررسی استعقیدتی اسالم با نظم وستفالیایی در ابعاد زیر قابل 

  ؛ورزد عاب ملی و نفی دولت ملی تأکید میاسالم به مرزهای عقیدتی و نادیده انگاشتن اصل انش -
 ؛ انسانی استبندیهایاختالف در منشأ قوانین سامان بخش و تنظیم کننده مناسبات بین اقوام و گروه -

 به مانندافیایی، قومی، فرهنگی، نژادی و  جغریها گوناگونیها و  اسالم به دنبال کنار گذاشن تفرقه جهانی م نظ -
 ؛منظور دست یافتن به نوعی وحدت و در پناه آن ایجاد یک قدرت سوم در چارچوب موازنه قواست

 ؛ست اآفریقا مردمان آسیا و جهان گرایی با رویکرد دنیای سوم که گستره آن سرزمین و -

 به شرایط کنونی  در و جمهوری اسالمی ایراندکن میای را طلب  گیری سیاست خارجی ویژه اهداف مذکور جهت
های مذکور  ؤلفه اساسی با نظم جهانی حاکم دستگاه دیپلماسی آن به دنبال تحقق و عملی ساختن مهای چالشرغم 

  .المللی است در عرصه بین
  .خارجیروابط ؛ مرزهای عقیدتی ؛توجه به جهان سوم ؛ اسالمژئوپلیتیکینظم ؛ نظم وستفالیایی : واژه هاکلید

  
 مقدمه

دهند که تفاوتی آشکار با   از نظم جهانی ارائه میژئوپلیتیکی های دین اسالم تصویری اندیشمندان اسالمی بر اساس آموزهها و  فقا
 ملـی   ایه دولت نادیده انگاشتن    ،نخستین ویژگی چنین نظمی   .  و برخاسته از عهدنامه وستفالیایی است       دارد نظم جغرافیایی موجود  

           در عوض اسـالم مرزهـای عقیـدتی و یـک نظـم امتـی در قلمـرو داراالسـالم را بـه رسـمیت                         . استجغرافیایی کشورها    یو قلمرو 
چنـین نگرشـی بـه ایجـاد یـک          . کنـد  پیدا می عقاید و اصول مشترک اسالم بین مسلمانان انسجام و وحدت           شناسد که بر مبنای      می

از نظر این اندیشوران، تـشتت و       . ورزد المللی کنونی تأکید می     ادالت بین  و مع  قوا در چارچوب موازنه  ) قدرت سوم (بلوک قدرت   
.  ملـی و پراکنـده اسـت   ایهـ  دولـت ی امپریالیـستی و تقـسیم آن بـه    هـا  قدرتپراکندگی در جهان اسالم نتیجه مستقیم اعمال نفوذ       

ایران و تـالش در جهـت انـسجام و وحـدت            سازان کالن جمهوری اسالمی       در اندیشه تصمیم   توجه به جهان سوم    یافتبنابراین ره 
 امپریالیـستی در جهـان      یهـا  قـدرت تـاریخی عملکـرد      سازان آن و تجربـه     راکنده، ناشی از بینش دینی تصمیم     این بلوک متنوع و پ    

 اسـت، ایـن اندیـشه   دو اندیشه ژئوپلتیکی متفاوت به نـام اندیـشه سیاسـی اسـالم      مقایسه هدف از این تحقیق بررسی و    .اسالم است 
 و موسـوم بـه  نظـم         ه اسـت   کـه دولـت ملـی از آن زاده شـد           باشـد   مـی  )ناسیونالیسم(گرایی   نظمی امت محور و اندیشه ملی     مدعی  
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کـه امـروزه جمهـوری    شـود   مـی  چگونه نظم مورد نظر روابط خارجی خاصی را باعث طور اساسی  به همچنین  و ،وستفالیایی است 

ر ژئوپلتیـک نقـشی کلیـدی       داعم از اسالمی و غیراسالمی      ( ها ت که اندیشه  ر اس الزم به ذک  . ست ا مجری آن  اسالمی ایران مبدع و   
کوسـت نـوعی    بنابراین بررسی این دو اندیشه متفاوت که به قول ال         . دهند قاید هستند که اهداف را توضیح می       زیرا همین ع   ؛دارند

هـای کـالن جمهـوری       یگیـر  جهـت  در رابطه با     تواند ما را به نتایج مطلوبی      می) 34 ،78 الکوست،(شود   بازنمایی نیز محسوب می   
  .اسالمی ایران، برخاسته از اندیشه سیاسی اسالم رهنمون سازد

 دولـت از نگـاه اسـالم و         ماننـد   یـک دولـت    هـای  ویژگـی های جغرافیای سیاسی از ماهیـت و         اعتقاد بر آن است که تحلیل     
 بر   حاضر  کوشش تحقیق  . کالن دارد  های یجهت گیر ی و   در شناخت رفتار سیاس    مهمی   نقش پیرامون آن،    ی ژئوپلتیکی ها بررسی

 جهـان اسـالم و مـورد عالقـه ایـران و نظـم               ژئوپلیتیکی این بوده است تا ضمن شناخت تضادهای جغرافیایی میان دو رویکرد نظم           
همچنین  .رسی کندبروستفالیایی، علل رفتار نسبتاً ثابت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ناشی از چنین رهیافتی شناسایی و                

 علـوم سیاسـی، روابـط       ماننـد  یعنی ترکیب موضوعات مختلف علوم انـسانی         ، ذاتی جغرافیا  های ویژگیدر این راه با مدد جستن از        
 ایهـ  دولـت الملل، جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک به چارچوبی مشخص پیرامون تضادهای دولـت اسـالمی بـا     الملل، حقوق بین    بین

   .ملی دست یابد
 

  تحقیقروش 
گیـری از قیـاس در        و در عین حـال بهـره        بوده توصیفی -روش اصلی این پژوهش بنا به اهمیت موضوع در شرایط کنونی، تحلیلی           

ای اعـم از منـابع اسـالمی شـامل اندیـشه سیاسـی اسـالم، فقـه           تا بر اساس اطالعات کتابخانه   استتالش بر این    . استمقیاس وسیع   
 اسـت تـا     کـرده  این پـژوهش تـالش       .وسیعی صورت گیرد  ئوپلتیک و حقوق بین الملل استفاده       منابع جغرافیای سیاسی، ژ    ،سیاسی
  :دکن زیر را مورد ارزیابی یاه هفرضی

   جغرافیایی یها گوناگونی ؛ اسالم به مرزهای عقیدتی توجه و به اصل انشعاب ملی و نفی دولت ملی تأکید می ورزد-الف
  . و به دنبال ایجاد یک جامعه واحد و ساخت یک قدرت سوم استکند می را طرد )قومی، فرهنگی، نژادی(در جوامع انسانی 

  کند که در مرکز آن توجه به مسلمانان، مستضعفان   طلب می راای های مذکور سیاست خارجی ویژه  مجموعه مؤلفه-ب
  . قرار دادو کشورهای جهان سوم 

 از یگـانگی امـت اسـالمی و فراتـر از آن             ژئـوپلیتیکی یری  جهان اسـالم در واقـع مبـین تـصو          مورد نظر    د نظم رس به نظر می  
 هـای نظـم    طور اصولی در تضاد و تقابل بـا بنیـان          این اصل به  . ای عقیدتی مشترک است   مبانی و پیونده   همبستگی نوع بشر در سایه    

 ایهـ  تدولـ کـوین  شاخص عمده دوره وستفالیایی، پیدایش، رشد و ت .( Brown, 2000 ,6)دباش المللی حاکم می  بینجغرافیای
المللـی   ی را از باال بر اعضای جامعـه بـین  ا رت فائقه که بتواند نظم مقتدرانه یعنی نبود یک قد،گی این دورهژملی است که بنا به وی    

 کـوچکتر بـه میـزان    یهـا  قـدرت  بزرگ در باالی هرم و یها قدرتد که در آن  شینته به سلسله مراتبی ژئوپلتیکی م    ،تحمیل کند 
 نظم وستفالیایی، نظمی اروپـایی بـود کـه بـه آرامـی بـه                به این ترتیب  . اند  میانی و پایین آن قرار گرفته      یها قسمت قدرت خود، در  

  .)18 ،1383نقیب زاده، (سراسر جهان تسری یافت
هـای    مؤلفـه طریـق  ی اروپایی از اه دولتتناقض و ناسازگاری نظم جهانی اسالم با نظم وستفالیایی مبتنی بر محوریت نظام           

  :استذیل قابل بررسی 
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  مرزبندی ملیتی به جای های عقید مرزبندی -

عنـوان مهمتـرین شـکل       صـل انـشعاب ملـی و نفـی دولـت ملـی بـه               نادیده انگاشتن ا   ، عقیدتی های مرزبندیکه اسالم بر     نخست آن 
 المللـی کنـونی بـر اصـالت        ی است که اساس و بنیـان جامعـه بـین          گیری در حال   این موضع . ورزد  تأکید می  سیاسی فضا    سازماندهی

اصــالت مرزهــای ایمــان و عقیــده بــه جــای ملیــت و  . ده اســتشــالمللــی اســتوار   بــینهــای بنــدی مرزجغرافیــای سیاســی خــود و
قـسیمات جغرافیـایی مقبـول    ی مختلف جامعه بشری، تمـام ت    ها بخشدر ترسیم خطوط جدا کننده      ،  )نگرش امت محوری  (سرزمین

این نظام، جهان را به قلمرو اعتقـادی داراالسـالم و دارالکفـر             ). 79،  1303ابراهیمی،  (د  ده یرار م الشعاع ق  الملل را تحت    حقوق بین 
هـای سیاسـی را از دولـت ملـی یـا مجمـع           وفـاداری  ،ای چنـین تلقـی ویـژه     . کنـد    نظم امتی و کانون اصلی تقسیم مـی        مبتنی بر یک  

 و مفهوم جدیـد کـشور   بین مفهوم کشور در اسالم« : معتقد استکلیم صدیقی . کند میشهروندان به امت یا جامعه معتقدان منتقل       
. نـد  و با یکدیگر وجـه اشـتراکی ندار  اند این دو بر یک پدیده واحد اشاره نداشته     . گرایی تفاوت اساسی وجود دارد     در معنای ملت  

ی کنـار گذاشـتن خـدا و جـایگزین          آورد، یعنـ   وجود می   ای برای نیل به مقصود الهی به        عنوان وسیله   در حالی که اسالم کشور را به      
وزیـن خـود     اثـر  دکتر کـدیور در    ).321 ،13 75صدیقی،  (»کردن منافع ملی که با نیروی استنباط شده مشخص و معین شده است            

 یافتـه اسـت،    گانه دولت در فقه شیعه اصول مشترکی در آن         های نه    ضمن بررسی نظریه   ،های دولت در فقه شیعه      نظریه تحت عنوان 
 نامـشروع  ،امضای او تـشکیل شـود   اذن یا و هر حکومتی که بدون افاضه،      ستو انسان باالصاله از آن خدا     میت بر جهان    مانند حاک 

 ملی و قلمرو ایه دولت نیز به  ایرانسازان اسالمی انقالب پردازان و تصمیم الزم به ذکر است که نظریه  ).13،55 80کدیور ،(است
بهـشتی  .. آیـت ا  . پنداشـتند   مسیر زندگی مسلمانان مـی     ها را به صورت موانع جدی در       ی آن مجزای آنان اعتباری قائل نبودند و حت      

توانـد    مـی آیا انسان متعالی و به اوج رسیده و پروبال گشوده برای پرواز به سوی ابـدیت هـستی،          « :کند میگرایی را چنین نقد      ملی
زندانی کند و وحدت حاکمی را به نام وحدت   ) نژادی ی، هم زبان خونی، هم  هم(خود را در چارچوب ملیت، به هر معنی که باشد           

  ).24، 5813 بهشتی،(ملی بپذیرد
روابـط اجتمـاعی در    پس از بحث مفصلی در بـاره    200 آیه   ،ل عمران  آ  در تفسیر سوره   طباطبایی.. .در همین ارتباط آیت ا    

بـار   تمامی تاریخ گذشته شاهد آثار زیان     .  است کرده لغو   اسالم تأثیر انشعابات ملی را در ایجاد جامعه به کلی         : دکن اسالم اظهار می  
 به این دلیـل اسـت کـه اسـالم ایـن نـوع اختالفـات فرعـی و                    .این نوع تفرقه و تشتت بوده و استثمار و استعمار به دنبال داشته است             

اد و وطـن و     ژ نـه نـ    ،کنـد  ین می ن را عقیده تعی   آای را بنیان نهاده که مرزهای        ات زیان بخش را لغو کرده و جامعه       مصنوعی و تمایز  
  ).200آیه آل عمران، المیزان، طباطبایی، (امثال آن

 گرایـی و  محلـی  تا خصلت جهـان شـمولی اسـالم را از    است کرده محمد باقر صدر در تألیفات متعدد خود تالش        ...آیت ا 
 یشان بر این باور است کـه آرمـان و  ا .کند اثبات  خارج وفلسفی  دینی و های استدالل طریق   محصور ساختن در قلمرویی خاص از     

 را با توجه بـه همگـانی     مرزها و امتیازها و همه  کند میجامعه بشری را به وحدت رسانده و همگرایی ایجاد           و برتر،   واال های ارزش
 بشریت را   و کند هضم می   فرا گرفته و اختالفات را درخود      مرزها را  به همین دلیل همه    .دارد میت داشتن از میان بر می     بودن و عمو  

نـه   نـه جنـسیت و     خـون و   و کـه هـیچ تبعیـضی در آن نـه از ناحیـه نـژاد               دهد همسان برابر قرار می    همگرایی متوازن،  در وحدت و  
در رسـد    بـه نظـر مـی      ). 81، 1353 صدر،( شود دیده نمی  جامعه های مختلف  طبقه ها و  الیه از ناحیه مرزهای جغرافیایی،    موقعیت و 

وی   اسـت  کـرده  اسـالم ارائـه       سیاسـی  نظـام  تری نسبت جایگاه سـرزمین در       موضع شفاف   صدر ...امی آیت   میان اندیشمندان اسال  
گونه نخست شایستگی سیاسی اسـت      .شایستگی دولت اسالمی برای در اختیار داشتن زمین دو گونه است           استحقاق و  :معتقد است 

 گستره این شایستگی محدود به هیچ       . خاکی را دارد   قاق کره دولت اسالمی استح   گسترده سیاسی اسالم،   که به اعتبار اداره عالی و     
مناطق تفاوتی بـرای      است که زمین و    ای و خاستگاه فکری گسترده    مبدأ پایه و  بر زیرا کیان سیاسی دولت اسالمی،     ای نیست  منطقه
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دنیـا را تحـت اداره سیاسـی        هـای    تمامی سـرزمین   و دارنده زمین شود   صاحب و  حق دارد عاً  از این رو دولت اسالمی شر      آن ندارد 

  ).22 همان،(در آورد خود
کـه مبنـای اصـلی      الملـل    تضاد آشکار آن با عرف و حقـوق بـین          ،مشکل اساسی و غیر عملی این رویکرد در جهان کنونی         

خـود  کلیه اعضا را در روابط خـارجی        ) از فصل اول  ( منشور ملل متحد     7 و   4 که اصول    طور همانالدولی است،    رفتار و روابط بین   
 و  کنـد  مـی  و منـع     ،شود و با مقاصد ملل متحد مباینـت داشـته باشـد             قلمداد می  اه دولتگونه دخالت که نقض حاکمیت ملی       هراز  

  ).894، 1379مورگنتا، ضمیمه کتاب، (کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند  اعضا را ملزم می
 )، نهـم، هفتـاد و هـشتم و صـدم          11سوم بنـد  (اسالمی ایران در اصول متعدد خود       از بعد داخلی نیز قانون اساسی جمهوری        

  را  پذیرش قلمرو ملی و مرزهای جغرافیایی، استقالل و وحدت و تمامیت ارضـی کـشور               ای دیگر، ه دولتدر امور   نکردن  مداخله  
ضـمن تأکیـد بـر حاکمیـت مطلـق          در قـانون اساسـی      . دانـد  ز وظایف اصلی دولت و آحاد ملت می        ا  را تفکیک ناپذیر و حفظ آن    

ای از حاکمیـت الهـی و در طـول آن     عنـوان جلـوه   انسان بر سرنوشت اجتمـاعی خـویش بـه    خداوند بر جهان و انسان، به حاکمیت        
 انـسان از آن خـدا      حاکمیت مطلق بر جهان و     : قانون اساسی در خصوص منشأحاکمیت آمده است       56در اصل    .تصریح شده است  

به این ترتیب، هرچنـد کـه حاکمیـت از آن خـدا دانـسته      . حاکم ساخته است    بر سرنوشت اجتماعی خویش     را هم او انسان   است و 
دمکراسـی   مبین حاکمیت مـردم و  ادی بودن حق انسانی در حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش،        اداما تأکید بر خد    شده است، 

 اعمـال   ،آیـد  مـی  کـه در اصـول بعـد      داداد را از طرقی     ملت این حق خ    :دارد مچنان که ذیل اصل مذکور اعالم می       ه .مستقیم است 
تواند این حـق الهـی را از انـسان سـلب             هیچ کس نمی  :که  ترتیب تضمین شده است    به این در اصل مذکور حاکمیت ملی       .کند می
لت مشروطه،  اگر چه در قانون اساسی مانند نظریه دو        .) 209 ،1383 هاشمی،(.یا در خدمت منافع فردیا گروه خاص قرار دهد         کند

رسد حاکمیت مردم به مثابه امری منبعـث از           به نظر می   اما. قلمداد نشده است   مستقیمطور به اراده مردم منبع مطلق و یگانه حاکمیت      
که تا حدودی منطقی نیز بـه   این تحلیل  (Milani,1998,133).است حاکمیت خداوند و مشروط بر آن مورد پذیرش قرار گرفته

 منافع ملی در درون قلمرو ملی خویش تعریف و بر مبنـای نیازهـای               مانندکند تا اهداف کالن ملی را        مک می  به ما ک   ،رسد نظر می 
 بند شانزدهم از اصل سوم و اصل یازدهم مبنای رفتار سیاسی، روابـط خـارجی و         ،اما در عرصه عمل   .درون سرزمینی تعقیب نماییم   

تنظـیم  « : دارد  ملـی اسـت کـه اشـعار مـی          ایهـ  دولـت یران در عـصر      کالن دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ا      های یجهت گیر 
 »دریـغ از مستـضعفان جهـان       نسبت به همه مسلمانان و حمایت بـی       سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسالم، تعهد برادرانه          

 پایـه ائـتالف و   و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است سیاست عملـی خـود را بـر          همه مسلمانان یک امتند    «همچنیناست،  
» گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقـق بخـشد        اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پی       

 ،در پی خواهد آمد که نیزنامه چهارم توسعه  برنامه بیست ساله و بر تداوم چنین نگرشی در چشم انداز ).40 ،1368قانون اساسی، (
  اعالنی و اجرایی جمهوری اسالمی ایران ابالغی از سوی مقام رهبری به هیأت دولت   های سیاست آخرین   . است مؤید چنین نظری  

  : استای برخوردار  از اهمیت و بر جستگی ویژه ذیل اصولاست که
   ؛ تالش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسالمی–الف 
   ؛ویژه ملت فلسطینی مظلوم و مستضعف به ها ملت حمایت از مسلمانان و - ب
  ؛ تقویت روابط سازنده با کشور های غیر متخاصم-ج 
   ؛روابط خارجی اقدام متجاوزانه در مقابله با افزون خواهی و -د
  ).1383  خامنه ای،...اآیت (مقابله با تک قطبی شدن جهان  -ه
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 )دنـ کن مـی  ه دیپلماسی ایـران را مـدیریت   که در شرایط کنونی دولت و دستگا(سیاسی آبادگران  –جریان فکری  ،در همین راستا 

  : شرح اعالم داشته استبه این را خویشاصول سیاست خارجی 
  ؛یک جانبه گرایی  تأکید بر نفی سلطه و-1
  ؛مد کردن سازمان کنفرانس اسالمیآکار منزلت و ارتقاء  تالش برای ایجاد وتقویت همگایی در جهان اسالم و-2
 ویـژه  بـه  اد بـین المللـی بـر اسـاس مالحظـات،          اصـالحات در ایـن نهـ       سازمان ملل و   مریکایی در  مقاومت در برابر اصالحات آ     -3

  ؛کشورهای در حال توسعه و اسالمی
  ؛ایران  مدیریت متعادل بحران در روابط آمریکا و-4
  ؛هنجار شکن عصبی و عنوان یک بازیگر شرور، مهار آمریکا به -5
  .احترام متقابل نفی زور و عدالت،  منطق،روابط با دنیا بر پایه تعامل و  گفتگو،-6

از ثبـات در رفتـار     ) برنامه چهـارم  (تاکنون  ) قانون اساسی   (های مزبور در روابط خارجی ایران از ابتدا          تعقیب اصول و رویه   
تـا حـدودی     اجـرا دارای اشـکاالت اساسـی و         در عرصـه عمـل و      این اصول  هر چند ،  کند سیاسی و روابط خارجی ما حکایت می      

المللی که اساس    قواعد بین  المللی و عدم پذیرش هنجارها و      در نظام بین  توسط ایران    اه دولترفتار   ییرتغ .مانی تصور شده است   آر
اهـداف و    تـا بتـوان     اسـت  جهانیبر روند تحوالت     گذار تأثیر و بی رقیب  رفتار بازیگران است، مستلزم دارا بودن قدرتی جهانی و        

  .) Ramazani, 1992: 108(خت جی خود را عملی ساالمللی سیاست خار  بینقیعال
هـای آن بـه زمـان بـسیار زیـادی نیـاز               به توانمندی  توجه ایران برای رسیدن به چنین جایگاهی با         ،با توجه به شرایط موجود    

 سیاسـی  دی و قـدرت اقتـصا    اما از نظر   ،کردای تصور    حال گذار به یک قدرت منطقه      از لحاظ نظامی در    شاید بتوان ایران را    .دارد
ای راه درازی در      این حیث تا رسـیدن بـه قـدرت منطقـه           ایران از  که دو اصل تأثیر گذار بر روند دیپلماسی در شرایط کنونی است           

  . ( Ayoob.1995,69 )یتا چه رسد به قدرت جهان پیش دارد
  
   تفاوت در قوانین سامان بخش- 

 مناسـبات  قوانین سامان بخـش و تنظـیم کننـدۀ    لیایی به اختالف در منشأ      تفاوت اساسی نظم جهان اسالم و نظم وستفا        ،دومین نکته 
 که اعتقاد به اصل توحید و به تبع آن باور بـه تعلـق حاکمیـت انحـصاری     معنا به این. شود های انسانی باز می   بندی بین اقوام و گروه   

اعی تنهـا آن دسـته از قـوانین و نظامـاتی معتبـر و        شود تا در کلیه سطوح مناسبات اجتم       جهان و انسان به خداوند منتهی می      مطلق بر   
المللی به منزله طـرق       نتیجه تأسیسات نهادی و حقوقی بین     در  « . که منبعث از اراده و پیام الهی باشد        شودموثق و الزم االجرا قلمداد      

توانند  نمی اند   هپیدا کردده بشر بنا  و خرد و ارااه دولتالمللی که اساساً بر حکایت و منافع ملی  گذاری بین  های اصلی قانون   و شیوه 
 ملی واجـد اباطیـل   با این نگرش ملیت و حاکمیت    . ها به شمار آیند    در سازماندهی جوامع انسانی و تنظیم مناسبات و روابط بین آن          

  ).118، 1375صدیقی، (» شوند حقوقی محسوب می
 روابط بین المللی نظیر برابری مطلق       دهندهنتظام  چنین دیدگاهی اصول اساسی تشکیل دهنده هستۀ مرکزی قواعد بازی و ا           

ه عنـوان اولـین دسـت آورد         و بـ   اهـ  دولـت  و عدم مداخله در امور داخلی کشورها که مهمترین دست آورد نظم وستفالی               اه دولت
و شـان رسـمیت یافـت         سـرزمینی  محـدوده  در   هـا  حکومـت در این معاهده حق حاکمیت       «.شود المللی جدید معرفی می     حقوق بین 

  .)Glassner.1989, 58-59(الملل شناخته شد  حقوق بین دخالت در امور سایر کشورها به عنوان تخلف از
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 هـایی  یافت نظم جهانی اسـالم حـاوی مؤلفـه    به دلیل ضرورت رهاین همه  با.است اندیشه اسالمی بی اعتبار     چنین رویکردی در   اما

بـه عنـوان واقعیتـی اجتنـاب ناپـذیر کـه         را – مـشروعیت نظـم وسـتفالیایی     نـه لزومـاً      -دهد تا موجودیت      که به آن امکان می     است
  ).66 ،1378خلیلیان، (کندپذیرد و با آن مدارا  ه به شکل موقت ب،کند  عمل را تحدید میهای چارچوب

 باشند که گـشایش    مکانات درونی نظم جهانی اسالم می     ترین ا   در زمره عمده   االقر  و مفهوم ام   »اصول ضرورت و مصلحت   «
پیـدا  این دو اصل فقهی، همگام با سیر تطور تاریخی امت اسالمی اجازه             . سازد   الزامات نظم وستفالیایی مقدور می    آن را در مقابل     

 اند تا واقعیات مورد توجه و دقت بیشتری قرار گرفته و با تأکید بر لزوم ارتباط و همکاری با سایر اقوام و اجتماعات غیر عضو             کرد
یی از دارالکفر را که تمایل به خصومت و درگیـری بـا داراالسـالم    ها بخشها،  ای از توافقات با آن یق انعقاد پارهامت اسالم، از طر 

 مبنا در حد فاصل داراالسالم و دارالحرب و البته همچنان بـه             به این ). 1365،320شکوری،  (ندارند مورد تحمل و مدارا قرار دهند        
 .توان در قبال آن همکاری و مـدارا پیـشه کـرد            شناسایی شده است که می     به نام دارالعهد      قلمرو دیگری  ،عنوان بخشی از دارالکفر   

های غیـر اسـالمی کـه       توانند با در نظر گرفتن مصالح اسالم و مسلمانان با کـشور            کشورهای اسالمی می    دستگاه دیپلماسی  براینبنا
هـای گونـاگون منعقـد       ی در زمینـه   قراردادهـای دیگـر    نبـال آ  دن بـه    ترک مخاصمه ببندند و     پیمان صلح و   ،شوند دشمن تلقی نمی  

در مواضع و سخنان امام خمینی به عنـوان مهمتـرین معمـار و مفـسر ایـن                  توان   را می چنین رویکردی     ).59 ،1383 بیگدلی،(سازند
باره متـذکر شـده     امام خمینی در این     . کردترین شکل تحقق و تجلی آن مالحظه         رسمی ساختار، همچنین در قانون اساسی به مثابه      
ها و   اسالم برای همه آمده است، نه برای مسلمین و نه برای ایران، انبیاء مبعوثند بر انسان                .است اسالم مربوط به طائفه خاصی نیست      

توانـد محـصور     اند محصور باشد از یک کشور و نمی       تو که نهضت کردیم برای اسالم نمی       ما ؛ها پیغمبر اسالم مبعوث بود بر انسان     
  ).322، 7513 ،صدیقی(نهضت برای اسالم همان دنباله نهضت انبیاء است . در کشورهای اسالمیباشد 

الملل کنونی   به چالش کشاندن نظام بین،آید انقالب اسالمی ایران به دنبال نقد تئوریک      به نظر می  بر اساس چنین رهیافتی،     
 با تأکید بر ضـرورت تـشکیل هـسته مقاومـت در سرتاسـر      امام خمینی. و جایگزین ساختن آن با حکومت جهانی اسالم بوده است      

 نـشیب و دگرگـون کـردن جهـان          هـای پیمـودن راه پـر فـراز و          رق و غـرب خواهـان آن بـود تـا زمینـه            جهان به منظور مقابله با شـ      
 :کـرد  گوشـزد مـی   سـازان سیاسـت خـارجی     وتـصمیم  بـه کـارگزاران  به همـین دلیـل ایـشان      . دکنداری و کمونیسم فراهم      سرمایه

باید دولت جمهوری اسالمی تمامی سـعی و تـوان خـود را در اداره               ... الن ما باید بدانند که انقالب ما محدود به ایران نیست          مسئو«
ها را از اهداف عظیم انقالب کـه ایجـاد حکومـت جهـانی اسـت منـصرف                    ولی این بدان معنا نیست که آن       کندهر چه بهتر مردم ب    

  .)12، جلد پنجم، رصحیفه نو(» کند
این تعبیر منتقدانه معطوف به بازسازی کامل مناسبات جهانی قدرت، با اتکا به دریافت مفهوم هویت اصیل اسالمی و موانع        

هـا و تجـویزات منـدرج در مـرز بنـدی عقیـدتی جهـان بـه دو بخـش دار االسـالم و            ت آن و همچنین با الهام از اشـاره  ظهور و تثبی  
 و سـازوکارهای بـر پادارنـده و          به صراحت طرد و نفـی غالـب مبـانی، تأسیـسات، نهادهـا              چنین تعبیری . شود قسیم می دارالحرب ت 

 در همین راستا امام خمینی با اصرار بر ماهیت عقیدتی           .)354 ،1382 نوروزی،( کرد الملل کنونی را اعالم می       بین جامعه دارنده نگه
آوری ایـن نکتـه     ه شرک و کفر و یاد      پایان ناپذیر بر علی    رزهمبای از   کردروی بزرگ به عنوان     های قدرتجنگ با عراق و مبارزه با       

 واقعیـت را در سیاسـت خـارجی و    البتـه مـا ایـن   « : کـرد   اذعـان مـی  به صـراحت  ،که ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم       
جهـان خـواران بـوده و    ایم که در صدد گسترش نفوذ اسالم در جهان و کم کـردن سـلطه                کردهالمللی اسالمی مان بارها اعالم       بین

د از آن بـاک نـداریم و اسـتقبال          حال نوکران آمریکا این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ بگذارن             . هستیم
 ، جلـد شـشم    ،صحیفۀ نـور  (» داری و کمونیسم در جهان هستیم      های فاسد صهیونیسم، سرمایه      ما در صدد خشکانیدن ریشه     .کنیم می

 ) بین المللیعرصهدر (رفتار، روابط و مناسبات خویش تغییراتی تاکتیکی در دوم انقالب، جمهوری اسالمی ایران هده اما از ).118
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زایش مفاهیم تئوریکی چون ام القرا با اولویت دادن به سیاست الگوسازی و             . کردای و ملی ایجاد      المللی، منطقه   متأثر از فضای بین   

پردازان انقالب اسـالمی در      نظریه. بخشد  گرایی انقالب تقدم می     لالمل دولت ملی را بر بین    واحد، نیازهای   اسالمی کردن دو کشور     
بـا توجـه بـه      . گـزینیم   جمهـوری اسـالمی، مـا دومـی را برمـی            بین صـدور انقـالب اسـالمی و رفـع نیازهـای             که این دوره معتقدند  

له  ایـن دو مـسئ     دیـد آمـدن نـوعی تعـارض بـین         ای امام خمینی، استفتائات خصوصی که از ایشان شده است در صورت پ            کردهره
 اسالم در ایران به نفـع جهـان اسـالم اسـت و     توسعهچرا که . کنددستگاه دیپلماسی ما باید به رفع نیازهای جمهوری اسالمی توجه    

  ). 115 ،1364 والیتی،( کردایران به هر شکل و صورت باید آن را حفظ 
  
  ک قدرت سوم نظم جهان اسالم بر اساس وحدت و ایجاد ی-

یـابی بـه نـوعی     ای به منظـور دسـت    قومی، فرهنگی، جغرافیایی و فرقههای انی اسالم، بر کنار گذاشتن تفرقه در سطح سوم نظم جه    
. شـود  میالملی کنونی تأکید     چارچوب موازنه قوا و معادالت بین     وحدت و هماهنگی عملی در راستای ایجاد یک قدرت سوم در            

 هـای  قدرت مستقیم اعمال نفوذ نتیجه ،ت امت اسالمی که اسباب ضعف و زبونی آن را فراهم آورده است    از این منظر تفرقه و تشت     
اصـول متعـدد     مقدمـه و    کـه در   طور همان. شود ی ملی جدا و پراکنده تلقی می      اه دولتامپریالیستی از طریق تقسیم جهان اسالم به        

 کار سترگ و تا ل تحقق چنینئومس دولت را  وکردهامت واحد تلقی  مسلمانان را یک  همه جمهوری اسالمی ایران،   قانون اساسی 
  .کند میحدودی دست نایافتنی 

 ها انسان یعنی   »،الناس« اسالم در مقام ارشاد، همه جا روی خطابش به مردم            :سازان کالن جمهوری اسالمی معتقدند     تصمیم
 کوتـاه زمامـداری بـا       دوره بلندی برداشت و در      های گامت جهانی   پیامبر اسالم نیز عمالً در راه انجام دادن همین رسال         «. بوده است 

 اصـول دیگـر    م و  اصـل یـازده    ،اصل سوم البته در  ). 114 ،1366 خلیلیان،( »دیپلماسی فعالی در حهت معرفی آیین خود اقدام کرد        
تنها وحدت مسلمانان جهان مورد توجـه قرارگرفتـه نـه وحـدت بـشریت در جهـان ولـی طبیعـی اسـت کـه وحـدت                          قانون اساسی   

  .باشد  زمینه ساز حکومت جهانی اسالم میهای مؤثر و اولیه برای نیل به وحدت بشریت و مسلمانان از گام
سیاسـت خـارجی کـشور      ،  ن مکتـب  به این ترتیب پر واضح است که با توجه به اسالمی بودن انقالب و جهـان شـمولی ایـ                   

ایـن  قابل تغییر غیر   و با توجه به این رسالت مهم و جزء           کندای محبوس     اهداف ملی و یا حتی منطقه      محدودهتواند خود را در      نمی
تاجیک، ( فعال و پویا داشته باشد    ،  سیاست خارجی، جمهوری اسالمی ایران از نظر فکری و ایدئولوژیک باید سیاستی پیشرو            اصل  
1382 ،11.(   

سلمین دارای قـدرت    مسلمین باید با هـم یـد واحـده باشـند، مـ            «: در رابطه با وحدت مسلمانان امام خمینی نیز یادآور شدند         
لکـن  ،  کنند با حفظ مرزهـای خودشـان       هزاین بسیار، اگر چنانچه با هم مجتمع شوند اگر چنانچه با هم اتحاد پیدا ب              بسیار هستند و خ   

صحیفه نور، جلـد شـشم،      ( » ها محتاج هستند    همه کشورها تقریباً به آن     ،شود اینها جمعیت کثیری هستند     هبهایشان با هم متحد      قلب
234.(  

امام خمینی حتی پیش از پیروزی انقالب اسالمی، در کتاب والیت فقیه لزوم کسب قدرت و تشکیل حکومت اسـالمی را                     
ی هـا  حکومترسد تشکیل    به نظر می  . م کرده بود   وظایف نهضت اعال   له را یکی از   هان اسالم مد نظر داشته و این مسئ       در سراسر ج  

شد وحدتی که تحقق آن تنهـا راه کـسب اسـتقالل             اصل وحدت مسلمانان محسوب می     مدی بر آاسالمی در جهان اسالم، پیش در     
  . های اسالمی به شمار می رفت سرزمین
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در برابـر   ( ی منطقـه    هـا  ملـت  اهداف کالنی نظیـر نفـوذ در         یران دستگاه دیپلماسی ا    که در این دوره    شود  ترتیب مالحظه می   به این 

های اسالمی، پشتیبانی و کمک به مستضعفان جهان از وجاهتی اسالمی و جایگاه رفیعـی در                 ، حمایت از جنبش   )دیپلماسی رسمی   
  ).92 ،1383زرومی،  (یابد میجمهوری اسالمی ایران 

القـرای امـت      داعیه ام  ،آید نان مشابه دیگر نیز بر می     سیاری مواضع و سخ   های مذکور و همچنین ب     گونه که از نقل قول     همان
وم و سـتمدیده جهـان       و حتی تا حد دعوی نمایندگی و رهبریـت تمـامی ملـل محـر               پیدا کرد  بسط و توسعه      در این دوره   اسالمی،

 گرفتـه و بـر      ه دیـن اسـالم نـشأت      های عدالت خواهانـ    ود قابل توجهی از تعالیم و آموزه       تا حد  وضوعاین م . گیرد قدرت و اوج می   
بایـد    اسـالمی  المللـی ایـران    کنندگان منـافع بـین      وسیله تعقیب ه  که ب  ای اشارات و مضامین رویکرد نظم جهانی اسالم اتکا دارد          پاره

  .پیگیری شود
  
   و حمایت از مستضعفان جهانتوجه به جهان سوم -

 و  60هـای    شود که طی دهه     ا رهیافتی اطالق می   ور اعم به مکتب ی    ط جهان سوم گرایی به   . وم گرایی است  رهیافت چهارم، جهان س   
المللـی رشـد و       بـین  جامعـه  بـه    پیدا کرد ی تازه استقالل    اه دولت در پی تشدید روند استعمار زدایی و درنتیجه ورود قابل توجه             70

المللـی   بـین نهـایی آن در سـطح   گرایی در ایران نیز همگام و هـم زمـان بـا چهـره      جهان سوم .( Taylor,1989 :30 )رونق یافت
توان مواردی نظیر سیاست عدم تعهد دکتر مصدق و طرح دیدگاه نیروی سـوم                و حتی می   کردمراحل تکوین و رونق خود را طی        

رسد بافت ذهنی اندیشوران سیاسی ایـران از          به نظر می   . سیاسی ایرانیان دانست   اندیشهخلیل ملکی را نسبت به آن دارای قدمت در          
اتفـاق افتـاده و   ) به عنوان یـک کـشور جهـان سـومی    (  استعماری در ایران دورههیافتی بیشتر ناشی از حوادثی است که در  چنین ر 

  . جای گذاشته است تر از دیگر کشورهای پیرامونی آن بر اثراتی بسیار مخرب
 بـزرگ  یها قدرت رقابت عرصه  به– به ویژه در قرن نوزدهم    –موقعیت ژئوپلتیکی ایران به گونه ای بود که این کشور را            

در .  اسـتعماری قـرار گرفـت      یهـا  قدرتاقتصادی و فرهنگی آن را تحت فشارهای متعارض          ،اروپایی تبدیل کرد و حیات سیاسی     
های چندگانـه،    رقابت ها و     اروپایی کشیده شدند، در این جدال      یها قدرتابتدای قرن نوزدهم زمامداران ایرانی ناخواسته به بازی         

ای از سرزمین و جمعیت ایران در مناطق شمالی و شـرقی و سـپس اسـتقالل سیاسـی و اقتـصادی ایـن                         ل مالحظه ی قاب ها بخشابتدا  
روشنفکران و  ، کشورهای جهان سومدر استثمار  عقب ماندگی ناشی از این درد مشترک  ).82 ،1381 ساعی،(کشور از میان رفت     

  .نسبت به همنوعان خویش سوق دادحاکمان ایران را به احساس همدردی و تعلق خاطر 
که گفتمان سیاسی مسلط، امکانات بالقوه زیادی به منظور نشان دادن تمـایالت              پس از پیروزی انقالب اسالمی، به رغم آن       

گرایانـه در قالـب مفـاهیم اسـالمی نظیـر       که مرحوم شریعتی اندیـشه جهـان سـوم   گونه   همان–جهان سوم گرایانه در اختیار داشت    
گرایی یا اسالمی شده     ه ها و نمادهای این شکل جهان سوم        نشان -کرد   دهایی چون هابیل و قابیل بیان می      و مستکبر یا نها   مستضعف  

گرایـی ایـدئولوژیک مالحظـه     یا تجلیات کالمی و غیر کالمی سنتتوان در تمامی تظاهرات رسمی و غیر رسمی  وضوح میه  را ب 
 و بـه  پیـدا کـرد   خـصلت نمـادین بـسیار نیرومنـدی     هاانقالب اسـالمی ایـران کـه بعـد    اساسی  بر این اساس در مورد دو شعار   . کرد

 یعنـی اسـتقالل، آزادی، جمهـوری اسـالمی و نـه شـرقی، نـه غربـی         ؛شعارهای غالب و ممتاز جمهوری اسالمی ایران مبدل شـدند      
  .کردوب ترین صورت و تجلی هر دو وجه جهان سوم گرایی محس توان صریح هجمهوری اسالمی را شاید ب

 و از سوی دیگر بر پیـروی از         کردههای جهانی قدرت را توصیه       شعارهای یاد شده از سویی عدم تعهد و وابستگی به قطب          
فراتـر از آن در پـی       . ورزیـد  ی توسعه و تحول اجتماعی تأکید مـی       داری و غیرسوسیالیست   اه سوم و الگوی مستقل غیر سرمایه      یک ر 

گرایی متجلی در شعارهای انقالبی به مهمترین میثاق ملـی قـانونی و سـند                م ایران، جهان سو   تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی    
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جمهـوری  :  قـانون اساسـی آمـده اسـت    154در اصـل  .  و صورت تعهدی حقوقی و نهادی به خـود گرفـت         یافترسمی کشور راه    

 ،1368 قـانون اساسـی،  ( از جهان حمایت می کنـد  در هر نقطه  در برابر مستکبرین مستضعفان حق طلبانه مبارزهاز ... اسالمی ایران  
هـا    در سرنوشت کشورهای جهان سوم و قطع ایادی دست نشانده آن           ها قدرتما معتقدیم بدون محو کامل آثار استکباری ابر       ). 40

  ).45 ،1373 والیتی،( راه به جایی نخواهد برد) کشورهای مستضعف جهان سوم(در این کشورها 
 کـسانی هـستند کـه از جهـت     طور عمـده  بهاند   و بیان امام خمینی مطرح شده  ه همواره در کالم   ن ک ان و محروم  امستضعف

از . انـد  دار و قدرتمند بـه ضـعف کـشیده شـده            های سرمایه   ی طاغوتی یا قطب   ها حکومت یلهوسبه  امکانات مادی و قدرت سیاسی      
: خلقت در تمام ادیان الهی مورد توجـه بـوده اسـت            و محرومین امری است که از صدر         مستضعفاندیدگاه امام خمینی حمایت از      

اسالم برای همین مقصد آمده اسـت و تعلیمـات اسـالم بـرای همـین معنـا اسـت کـه                       « .» آمده است  مستضعفاناسالم برای نجات    «
ید خط اصولی    جمهوری اسالمی ایران نیز با     . را استعمار و استثمار کنند     مستضعفان  و مستکبری در زمین نباشد و نتوانند مستکبرین      

امـام خمینـی     از منظـر  : دهشیری معتقـد اسـت    ). 71 ،6همان، جلد (» کند را به هر صورتی که ممکن است حفظ          مستضعفاندفاع از   
وحدت کشورهای جهان سومی و همکاری نهادینه ممالک مستضعف را برای مقابله با جهانخواران شـرق و غـرب، شـورش علیـه                      

 بشریت، استقالل کشورهای مستضعف در تصمیم گیری و تحکیم سیاست عدم تعهد این              نظم تبعیض آمیز جهانی، سعادت تمامی     
  بـزرگ امـری الزم و ضـروری      یهـا  قـدرت  نظـامی    –هـای سیاسـی      دسته از کشورهای ضـعیف مبنـی بـر عـدم الحـاق بـه پیمـان                

سازی نهضت مستضعفان    ایران جهت فراگیر کردن و نهادینه     مردند و در این خصوص نقشی محوری برای جمهوری اسالمی           ش  می
 ،7913 دهـشیری، (علیه مستکبران قائل بودند تا از این رهگذر تمامی کشورهای مستـضعف بـه اسـتقالل و حاکمیـت دسـت یابنـد                     

از خـدای تعـالی     . ای خـاص تعلـق داشـته باشـد         ر جهان است قبل از آنکـه بـه منطقـه          نهضت مستضعفین سراس  ... نهضت ما   «. )340
هـان را در راه رسـیدن بـه پیـروزی و آزادی کامـل از سـلطه گـران جهـان بـه خـصوص آمریکـای               ملل مستضعف ج   همهموفقیت  
موضوع حمایت از مستضعفین و کشورهای جهان سوم پس از ورود در         ). 217،  10 نور، جلد  صحیفه(» نمایم لت می اخوار مس  جهان

روابط بـا جهـان   . ری اسالمی ایران در آمدقانون اساسی و اختصاص چند اصل به آن به صورت میثاقی برای روابط خارجی جمهو      
  .  بعد قرار گرفتل اولویت دوم و جهان صنعتی در مراح، اولویت اول با کشورهای مستضعف جهان سوم،اسالم

 های مسلط سیاست خارجی جمهوری اسـالمی ایـران          به صورت یکی از گفتمان     که -ی  سیف زاده در نقد مستضعف گرای     
 مـد کارآها، متاسفانه شاهد آنیم که به لحاظ فقدان فضای معرفتی و فرهنگی              ه رغم جرح و تعدیل    ب« : گوید  می ،شود محسوب می 

د، بلکـه صـرف    شـ ینتهـ حاکم بر جامعه، اهداف انسانی کرامت انسانی و یا حمایت از بخش مستضعف، کمتر بـه تقویـت آنـان م                 
ورد و فرصـتی بـرای      کـه دسـتا    این اقـدام بـه جـای آن       . تضعفمبارزه با بیمار مستکبر شد تا رفع بیماری هر دو طرف مستکبر و مس             

ــراهم کنــد  ــران تبــدیل شــد  ،سیاســت خــارجی کــشور ف ــه ای ــه چالــشی عظــیم علی ایــشان گفتمــان  ). 45 ،1381ســیف زاده، (»  ب
        ن الگیری مـسئو    مروری بر قانون اساسی و موضع     «: تداند و معتقد اس    می فتهیاگرایی را در سیاست خارجی ایران پایان نا        مستضعف

هـای فـرا ملـی و فرامـرزی بـرای            مان گرایی در ایران هنوز مأموریت     بلند مرتبه جمهوری اسالمی ایران حکایت از این دارد که آر          
های سیاست خارجی ایران بـه طـور        این نگرش کم و بیش هنوز در جهت درگیری        . آفرینش نظم و نسق جدید جهانی پا برجاست       

ی چاوز در ونزوئال، فیدل کاسترو در کوبـا، کـره شـمالی تجلـی چنـین      ها سیاستلف، حمایت از قضیه کارین اَ . کلی وجود دارد  
   ).36 ،1381 همان،(»سیاستی است
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   امتیالطم جمهوری اسالمی ایران بین نظم وستفالیایی وتخارجی م سیاست بررسی

تـوان دریافـت کـه       روشـنی مـی   ه   گذشـته بـ    هدهـ های تاریخی مـرتبط بـا روابـط خـارجی ایـران در دو                با بررسی و کاوش در داده     
هـای نظـم    متالطم و سیال از نفی کامـل بنیاد       ای   ی سیاست خارجی ایران در دامنه     ها گیری، اقدامات و موضع     ها مها، تصمی  گرایش

ن ی ملی تا مصالحه و مـدارا و پـذیرش موجودیـت چنـی             اه دولتوستفالیایی مبتنی بر یک نظم ژئوپلتیکی سلسله مراتبی مرکب از           
بر این اساس در مراحل اولیه پیـروزی انقـالب اسـالمی و تأسـیس         .  است کردهای و عمل در چارچوب قواعد بازی آن سیر           جامعه

 بـین المللـی همچـون دولـت ملـی، حقـوق بـین الملـل،                 جامعـه نظام سیاسی جدید در ایران، اصول بـر پـا دارنـده و تـداوم بخـش                  
 بزرگ و الگوی ژئوپلتیکی توزیع قدرت، جملگی نفـی و انکـار شـده بـود و                  های تقدرهای بین المللی، دیپلماسی، نقش       سازمان

ی ایـران،   در دهۀ دوم حیات جمهـوری اسـالم       . ایجاد یک نظم آرمانی تحت لوای حکومت جهانی اسالم مورد تأکید قرار گرفت            
ر فعـال در نهادهـای      ، حـضو  اهـ  تدولـ  همکـاری بـا سـایر        توسـعه ای عملکردهای گذشته، ایجـاد روابـط و          در عین استفاده از پاره    

های فنی و اقتـصادی بـه عنـوان ضـرورتی اجتنـاب ناپـذیر                و امکانات خارجی به خصوص در حوزه      گیری از منابع     المللی، بهره   بین
رواج مفهوم تنش زدایی در ادبیات سیاست خارجی ایران نیز در حقیقـت مـسبوق و متکـی بـر حـدوث      . مورد تصریح قرار گرفت 

  .)1376 - 1384 ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از دوره( دچنان تحولی بو
های تاریخی مؤید آن است که تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسـالمی ایـران نـه از معنـایی                  از سوی دیگر داده   

تلقی شـده   مطلق و نامحدود برخوردار است و نه به نقطه پایان مشخصی دست یافته است بلکه تنش زدایی همواره محدود و مقید                      
     جامعـه توان سیاست خارجی جمهوری اسـالمی ایـران را تلفیقـی از مقاومـت و سـازش در مقابـل و در درون                          به تعبیری می   .است
المللی مستقر و موجود دانست که به میزان زیادی حکایت تالش و تکاپویی دامنه دار به منظور ایجاد نوعی توازن میان جهاد و                  بین

ان از نفی کامل و بنیاد سـتیزانه  نظـام     جایی مواضع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایر      ه  به بیان دیگر جاب   . ندکتقیه را بازگو می     
 جامعـه آمیز با آن و از مخالفت آشـکار بـا بخـش قابـل تـوجهی از اعـضای اصـلی         آمیز و مصلحت  المللی تا همزیستی مسالمت     بین
ن سیری از تمنای ایجاد قدرت ساختاری به سوی کسب قدرت چانه زنـی بیـشتر      ها، مبی  المللی تا همکاری با شمار زیادی از آن        بین

 به نظر می آید هدف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در ابتدا تغییر اساسی و بازسازی قواعد بـازی                    معنا به این . بوده است 
امـا جمهـوری اسـالمی ایـران بـه تـدریج       .  اسـت الملل بوده  بینجامعه و نهادهای   اه دولتبه عنوان مبنای مناسبات و روابط خود با         

 جهانی و محدودیت قدرت پذیرفته شده در چارچوب قواعد بـازی بـه هنجـار تبـدیل شـده موجـود و در راسـتای                          جامعهالزامات  
 ایـن تحـول در عـین    .(Parvin &Vaziri,1998,180)کـرد تر تـالش   یابی به قابلیت مانور وسیع تر و قدرت چانه زنی افزون دست
.  دوم صـورت گرفتـه اسـت       دهـه  اول انقـالب اسـالمی تـا پـذیرش آن در             دهـه گذاری است که از نفی منافع ملـی در           بیانگر   حال
شد و ضرورت توجـه بـه آن      تعریف و ارزیابی می    ها ارزش نخست انقالب اسالمی منافع ملی در تضاد با اصول و            دههکه در    چنان

 و تدوین استراتژی سیاست خارجی، به منزلۀ چشم پوشـی از تعهـد و پایبنـدی بـه                   های ملی  به عنوان مبنای تعیین اهداف و اولویت      
های  سازی  ی بازگشت منافع ملی در رأس تصمیم      طی دهه دوم استقرار جمهوری اسالم     . شد زین و معیارهای عقیدتی قلمداد می     موا

 و تالش و تأکید بر سازگاری آن با اصول           و اقدامات آن بود    های  ه مبنایی برای شکل دهی به تصمیم      کالن سیاست خارجی به مثاب    
ماهیتاً ترکیبـی از    در واقع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ذاتاً و          . ی آشکار یافت  نمودو مبانی اعتقادی جمهوری اسالمی      

همگـام   مـوازی و     توسـعه را در بـر دارد کـه        ) همگرایی( و عناصر مشوق سازش   ) واگرایی(های بر انگیزنده ستیزش    دو دسته مؤلفه  
هـای بـسیاری از جهـت حرکـت از سـتیز و تعـارض و از        ها با عرضه دامنه متنوعی از امکانات و تعیّنات متفاوت، نقطه عزیمـت        ن آ

  و اهـ  دولـت از نگـاه ژئوپلتیـک کـه نـاظر بـر رفتـار سیاسـی                بنـابراین   . سـازد   سمت مصالحه و مدارا را مقـدور مـی         جهتی تمایل به  
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران شواهدی از بروز نوعی تحول اساسی از دهه اول بـه             توان   نمی جهانی است    یها قدرت
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 در پرتـو بـاز      بـه طـور عمـده      کـه    کـرد ای پویایی کم دامنه اشاره       توان به پاره    با این حال می   .  داد به دست دهه دوم یا تغییر الگویی      

 دوم دهـه بنـابراین در  . اند حقق شدهمطه امکانات آن، ممکن و های گفتمانی سنت گرایی ایدئولوژیک و در حی     تفسیر برخی مؤلفه  
از نخستین وجه مدارا جویی را      . شود رجی جمهوری اسالمی ایران یافت می      دو مبنای مدارا جویانه در سیاست خا       ،انقالب اسالمی 

م وجـود امکانـات عملـی       توان ناشی از محدودیت چشم انداز دگرگونی بنیادین نظام دولـت ملـی و عـد                میبعد جغرافیای سیاسی    
ده است تا دولت ملی به منزله بنیان و شالوده شاین واقعیت سبب . های سیاسی دانست تبدیل امت اسالمی به کانون اصلی وفاداری

با این وصف انقالب اسالمی نیز    . المللی کنونی مورد پذیرش قرار گرفته و به الزامات چنین پذیرشی تن داده شود               بین جامعهاصلی  
 سازمان حقوقی و نهادی یک دولت ملـی خـاص تعریـف و       محدودهی دگرگون ساز و تحول آفرین خود را در          ها قابلیتاچار  به ن 

  .تحدید خواهد کرد
 و سـاختار    هـا  ویژگـی دومین پایه تمایالت مداراجویانه الگـوی رفتـار سیاسـت خـارجی جمهـوری اسـالمی برگرفتـه از                    

 و تـداوم حکومـت   صلحت و ضرورت در مبانی فقهـی و الزامـات علمـی و تأسـیس         گرایی ایدئولوژیک، بر اهمیت مفاهیم م      سنت
در واقع با مفروض پنداشتن موجودیـت دولـت ملـی و رفـع سـتیز بنیـان برانـداز بـا آن، بایـد مـصلحت و                            . باشد اسالمی استوار می  

 حه و مدارا در اختیار می گـذارد       ضرورت را مهمترین و مؤثرترین تمهیداتی پنداشت که امکانات وسیعی را برای گرایش به مصال              
 ).380 ،1382 نوروزی،(

هـای اندیـشه    لفهؤ تمایالت مداراجویانه رفتار سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران باید عدول از بخشی از مپایهسومین  
.  نام برد،اند وده از نقشی اساسی برخوردار ب،های اولیه انقالب خت تئوریک روابط خارجی آن در سال سیاسی اسالم که در زیر سا     

ی هـا  ملـت  و مداخله در امور آنان، دعوت یعنی مبنا قرار دادن روابط با اه دولتهایی چون جهاد، نادیده انگاشتن قلمرو ملی        لفهؤم
 برتـر جهـانی از ایـن        یها قدرت راهبردی با    مبارزهند، نفی سبیل یا     ا  که نماینده حقوقی آنان    اه دولتاسالمی و غیراسالمی به جای      

الملـل بـه عنـوان قواعـد      بین  دوم انقالب چرخشی عینی، عرفی و تا حدودی متناسب با اصول منشور و حقوق                دههاند که در     ملهج
به اردوگاه جهـانی کـه حـاوی یـک نظـم سلـسله مراتـب        را  و این کشور هاددهنجاری در روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران       

  .تر ساخته است  نزدیک،نی استژئوپلتیکی، مقبول و تاحدودی قاعده مند جها
  

  گیری نتیجه
عقیدتی آن بنـا     جهان اسالم بود که بر اساس مبانی         ژئوپلیتیکی د تفاوتی آشکار بین دو نگرش نظم      شآنچه از این پژوهش حاصل      

نظم   تنی بر  عقیدتی مبهای بندیانگارد و به جای آن مرز      ا را نادیده می   دولت ه دولت ملی و قلمرو ملی      ،  شده و اصل انشعاب ملی    
، بـا نظـم وسـتفالیایی    کنـد  مـی بنـدی   فر تقسیمالکر  ن را به دو بلوک داراالسالم و دا       جها این نگرش    شناسد و  امتی را به رسمیت می    

 در مقابل نگرش فوق نظم وستفالیایی مسلط  و موجود قرار دارد که براسـاس یـک نظـم سلـسله مراتبـی ژئـوپلیتیکی                          ،وجود دارد 
حتـی جهـان   «ای ملی با قلمرو ملی مجزاست که به سراسر جهان ه دولترشد و تکوین ،  این نظم،  پیدایش  مهمترین ویژگی  .است

 .تسری یافته است» اسالم 

 مـسلمان جهـان     یهـا  ملـت ی از  جهان اسالم در شرایط کنونی به وسیله جمهـوری اسـالمی ایـران و تعـداد                ژئوپلیتیکی نظم
حمایت از مستضعفان جهـان و      ،  جهان سوم نگری  ،  ایش به ایجاد یک بلوک اسالمی      گر مانندهایی   لفهؤد و دارای م   شو حمایت می 

امـا ایـن رویکـرد عـالوه بـر          . ای اسـالمی اسـت      هـ  دولـت جایگزین ساختن حقوق بین الملل اسالمی به عنوان مبنای رفتار سیاسی            
الملـل را پذیرفتـه و بـه آن         قوق بـین  ای ملی و هنجارهای ح    ه دولت اساسی با خانواده جهان اسالم که اصل         های چالشمشکالت و   

 و 2625 ،19/31هـای    عنامـه الملل و قط   منع مداخله که به وسیله حقوق بین       منشور ملل متحد و اصل       7 و   4با اصول   ،  نمایند عمل می 
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و هفتـاد   ،  اصـول نهـم   ،  11 بنـد    – اصول سـوم     مانندای اسالمی   ه دولت مجمع عمومی سازمان ملل و اصولی از قانون اساسی           2131

فـی  تبدل و انتقال سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از ن  . ست ا هشتم و صدم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز روبرو         
بـا بخـش قابـل تـوجهی از اعـضای           و از تـضاد     دالملل و همزیـستی مـسالمت و مـصلحت آمیـز بـا آن                عامل و بنیادستیزانه نظام بین    

 مبین سیری از تمنای ایجاد قدرت ساختاری بـه سـوی            ،ها ی به همکاری با شمار زیادی از آن       الملل  بین جامعه اصلی   های بندی گروه
 .افتاده و از پیش موجود بوده است قدرت چانه زنی بیشتر در چارچوب قواعد بازی جا

، المللـی مـی گـذرد       طی ربع قرن حیات آن در عرصـه بـین           ایران  اسالمی آنچه از رفتار سیاسی و روابط خارجی جمهوری       
دارا و پـذیرش موجودیـت      ای ملی تا مصالحه و مـ      ه دولتای متالطم و سیال از طرد کامل نظم وستفالیایی مرکب از             دامنهتوان   می

قالب اصول بر پا دارنده نظام بنابراین دهه اول ان .کرد ترسیم ، استکردهای و عمل در چارچوب قواعد بازی آن سیر     چنین جامعه 
للـی و ماننـد آن مـورد نفـی و انکـار قـرار              الم ی بـین هـا  قدرتنقش ، توازن قوا، نهادهای بین المللی  ،  المللی همچون دولت ملی    بین
های پیشین ایجاد روابط و توسعه همکاری با سـایر           لفهؤای از م   ارهپدهه دوم حیات جمهوری اسالمی ایران ضمن حفظ         . گرفت می

حـوزه فنـی بـه عنـوان ضـرورتی      گیـری از منـابع خـارجی بـه خـصوص در             بهـره ،  المللـی  حضور فعـال در نهادهـای بـین       ،  اه دولت
 .تصریح قرار گرفتناپذیر مورد توجه و  اجتناب
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