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بررسي جايگاه ايدئولوژي و منافع ملي در سياست خارجي جمهوري
اسالمي ايران با نگاهي به بحرانهاي چچن ،بوسني و فلسطين

1
*

دکتر اردشیر سنائی
مونا کــاویانپور

**

چکیده

سیاست خارجی ،جهت گیری یک کشور را نسبت به نظام بین الملل ششل
شی سازد .هر کشوری برای فعالیت در عرصه بین المللی نیازشند طراحی سیاست
خارجی فعال و پویائی است.سیاست خارجی استراتژی طراحی شلد بله وسلیله
سیاست گزاران یک کشور در شقاب دولتها یلا عناصلر بلین الملللی دیرلر بلرای
رسیدن به اهداف شلی و تاشین شنافع شلی است.شنافع شلی ،چلارچوبی اسلت کله
سیاست خارجی با توجه به آن رویه ها و ابزارهای خود را سازشاندهی شی کنلد.
در حقیقت تاشین شنابع شلی خط قرشز سیاست خارجی کشورها است.
ایران به دلی شاهیت خاص سیاست خارجی نظام خود که دارای ویژگی خاصی
در شاهیت و شیو اجرا بود باید کلیه تصمیمات خود را با اسلمم تببیلد دهلد.
لذا عملکردش در صحنه سیاست خارجی شتفاوت از رژیم های دیرر شی باشلد.
* استادیار دانشکد علوم سیاسی دانشرا آزاد اسمشی واحد تهران شرکزی ،گرو روابط بینالمل  ،تهران ،ایران
** دانش آشوخته کارشناسی ارشد شبالعات شنبقه ای دانشرا آزاد اسمشی واحد تهران شرکزی
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در این شقاله تصمیمات و اقداشات دسترا دیپلماسی جمهوری اسمشی ایران در
سه شنبقه شش

بحرانی چچن ،بوسنی و فلسبین از شحضلر شنلافع شللی و

ایدئولوژی بررسی شی گردد .از آنجلا کله نظلام جمهلوری اسلمشی بلر شبنلای
ایدئولوژی اسمم و قانون اساسی شبتنی بر آن ایدئولوژیسلت شقایسله تببیقلی از
عملکرد سیاست خارجی ایران در سه شنبقه فوق الذکر صورت خواهلد گرفلت.
ضرورت هماهنری و تبابد اقداشات نظلام بلا ایلن دو شعیلار ونیلز شنلافع شللی
شوضوع اصلی شورد بحث این شقاله است .سوالی که این شقاله در پلی پاسلب بله
آن است عبارت از این که ،نظام جمهوری اسمشی در شقابل بحلران هلای ایلن
شناطد چرونه رفتار کرد است؟ و اینکه ایلن رفتلار در شقابل بحرانهلای فلوق
شبتنی بر ایدئولوژی بود است و یا شنافع شلی ؟و در نهایت اینکه آیا این رفتلار
شبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسمشی ایران بود است ؟
این بررسی با استفاد از چلارچو تووریلک نظریله ی سلاز گرائلی ،صلورت
خواهد گرفت.

واژگان کلیدی :ایدئولوژی ،منافع ملی ،سیاسـ
فلسطین

اـار ی ،چچـن ،بوسـنی،

بررسی ایگاه ایدئولوژی و منافع ملی در سیاس
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مقدمه
از زشان پیروزی انقم اسمشی در سال  ،7531ایران کلیه شسائ داخلی و بلین الملللی
خود را بر شبنای شرع اسمم پایه گذاری کرد اسلت .یعنلی ایلدئولوژی اسلمم شنبلع اصللی
قانون اساسی بود است .استراتژی اصلی نظام در تصمیم گیری هلای شهلم و حسلا

و بله

ویژ در سیاست خارجی بر شبنای اولویت قائ شدن به اصول دین اسمم بود است .بر ایلن
شبنا کلیه تصمیمات در سیاست خارجی شبتنی بر آرشانهای شکتل

اسلمم شلی باشلد کله در

قانون اساسی در فص دهم و اصول  735 ،731و  731به آن پرداخته شلد اسلت .بجلز
فص دهم قانون اساسی ،شش اص نیز در شورد سیاست خارجی ذکر شد است کله شلاش
اصول  ،17 ،711 ،13بند  3اصل  5و بنلد 1اصل  71اسلت کله للزوم ات لاذ سیاسلت
خارجی کشور را بر اسا

شعیارهای اسمشی بیان کرد است.

در عین حال سیاست خارجی ایران نیز نمی تواند بدون توجه به شنافع شلی کشور،
تصمیم گیری و اجرا شود .با این حال همچون تمام نظلام هلای ایلدئولوژیک برقلراری
پیوند شیان ایدئو لوژی و شنافع شلی دغدغه ی اصلی سیاست گزاران کشلور در طلی 51
سال گذشته بود است.
در شقوله تصمیم گیری در با

بحران های بوسنی ،چچن و فلسلبین کله از جملله

شوارد شهلم در سیاسلت خلارجی جمهلوری اسلمشی ایلران بلود اسلت ارتبلا شیلان
ایدئولوژی و شنافع شلی در چارچو

قانون اساسی از جمله شسائ شهم و قاب بررسلی

است .اهمیت این شسوله در آن است که اگر نتوان راببه ی صحیحی در این چلارچو
تعریف نمود ،سیاست خارجی در تاشین شنافع شلی کشور دچار ششک خواهد شد.
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با توجه به شسائ اشار شد در این شقاله ،به بررسی رفتار ایران در قبال بحران های
بوسنی ،چچن و فلسبین خواهیم پرداخت و نوع ارتبا شیان ایلدئولوژی و شنلافع شللی
در برخورد با بحران های فوق شورد بررسلی شقایسله ای قلرار خواهلد گرفلت .سلووال
اصلی این شقاله عبارت است از اینکه:
عملکرد جمهوری اسمشی ایران در قبال بحران های بوسلنی ،چچلن و فلسلبین در
قال

ایدئولوژی و شنافع شلی چرونه بود است.
در راستای پاسب به این سووال ابتدا به بحث تووریک در سیاست خلارجی پرداختله

و به دنبال آن شرایط بحرانی چچن ،بوسنی و فلسبین شبرح و نوع تصلمیم گیلری و
رفتار های سیاست خارجی ایران در قبال سه شنبقه فلوق اللذکر بررسلی و نمونله ای
اقداشات انجام شد در این شناطد شبرح و نهایتا پیاشد ها و شاحص
سه شنبقه فوق در چارچو

اقداشات ایلران در

ایدئولوژی و شنافع شلی شورد بررسی قرار شی گیرد.

نظریه ی سازه انگاری
کوشش برای توضیح و فهلم رفتلار خلارجی دوللتهلا از شهمتلرین شسلائ پلیشروی
اندیشمندان روابط بین المل است و در این راستا تمشهلای گسلترد و شتنلوعی صلورت
گرفته است .در ابتدا این فعالیت نظری اساساً در چارچو نظریههای عام و فراگیر سیاسلت
بین المل قرار داشت .اشا به تدریج از سال های دهه 7531م ،نررش دیرری پدیدار شد کله
به طور اخ

بر شبالعه سیاست خارجی دولتها شتمرکز گشلت .شلیون ن سلت بله دلیل

کمن نرری و نادید گرفتن آنچه در درون کشورها شیگذشت شورد انتقاد قلرار گرفتله ،اشلا
به هر حال شجموعه تمشهای فکری انجام گرفته در روابط بین الملل در سلبوح ش تللف
به نظریههایی انجاشید است که بر اسا

نسبت آنها با جهان به نظریله تبیینلی 1و تأسیسلی

2

1. Explana Tory
2. Constitutive
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قاب تقسیماند که در نظریههای تبیینی در شاخهی عینی گرا رفتارگرائی و نظریه انتقادی قلرار
شیگیرد اشا در شاخه ذهنی گرا «ساز انراری» قرار شی گیرد.
ساز انراری رویکردی است کله بلیش از طلرح در روابلط بلین الملل

در جاشعله

شناسی شبرح بود است از اواخر  7511شلیمدی و اوایل دهله  7551شلیمدی سلاز
انراری به یکی از نظریههای اصلی روابط بین المل تبدی شلد .از نرلا سلاز انرلاران،
جهان اجتماع یک جهان شعین و شش

نیست یعنی چیزی که شش

و شعین باشد،

وجود ندارد که قواعد آن به وسیله پژوهش علمی کشف و با نظریه علمی تبیلین گلردد.
بلکه قلمرو بین االذهانی اسلت ،یعنلی چیلزی کله بلرای شلردم شعنلا دار اسلت آنهلا را
شیسازند ،در آن زندگی شیکنند و یا آن را درك شیکنند .آنها با فرانوگرائی کله بلر ایلن
باور است که چیزی به نام حقیقت وجود ندارد و نیز با اثبات گرائی که شیگویلد شلا در
جهان وابستهها و آگاهیها را گردآوری شیکنیم ،شوافقند .ونلت ،دوللت را یلک افسلانه
شفید 1یا استعار ای 2شیداند و بلکه چیزی که «واقعاً» چیز دیرری است .دولت به هلی
وجه کنشرر نیست ،بلکه صرفاً یک «ساز اجتماعی» 3استWaltz , 1919 , 125) .
) البته شعنای این فهم اغل

وابسته به این است که آیلا سلایر کنشلرران ،کنشلرر را بله

همان شک بازنمایی شیکنند یا نه ،هویت در این شحلدود  ،واجلد یلک ویژگلی بنیلان
ذهنی یا نظام شحور است(ibid , 146).
به طور کلی شیتوان شحورهای فکری در شکت

ساز انراری را بله شلرح زیلر بیلان

کرد:
ن ست آنکه بازیرران و ساختارها در روابط بین المل پیوندهای شتقابلی با یکلدیرر
دارند .در واقع بحث ونت حول دو شحور ساختار – کارگزار و واقعگرایی علملی قلرار
1. Useful fiction
2. Metaphor
3. Social Constuct
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شیگیرد ،لذا هنراشی که به بحث سیاست جهانی پرداخته شیشود باید به هر دو رهیافت
ساختار و کارگزار توجه داشت .دوم اینکه آثار این اشر به یک جاشعه خیلالی در روابلط
بین المل تعبیر شیشود .سوم آنکه هویتها و شنافع اشری اساسی برای سلبوح توانلائی
شحسو

شیشوند تا بتوانند تاریب را پیش بینی و نظلم را تلأشین کننلد .در طلی دهلهی

اخیر ،ساز انراری شکتبی است که به عنوان چالشرر اصلی عق گرایلی در روابلط بلین
المل در حال تکوین و شک گیری است .ساز انراران فرض اصلی تووری عق گرایان
را رد کرد اند و این نظر که بازیرران اولویت های تعیین شد خود بر شنبد اسلتنتاجی
پیریری شیکنند ،رد شیکنند .از دید ساز انراران ،هنجارهلا بله هویلت و اولویلتهلای
بازیرران ،شک شی دهند و اهداف جمعی را تعریف شیکنند (فمحی )711 ،11 ،ساز
انراری فرا شلی تأکید خود را بر تأثیر هنجارهایی شیگلذارد کله از سلوی جاشعله بلین
المل

یا زیر شجموعههای آن به طور ششترك استفاد شیشود .ساز انراری اجتماعی بر

اهمیت هنجارهای کاربر در جاشعه داخلی تأکید شی ورزد .ساز انراری بلر ایلن اصل
تأکید شی ورزد که بازیرران سیاست خارجی به هنجارهای بلین الملللی و یلا اجتملاعی
گردن نهند ،لذا این ادعا به نوعی واقع گرایی را که شعتقد است رفتار سیاسلت خلارجی
یک کشور شتناس

با افزایش یا کاهش قدرت آن تغییر شیکند ،رد شلیکنلد .از دیلدگا

این شکت  ،قدرت یک هنجار یعنی شیزان تأثیرگذاری بلر رفتلار خلارجی بله دو عاشل
بستری دارد -7 :تشابه ،یعنی چه تعداد از بازیرران یک نظام اجتماعی ،پیشبینی ارزش
ششترکی از رفتار را دارند ،بنابراین قدرت الزام یک هنجار بستری به شیزان قلدرتی دارد
که از سوی واحدهای درون یک نظام اجتماعی و به صورت ششترك استفاد شلیشلود.
 -1صراحت ،یعنی یک هنجار تا چه انداز دقید شیتواند رفتار شتناس
رفتار نابجا و ناشتناس

تش ی

و شقتضلی را از

دهد.(Rosina, 1964, 324-329) .

در تووری ساز انراری سیاست خارجی ،شنبد تناس

به پیونلد شیلان هنجارهلا بله

عنوان شتغیر شک شیدهد .از شنظر بنیانرذاران این شکت  ،تأثیر هنجلار هلر قلدر بیشلتر
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و لذا شیتوان به طور دقیدتری رفتار شتناس
تش ی
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استفاد ششترك شیبرنلد

و شقتضلی را از رفتلار نابجلا و ناشتناسل

داد.

طرفداران این شکت

شعتقدند که روش اقدام هنجارها بلر اسلا

رهیافلتهلای نلو

واقعگرایی با نظریه سودگرائی لیبرال در سیاست خارجی شتفاوت است ،به این شعنی که
در واقع گرایی این هنجارها نیستند که قدرت دارند ،بلکه قدرت پشت سر هنجارها بلر
رفتار پیرو هنجارها تأثیر شی گذارد .بنابر دید ساز انراران فرا شلی ،تأثیری که هنجارهای
احاطه شد در نهادهای ویژ بین المللی بر سیاست خارجی دولتها دارند ،نتیجه سلاختار
عمیدتری از جاشعه سیاسی جهان 1یا نظامهای تابعه آن شیباشلد .اشلا در سلاز انرلاری
اجتماعی تأکید بر وابستری رفتار سیاست خارجی بر «هنجارهای شوجود جاشعه» اسلت.
به رغم این دو رویکرد ،دو گرو بر سیاست خارجی یک کشور تأثیر شیگذارند :گلرو
اول کارشناسان ن به هستند که بر ذهنیت ن بران سیاسی تلأثیر شلیگذرنلد ،گلرو دوم
هنجارهای غال

از سلوی کل بلازیرران شوجلود در یلک جاشعله هسلتند ،نله صلرفاً

پیشبینیهای رفتاری گرو های فردی جاشعه.
در این چارچو

نظری ،الکساندر ونت بر این عقید است کله ایلد هلا ،شلذه

و

فرهنگ شیتوانند در طراحی و اجرای سیاست خارجی دولتها تأثیرگذار باشلند یعنلی
این اید ها هستند که قدرت و شنفعت را تعریف شی کنند و شنافع خود از طرید ایلد هلا
شناخته شیشلود ( ) Went.1987.132شبتنلی بلر شباحلث شبلرح شلد بایلد گفلت
ایدئولوژی حکوشت ایران آشکارا در قانون اساسی که شتن پایه نظام است ،تدوین شلد
است .قانون اساسی شعتبرترین سند برای شبالعه بنیادین ویژگیهلا و ارزشهلای حلاکم
بر نظام جمهوری اسمشی ایران شیباشد .شهمترین نکته در شورد قانون اساسی ،رسلمیت
1. world polity
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یافتن هر چیزی با شر هماهنری با دین اسمم است .رسالت قانون اساسی ایلن اسلت
که زشینه های اعتقادی انقم

اسمشی را تحقد ب شد و یکی از ارکلان اصللی سیاسلت

خارجی ،کمک به نهضتهای رهایی ب ش و حمایت شستضعفین در هر جایی از جهان،
فارغ از دستهبندی ایدئولوژیک است .اصلیترین تناقض سیاست خارجی ایران ،اهلداف
فراشلی است که ظرفیت ایدئولوژیک یافتله اسلت .یعنلی بله طلور کللی شنلافع شللی و
الروهای رفتاری در سیاست خارجی تحت تأثیر شاخ

های ایدئولوژیک قرار شیگیرد.

کشور ایران با توجه به اید آلهای حاکم بر فضای قلانون اساسلی ش ل تلأشین سلعادت
بشری ،با دید وسیعتر از تأشین شنافع شلت و جاشعه خود احسا

رسالتی ورای شرزهای

کشور شیکند .ایدئولوژی به شعنای شجموعهای از گزار های شذهبی حلاکم بلر رفتلار در
یک واحد باید آنقدر شهم باشد که هزینه باالیی برای آن پرداخت گردد .ایدئولوژی یکی
از وجو شنافع یک کشور است و کشور باید بین این شنفعلت یلا ارزش و سلایر شنلافع،
تعادل شناس

ایجاد کند.

در شرایبی که شنابع قدرت اجاز پیریری تمام شنافع را شیدهد ،تملام شنلافع شلورد
توجه قرار شیگیرد اشا در شواردی که به دلی کمبود شنافع ،قلدرت اشکلان چنلین کلاری
وجود ندارد ،الزم است شنظوشه اولویت شنافع تعیین شلود تلا اشکلان تصلمیمگیلری بله
وجود بیاید و این همان شسوله شورد بررسی اسلت .در راسلتای اجلرا کلردن کملک بله
شحروشین و شستضعفین برای حفاظت از شنافع خود کاشمً ایدئولوژیک عمل شلیکنلد و
اساساً رفتار غیر ایدئولوژیک به شعنای آن است که شوضوع آن رفتار در حوز های شنافع
قرار نررفته است (ر پیک.)1 ،7511 ،

بحران چچن و مهوری اسالمی ایران
چچن یکی از جمهوریهای خودش تار روسیه است که از نظر جغرافیایی ب شی از
قلمرو شسلماننشین قفقاز را تشکی شی دهد .این قلمرو در تداوم ارضی سرزشین اسلمم
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و در ضلع شمالی جهان اسمم شیباشد که در قفقاز ،ناحیه بزرگتری شاش آذربایجلان،
داغستان ،چچن و شرق گرجستان را تشلکی شلی دهلد .اک ریلت جمعیلت جمهلوری
چچن ،شسلمان حنفی شذه
حمله اعرا

شی باشند .دین اسمم که از طرید شهاجران داغستان پس از

در قرن هشتم به قفقاز را یافته بود ،از قرن شانزدهم در شیان شردم چچلن

رواج پیدا کرد (آکنیه )711 ،7511 :از همان زشان شبارزات استقملطلبانه شردم چچلن
نیز از روسیه وجود داشت یعنی هرگا قدرت شرکزی ضعیف شیشلد ،شبلارزات شلردم
چچن برای کس

استقمل افزایش شی یافت .اهمیت این شسوله تا حدی است که پوتین

با وعد ح بحران چچن از طرید زور ،توانست آرای رو ها را به خلود جلل

کنلد.

بحران اصلی زشانی اتفاق افتاد که پلس از یلک رشلته انفجلارات در شسلکو و دو شلهر
جنوبی روسیه در سلال  7555کله بله شلرگ بلیش از  111شلهروند روسلی انجاشیلد،
نیروهای نظاشی روسیه به چچن اعزام شدند .نبرد علیه جداییطلبان چچنی در نیمه دوم
سال  7555برای پوتین شحبوبیت فراوانی به همرا آورد به طوری کله در پیلروزی وی
در انت ابات ریاست جمهوری شار

 1111نقشی تعیین کننلد داشلت .شسلوله شلورد

بررسی در این شقاله در همین زشان است که جمهوری اسمشی ایران در این دور زشانی
چه اقداشاتی برای کمک به شردم شسلمان چچن انجلام داد اسلت؟ از آنجلا کله بحلران
چچن یک شسوله شقبعی نبود است و در طول سالیان ش تلف این بحران بنا به قلدرت
شرکزی اداشه داشته است ،توجه به این شسلوله حلائز اهمیلت اسلت .بلا بررسلی نحلو
عملکرد ایران در قبال این بحران به این نتیجه شی رسیم که در این شورد برخمف اصول
صریح قانون اساسی خود و در جهت حفظ شنافع شلی عم کرد است.
در بررسی این شسوله عواشل ش تلفلی نقلش دارنلد .یکلی از ایلن عواشل «شاهیلت
اسمشی» سیاست خارجی جمهوری اسمشی ایران اسلت .ایلن ویژگلی بله روشلنی بلر
تعریف ایران از فرصت ها و تهدیدات در شنبقه و رفتلار سیاسلی تلأثیر گذاشلته اسلت.
براین اسا  ،سیاست خارجی ایلران در قالل

«عملررایلی» یلا «آرشلانررایی» از سلوی
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بازیرران شنبقهای و از زاویه «ایدئولوژی اسمشی» نرریسته خواهد شد .شسللمان بلودن
شردم شنبقه چچن و همچنین شوقعیت ژئوپلیتیک ایران به عنوان عاش ارتباطی بین ایلن
شنبقه و شناطد شسلماننشین خاورشیانه و خلیج فار

شوج

شی شود کله «شاهیلت

اسمشی» سیاست خارجی ایران با حساسیت بیشتری شورد توجه قرار گیرد.
اشا چه عواشلی شوج

شد که ایران نسبت به بحران چچن شوضع بلی تفلاوتی را در

پیش بریرد.در این خصوص علواشلی را شلی تلوان عنلوان نملود .یکلی از دالیل علدم
حمایت جمهوری اسمشی را شیتوان طوالنی بودن شبارزات شردم چچلن دانسلت .زیلرا
در جریان بحران اک ر رسانههای جمعی در جهان نظر بله کهنرلی تعلارض بلین دوللت
روسیه و جداییطلبان چچن ،پوشش وسیعی به تحوالت شربو به ایلن بحلران نشلان
نداد و نمی دهند .این شسوله شوج

شد است که شردم چچن در  71سلال گذشلته بلا

چندین تهاجم گسترد شواجه شوند و دولتهای خارجی عکسالعم درخلور تلوجهی
از خود نشان ندهند .حوادث تروریستی یازدهم سلپتاشبر و فضلای بله وجلود آشلد در
جهان برای شبارز با تروریسم ،از فشارهای خارجی بر دولت روسیه نسلبت بله چچلن
کاست .از سوی دیرر نفوذ اقتصادی و سیاسی روسلیه بلر کشلورهای قفقلاز شلمالی و
همسایران چچن سب

شد تا پس از شدت کوتاهی ،اعتراضات شردم شسلماننشلین ایلن

شناطد به سکوت کشید شود .جمعیلت قابل تلوجهی از شسللمانان در شسلکو سلاکن
هستند .این شسلمانان از طرید اعتراض و تظاهرات شردشلی ،حملمت پراکنلد چریکلی
علیه نیروهای روسی و پیوستن داوطلبانه به شدافعان چچنی و ارسال کمکهای شلادی و
تسلیحاتی نسبت به این شسوله عکسالعم نشان داد اند .یکی دیرلر از دالیل سلکوت
شردم شسلمان ساکن این شناطد ،شنتس

کردن اقدام تروریستی ش

کشلتار تولاتر شسلکو

در سال  1111به چچنیهای ش الف روسیه است که باعث شد شردم چچلن حمایلت
گرو های شسلمان شسکو را هم از دست بدهند .بعلمو روسلیه ،شسلوله چچلن را یلک
شسوله داخلی قلمداد کرد و دخالت در شناقشه چچن را دخاللت در اشلور داخللی خلود
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دانست و هی گونه شیانجیرری را نپذیرفته و نملی پلذیرد .از طلرف دیرلر کشلورهای
اسمشی با توجه به فشار افکار عموشی شردم خود به حمایلت پنهلان از اسلتقملطلبلان
چچنی پرداختند .اشا این شسوله هم باعث نشد جمهوری اسمشی به حمایت یلا هرگونله
عکس العم و دخالتی در این بحران بپردازد .زیرا همسو با کشورهای اسلمشی ،اشریکلا
در راستای شنافع شلی خود و بیرون راندن روسیه از شنبقله اسلتراتژیک قفقلاز شلمالی،
تمش شی کند تا با حمایت از جریانهای استقملطل  ،قدرت روسیه را در ایلن شنبقله
تضعیف کند و کشورهای ترکیه ،گرجستان و آذربایجلان در هملین جبهله و همسلو بلا
اشریکا بحران چچن را در جهت رسیدن به شنلافع شللی کشلورهای خلود و ضلدیت بلا
روسیه شورد بررسی قرار دادند .شاید بتوان یکی از دالیل سلکوت جمهلوری اسلمشی
ایران را به همین همراهی اشریکا بلا اسلتقملطلبلان چچنلی نسلبت داد ،زیلرا سیاسلت
خارجی جمهوری اسمشی در ضدیت با اشریکا است .به همین دلی در این دسلتهبنلدی
شقاب اشریکا قرار دارد .در این شیان سازشان شلل شتحلد بحلران چچلن را یلک شسلوله
داخلی قلمداد و فقط نسبت به توقف درگیریها در چچن ابراز اشیدواری کرد است .از
آنجا که ایران عضو سازشان شل است و باید تابع قواعد و جهتگیریهای سازشان شلل
باشد ،پس در راستای نظم جهانی باید تصمیمات سازشان شل را هلم پذیرفتله و بله آن
احترام گذارد .هر چند در این شورد نیز است نائاتی وجود دارد .همچنین باید اشلار کلرد
که جمهوری های تاز استقمل یافته آسیای شیانه و قفقاز حائز اک ریت جمعیت شسللمان
هستند .پس از تهاجم نظاشی روسیه به چچن ،گرو های شسللمان ایلن جمهلوریهلا در
واکنش های سازشان یافته به تظاهرات گسترد پرداختند ولی پس از گذشت شدت زشانی
به خاطر قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه روسیه بلا جمهلوریهلای شسلتقر در
شنبقه و همچنین همکاری های نظاشی شتعدد و تحت تأثیر شسکو در چلارچو

جاشعله

کشورهای شستق ششتركالمنافع ( )CISسرانجام شوضع اک ر این کشورها در ارتبا بلا
بحران چچن با سکوت توأم شد .ایلران هلم در راسلتای قراردادهلای تجلاری -نظلاشی
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شتعددی که در جهت رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت هملهجانبله بلا کشلور روسلیه
بسته است ،سیاست خود را از حمایت تلویحی از چچن تغییلر داد و در شقابل کشلتار
شسلمانان چچن سکوت کرد که این شسوله با جوهر نظام (قانون اساسی) تنلاقض دارد.
نکته بدیهی و پذیرفته شد در شورد هر کشوری در نظام بینالمل توجه به ایلن شسلوله
است که همه کشورها در راستای رسیدن به پیشرفت و توسعه در جهت افلزایش شنلافع
شلی خود اقدام شیکنند .در هر صورت باید گفت که شرایط نظام بلینالملل  ،شصلالح و
شنافع شلی ،ایران را در شقاب بحران چچن به سکوت کشانید.

مهوری اسالمی ایران و بحران بوسنی
بوسللنی و هرزگللوین یکللی از  1جمهللوری تشللکی دهنللد فللدراتیو سوسیالیسللتی
یوگسموی سابد بود و بوسنی تنها جمهوری تشکی دهند یوگسموی سلابد بلود کله
هی یک از نژادهای ساکن در آن اک ریت شبلد ندارند و پیوستری نژادی بلین آنهلا بله
انداز کافی وجود ندارد (انورعلیوند .)751 ،7511 ،با وجود این شسلمانان در بوسلنی
حائز اک ریت نسبی شی باشند .وجود جمعیت ش لتلط شسللمان ،صلر

و کلروات ایلن

کشور را در شوقعیت ویژ ای قرار داد است .بافت و وضع شبهم و پیچید این جمهوری
به نحوی است که اختمف بین صر ها و کرواتها از یکسو و صر ها و شسلمانان از
طرف دیرر به سرعت در رویدادهای ایلن جمهلوری تلأثیر شلی گلذارد .پلس از اعلمم
استقمل کرواسی و اسلوونی ،بوسنی و هرزگوین در اندیشه حفظ شجموعه یوگسلموی
بود و تمایلی به تشکی دولت نداشت و حتی با شروع جنگ بین صربستان و کرواسلی،
عزت برووی رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین رسماً اعمم بیطرفی
کرد اشا ب شهایی از بوسنی که صر نشین بودند ،آشاد جنلگ شلدند و بلدین ترتیل
روزهای بحرانی برای شسلمانان آغاز شد .با وجود همله فشلارها ،جمهلوری بوسلنی و
هرزگوین به جنگ استقمل کرواسی کشید نشد .تداوم این روند و به رسمیت شلناختن
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استقمل کرواسی و اسلوونی در شجاشع بینالملللی ،بوسلنی را بلر سلر دوراهلی اعلمم
استقمل یا تبعیت از صربسلتان قلرار داد .سلرانجام در  15فوریله  7551رفرانلدوم دو
روز برای اعمم استقمل این جمهوری برگزار گردید و اغل

صر هلا بلا هملهپرسلی

ش الفت و رأی گیری را تحلریم کردنلد .در شقابل اک ریلت شسللمانان و کلرواتهلا از
حاکمیت و استقمل این جمهوری رأی ش بت دادند و این در حالی بود که صر هلا بلا
داشتن حدود  51درصد از ترکی

جمعیتی بوسنی بله عنلوان اقلیلت تحلت حاکمیلت

شسلمانان و کرواتها به این وضع راضی نبودند .صر ها جنلگ را آغلاز و بلا نیلروی
نظاشی آشاد خود در سریع ترین زشان شمکن به اهداف خود یعنی تغییر بافت جمعیتی و
اشغال حداک ر زشین نائ آشدند .ناآراشیهای بالکان خصوصاً بحران بوسنی و هرزگلوین
در دهه  51شیمدی ،شنجر به تغییرات عمد در توازن قدرت بینالمللی و شنبقهای شؤثر
قدرتهای خارجی و شجاشع بین المللی در این ب ش از اروپا شد .این شنبقله بله دلیل
نزاع و ششاجرات بین المللی شورد توجه شجاشع بینالملللی و قلدرتهلای بلزرگ قلرار
گرفت و باعث شد تا بسیاری از ارگانها و شراکز سیاسی بین المللی وارد عمل شلوند.
ایران هم در راستای اهداف آرشانی و اصول صریح قانون اساسی ،بله حمایلت خلود در
شقاب نس کشی آشکار شسلمانان در این شنبقه پرداخت .ایران کمکهای شادی ،شعنوی،
سیاسی ،اقتصادی و تبلیغاتی خود را تقدیم شسلمانان بوسلنی کلرد و در بسلیج عملوشی
جهان اسمم به نفع شسلمانان بوسنی اقداشات شایانی انجام داد .در جهلت رفلع تحلریم
تسلیحاتی بوسنی و کمکهای آشوزشی و لجستیکی بله شسللمانان تلمش نملود .زشینله
آشتی شیان کرواتها و شسلمانان را فراهم ساخت و از طریلد نزدیلک سلاختن نظلرات
یونانیها و بوسنیها از فشار صر ها بر شسلمانان کاسلت .از جملله اقلداشات حملایتی
ایران از شردم شظلوم بوسنی شی توان به شوارد زیر اشار کرد :رواج اسمم سیاسلی یعنلی
رویکرد جدید فکری ن بران شسلمان بوسنیایی نسبت به اسمم سیاسی کله ایلن شسلوله
در آثار و افکار عزت برووی که تحت تأثیر اشام خمینی(ر ) قلرار داشلته اسلت ،کلاشمً
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هویدا بود و در واقع نمایانرر ب شی از روند بیداری اسمشی و احیای فکر دینی اسلت،
از فعالیتهای اقتصادی ششترك شیان دو کشور ایران و بوسلنی ،احیلای پلرورش زنبلور
عس در بوسنی توسط ایران که در سالهای جنگ بوسنی از بین رفته بود ،بازسازی و
ساخت شساجد در شناطد ش تلف بوسنی توسط ایران ایجاد شجموعلههلای فرهنرلی و
کتاب انهای در شهرهای جنگ زد بوسنی پرداخته است .عمو بر شوارد فلوق ،ایلران در
سارایوو دفتر بازسازی ایجاد نمود و خود این شسوله نشانرر اهمیت و تمش ایران برای
این کار بود .اقداشات نظام جمهوری اسمشی ایران دارای آثار و نتلایج سلودشندی بلرای
شردم و کشور بوسنی بود است .در این زشینه شسلووالن و سیاسلتمداران نظلام برشبنلای
اصول صریح قانون اساسی و آشوز های دین اسمم به وظیفه رسمی و شرعی خود عم
کردند .در این شقاله با وجود همه این کمک ها و حمایتها آنچه که از عملکرد حکوشت
بوسنی برشیآید ،به نظر شیرسد که اگرچه شلردم بوسلنی قلدردان حکوشلت جمهلوری
اسمشی بود ولی شورای ریاست جمهوری و وزارت اشور خارجه بوسنی اولویت حفظ
و افزایش شنافع شلی را برای شردم کشور خود در نظر دارند .بنا بر گزارش پایرا تحلیل
خبری ایران بالکان (ایربا) ،دفتر شورای رئیس جمهوری بوسنی و هرزگوین بلا صلدور
بیانیهای رسمی ،حمایت این کشور از تحریم احتمالی شورای اشنیت علیه پروند هسلته
ای ایران را اعمم کرد .این شوضعگیری غیرشنتظر در  1اردیبهشت  7515در زشان سفر
وزیر اشور خارجه جمهوری اسمشی ایران به سارایوو اعمم شلد .در ایلن بیانیله رسلمی
اعمم شد :بوسنی بلا همپیمانلان غربلی خلود در شلورای اشنیلت سلازشان شلل شتحلد
درخصوص تحریمهای احتمالی علیه ایران به علت برناشه هستهای تهران ،شتحد خواهلد
بود .این بیانیه یادآوری شی کرد که شنافع استراتژیک بوسنی شبدل شدن هر چه سلریعتلر
به یکی از اعضای ناتو اتحادیه اروپا اسلت .بلر اسلا

ایلن بیانیله رسلمی ،زشلانی کله

سازشانهای بینالمللی از جمله شورای اشنیت سازشان شل شتحد تصمیمگیری شلیکننلد،
بوسنی باید به شنافع استراتژیکی که در ارتبا با اشنیت و شهروندان خود اسلت ،توجله
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داشته باشد .همزشان با سفر شنوچهر شتکی ،وزیر اشور خارجه وقت ایلران بله بوسلنی و
هرزگوین و رایزنی با شقاشات این کشور به عنوان یکی از اعضای غیردائم شورای اشنیت
سازشان شل شتحد ،واشنرتن اعمم کرد که تمای دارد قبعناشه تحریم ضد ایرانلی خلود
را با هدف تنبیه ایران درخصوص فعالیتهای هسلتهایاش توصلیف نملود و آن را در
شورای اشنیت سازشان شل شتحد بررسی شیکرد.
پس از گذشت  71سال از حمایت بیدریغ و شحبتها و پشتیبانی کشور ایران ،نظام
سیاسی بوسنی در راستای شنافع شلی خود و در جهت ت بیت شوقعیت خلود در اتحادیله
اروپا و در فرایند پذیرفتن نظم نوین جهانی به رهبری اشریکا ،از قبعناشههلای تحریملی
سازشان شل علیه ایران حمایت شیکلرد ،یعنلی نفلوذ شلؤثر و کارآشلد نظلام جمهلوری
اسمشی در طی سالهای جنگ ( )7557-3باعث نشد تا آن کشور بله نفلع جمهلوری
اسمشی ایران رأی بدهد و حتی از دادن رأی شمتنع نیز خودداری کرد.
این شسوله بیانرر این اص بدیهی در صحنه بینالمل است که همه کشلورها تنهلا و
فقط در جهت افزایش و ت بیت شنافع شلی خود گام برشیدارند .به عبلارت دیرلر ،شلردم
بوسنی و حز

حاکم قدردان زحمات و کملکهلای نظلام جمهلوری اسلمشی کله در

راستای قانون اساسی و ایدئولوژی اسلمم بلود  ،هسلتند وللی ایلن شسلوله هلی گونله
بهر وری سیاسی برای ایران نداشته است .سیاست خارجی هر کشوری حاوی بنیادهلا و
اصول قانون اساسی همان کشور است .بنابراین بایلد گفلت کله هلر چنلد اقلداشات و
جهت گیری ایران در شورد بحران بوسنی با اصول قانون اساسی و ایدئولوژی هم لوانی
دارد ولی در شقایسه با شعیار شنافع شلی ،هی گونه بهر وری سیاسلی و اقتصلادی بلرای
کشور ایران به دنبال نداشته است.

مساله فلسطین و مهوری اسالمی ایران
فلسبین یکی از شهمترین کانونهای بحرانی جهان را تشکی شیدهد و تلمشهلای
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شحلی ،دوجانبه و بینالمللی تاکنون نتوانسته این بحران را به سرانجام برسلاند و حتلی بلا
گذشت زشان ابعاد تاز تری از این بحران هویدا شد است .کشور فلسبین دارای شوقعیلت
استراتژیک است .فلسبین در شجاورت کانال سوئز به عنوان یکی از آبرا هلای اسلتراتژیک
جهان واقع شد است و اقیانو

هنلد را بله اقیلانو

اطللس از طریلد دریلای سلر و

شدیترانه شتص شیکند و در واقع سبح اتصال دو قار آسیا و آفریقا به حسا

شی آید.

از جمله شوضلوعات شهملی کله در صلدر فهرسلت شوضلوعات سیاسلت خلارجی
جمهوری اسمشی ایران قرار دارد ،شسوله فلسبین است .با گذشت  51سلال از انقلم
اسمشی بهرغم تحوالت جدیلد کله در عرصله سیاسلت داخللی ایلران ،شنبقله و نظلام
بینالمل ر داد است ،همچنان شوضوع فلسبین از اهمیت زیادی برخلوردار اسلت و
طبیعی است که هر تحول عمد ای در این راببه بشدت شورد توجه قلرار گرفتله اسلت.
شنازعه اعرا

و اسرائی و شوضوع فلسلبین حتلی پلیش از پیلروزی انقلم

اسلمشی

سرلوحه شبارزین و انقمبیون ایران و خصوصاً روحانیون بویژ اشلام خمینلی (ر ) قلرار
داشت .اشام خمینی (ر ) پس از خرداد  7511شبارزات فلسلبینی را سلرلوحه شبلارزات
شردم ایران قرار داد .قب از اشام خمینی(ر ) ،آیتاهلل کاشانی نیز اقدام به جمعآوری نیرو
و کمک شالی برای شردم فلسبین نمود بود (شدنی.)715 ،7517 ،
بنابراین جای تعج

نداشت که پس از پیلروزی انقلم

اسلمشی ،نظلام جمهلوری

اسمشی به شقابله با اسرائی و همپیمانانش پرداخلت .در فراینلد انقلم

اسلمشی ایلران

بسیاری از انقمبیون خصوصاً نیروهای چریکی در فلسبین توسط سازشان ساف آشوزش
دیدند .پس از پیروزی انقم

اسلمشی ،اوللین اقلدام در قبلال اسلرائی قبلع شناسلبات

سیاسی و پس گیری شناسایی ایلران از ایلن رژیلم بلود .در روز  11بهملن 77( 7531
فوریه  )7515با فروپاشی نظام پادشاهی در ایران و پیروزی انقلم

اسلمشی ،سلفارت

اسرائی تعبی و همزشان در اختیار فلسبینیها قرار گرفت (ولدانی .)13 ،7515 ،یاسر
عرفات اولین رهبر خارجی بود که وارد ایران شد و با رهبر انقم

ایران دیدار کلرد .از
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آن پس حمایت ایران از فلسبین شروع شد و تاکنون هم اداشه دارد .حمایت از فلسبین
و آرشان آن ،برآشد از اعتقادات اسمشی انقمبیون بود و هست.
جمهوری اسمشی بحران فلسبین را نه یلک شسلوله داخللی یلا عربلی بلکله شسلوله
اسمشی شیدانسته و شیداند .بنابراین ،از دید ایران باید دنیای اسمم نسبت به این شسلوله
واکنش نشان بدهد .در آن شقبع زشانی اعرا

رو به سازش آورد بودند و ایران انقمبی

این شسوولیت را عهد دار شد .از اقداشات ایران شیتوان به حضور نمایندگان جنبشهلای
آزادیب ش خصوصاً سازشان آزادیلب ش فلسلبین در ایلران و نیلز حضلور پاسلداران و
داوطلبان ایران در جنو

لبنان برای نبرد با اسرائی اشار کرد.

تأثیرپذیری شدید انقمبیون ایران از شکت

اسمشی شیعه و پایبندی عمید آنها نسبت

به شوازین اسمشی ،باعث شد بود که شسلمانان فلسبین و شردم ایران هی گا شبارز را
قوشی و ناسیونالیستی ندانند .شلت ایران به دنبال گسترش شبارزات اسلمشی در فراسلوی
شرزهای کشور ایران از جمله در فلسبین بود .تفکر اسمشی نظام جمهلوری اسلمشی در
اوایل انقلم

شبتنللی بللر بللینالمللللی بللودن اسللمم باعللث شللک گیللری اندیشللههللای

آنترناسیونالیستی شد بود .در درون این گفتمان آرشانگرا ،الروی تدریجی تدوین یافت
که برگرفته از نظریات جهانی شمول اسمم و سرشت فراشلی انقم
این دیدگا که از شنظر دین اسمم به صدور انقم

اسمشی ایران بلود.

شینرریسلت ،کلاشمً نلرمافلزاری و

شبتنی بر تس یر اذهان و اندیشههای شلتهای دیرر توسط پیام رهاییب ش اسمم بلود.
گفتمان انقم

اسمشی با ضدیت با اشریکا و رژیم صهیونیستی شک گرفت .بله هملین

دلی تضاد با آنها جزو هویت جمهوری اسمشی ایران قلمداد شد .بلراین اسلا  ،بقلا و
تداوم حیات جمهوری اسمشی در ضدیت با رژیم غاص

صهیونیسلتی قلرار گرفلت و

شنازعه با اسرائی از جنبه هویتی برخوردار شد (حاجی یوسفی.)711 ،7511 ،
شبارز با صهیونیستها شورد توجه رهبران ایران بود .شهمترین عاش در جهتگیلری
سیاست خارجی جمهوری اسلمشی در شلورد فلسلبین ،نله شنلافع شلادی و شمحظلات

220

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

بین المللی بلکه حمایت از فلسبین و نپذیرفتن ششروعیت اسرائی

شبابد وظیفه دینی و

اسمشی بود .بنابراین اقلداشات و جهلتگیلریهلای دسلترا دیپلماسلی ایلران در قبلال
فلسبین بر طبد وظیفه شرعی و قانونی خود یعنی براسا

تعالیم دین اسلمم و اصلول

قانون اساسی که بر لزوم حمایت از همه شسلمانان دستور داد است ،بود است .پس در
شقابله با ایلن بحلران ،نظلام جمهلوری اسلمشی هماننلد بحلران بوسلنی در چلارچو
ایدئولوژی و بر طبد اصول قانون اساسی عم کرد است اشا اگلر شعیلار شنلافع شللی را
شمك قرار دهیم ،تا چه انداز حمایت از شردم فلسبین بلا شنلافع شلردم ایلران شبابقلت
داشته است؟ حمایتها و پشتیبانی های نظام جمهوری اسلمشی از فلسلبین در طلول
دور حیات جمهوری اسمشی اداشه داشته است یعنی برخمف بحلران بوسلنی ،شقبعلی
نبود و ابعاد آن هم بسیار فراتر بود است .در واقع شلیتلوان گفلت اقلداشات نظلام در
بوسنی یک نفوذ شؤثر و کارآشد بود است ولی در شورد فلسلبین حمایلت هملهجانبله
شادی و شعنوی را شاش شی شود و همچنان هم اداشه دارد و از این جهت دارای اهمیت،
توجه و پیچیدگی بیشتری است.
جمهوری اسمشی ایران عمو بر توجه به شوضوع ایدئولوژی ،شباحث استراتژیک را
هم در راببه با فلسبین شورد توجه قرار شلیدهلد .ایلران درخصلوص ارتبلا شنازعله
فلسبین -اسرائی با اشنیت شلی خود به نظر شیرسد عمو بر نرا آرشانی ،ارزشلی بله
شنازعه ،آن را از نظر استراتژیک هم شورد توجه قرار داد .یعنی با توجه به اصل شوازنله
قوا ،شک دهی ترتیبات شنبقلهای ،و توجله بله بلازیرران عربلی و اسلرائی درگیلر در
شنازعه ،در حفظ اشنیت کشور حائز اهمیت است.
تهدیدات اشنیتی اسرائیلی خصوصاً تمش برای در انزوا قرار دادن ایلران در شنبقله و
تبدی شدن به قدرت برتر شنبقهای ،عاشلی بود که توجه به اشنیت شلی را خصوصاً بعلد
از رحلت اشام خمینی(ر ) در اولویت اول قب از ارزشها قرار داد .گرچه قب از وقلوع
انقم

اسمشی ایران ،اعرا

بزرگ ترین دشمن ایلران تلقلی شلیشلدند ،اشلا از فلردای
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نسلبت

به تماشیت ارضی ایران داشتهاند از جمله در قضیه جزایر سهگانله ،بلزرگتلرین تهدیلد
نسبت به اشنیت شلی ایران بهخصوص در سبح شنبقهای رژیم اسرائی دانسته شلیشلود
(پهلوانی .)15 ،15 ،تمش رهبران ایلران در طلرح شوضلوعاتی همچلون هولوکاسلت،
تمش برای تبدی کردن شوضوع فلسلبین بله شوضلوع فلرا عربلی در شقابل اقلداشاتی
همچون تمش غر

برای به انزوا کشاندن تهلران در قضلیه برناشله هسلتهای ایلران در

سبح جهانی بود .این اقدام به عنوان گاشی شؤثر در شقابلله بلا ایلن تلمشهلا نرریسلته
شی شود .واقعیت این است که در ایران نسبت بله شقولله بحلران فلسلبین و چرلونری
کمک به آن ،و نیز روند صلح خاورشیانه و نحو واکنش ،بین گرو های سیاسی داخللی
اختمف نظر وجود دارد .به طور ش ال گروهی شعتقدند که باید شوضلوع فلسلبین را بله
گرو های فلسبینی و شردم فلسبین واگذار کرد یعنی هر چه آنها توافلد کردنلد ،ایلران
ش الفتی نکند .در این حال ،ایران به عنوان وضعیت ثبات ب ش باقی خواهد شاند .یعنلی
شوضوع عدم شداخله در شسوله فلسبین سیاست اعمشی جمهوری اسمشی ایران قلملداد
شود .در شقاب گروهی دیرر بر این باورند که باید تمش کلرد بلا حضلور در تحلوالت
اشنیتی خاورشیانه و تشریح و عدم پایبندی اسرائی به تعهدات خود ،همیشه ایلن کلانون
بحران را فعال نره داشت که این شسوله از دیدگا این گرو باعث چالشلی علیله نظلم
اشریکایی و ایجاد نااشنی در جاشعه اسرائیلی خواهد بود .این گلرو بلر ضلرورت حفلظ
هویت اسمشی قد

در دفاع از حقلوق انسلانی اقلیلتهلای شسللمانان در کشلورهای

غیراسمشی پافشاری شینماید و تمش شیکند تا شوضوع حمایلت از قلد
شردم شسلمان فلسبین را به چارچو
اسمشی در قال

اجم

و شبلارزات

هشتم کشورهای عضو سازشان کنفلرانس

سیاستهای چندجانبهگرایی بکشلاند (دهشلیری .)513 ،7511 ،ایلن

دیدگا دوم در دولت نهم و دهم قدرت اجرای کشور را در دست گرفت.
در شجموع شی توان گفت شسلوله فلسلبین و کملک بله آن در داخل کشلور دارای
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دیدگا های شوافد و ش الف است .در شورد اص حمایلت و کملک بله شلردم فلسلبین
چون در قانون اساسی نظام جمهوری اسمشی آشد است ،هی شلک و تردیلدی وجلود
ن واهد داشلت زیلرا قلانونگلذار ایلن وظیفله قلانونی را بلرای سیاسلتمدار و دسلترا
دیپلماسی کشور تعیین کرد است .اشا در شورد چرونری کمکهلا اخلتمف اسلت کله
ضرورت اقداشات و جهتگیری های سنجید و شعقول که شنجر به افزایش و ثبات شنافع
شلی شردم ایران شود ،شورد تأکید است.
سووالی که شبرح شی شود آن است که در شقاب اقداشات و حمایتهای هملهجانبله
نظام جمهوری اسمشی از فلسبین ،چه بهر وری و یا افلزایش قلدرت و شنفعلت بلرای
کشور ایران به دست آشد است؟ در حقیقت برخی پاسب شلی دهنلد کله در چلارچو
حفظ عقاید ایدئولوژیکی ایران شنافع شلی خود را شلورد چشلمپوشلی قلرار داد اسلت.
نمونه بارز این شسوله عواق

و ششکمتی است که در راستای حمایت از شردم فلسلبین

توسط کشورهای شنبقهای و فراشنبقهای به ایران تحمی شد است .هرچنلد بهلر حلال
حمایت از فلسبین ،یکی از آرشان های بنیادین و اصلی نظام است و تحت هی شرایبی
نمیتوان از آن چشمپوشی کرد ،اشلا شسلولهای کله شلیتلوان آن را تغییلر داد ،شلدیریت
تضادها و ح کردن اختمفات با کشورهای عربی است .به غیر از ایلن ،شلوارد دیرلر
نیز شی تواند در این شیلان شبلرح شلود از جملله اینکله :بلا سیاسلتی شدبرانله اعلمم
دشمنیهای آشکار توسط شقاشات ارشلد جمهلوری اسلمشی یعنلی شقاشلات رسلمی در
ساختار حکوشتی از بین برود ،به جای تمرکز بلر روی اصل دشلمنی و نلابودی کشلور
اسرائی  ،اص را بر همراهلی و آزادی لواهی شلردم فلسلبین قلرار داد ،حمایلت هلای،
فرهنری ،شادی خود را در قالل

گلرو هلای شردشلیNGO ،هلا و بلا ششلارکت سلایر

کشللورهای شنبقللهای در قال ل

یللک کللار ششللارکتی و صللرفاً خیرخواهانلله انجللام داد،

جمهوری اسمشی تمش کند تا احزا

و گرو های ش تلف قدرت شانند عناصر شللی در

رام اهلل و عناصر شذهبی در غز به تفاهم برسند و با یک ائلتمف فراگیلر و بلا قلدرت و
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همکاری در عرصه بینالمللی ،به اثبات حقانیت خود بپردازند و در عرصه داخلی هم بلا
همیاری و همکاری ،زشینه را برای صلح فراهم کنند .ایران باید تمش کند تا حملا

و

فتح ابتدا ششکمت خود را ح کنند و بعد بحث بازسازی غز در اولویت قرار بریرد.
نظام بین المل قواعد خود را بر رفتار واحدهای شلی تحمی شیکند .در حال حاضلر
اص در نظام بینالمل  ،تعقی

و تأشین شنافع شلی است و در این نظام همه دوللتهلای

جهان دارای شنافعی هستند که در جهت تأشین شنافع خود تمش شیکنند .پلس در کنلار
توجه به ایدئولوژی اسمم و قانون اساسی ،اولویلت شنلافع شللی دارای اهمیلت زیلادی
است .توجه به شنافع شلی در سیاست خارجی یک ضرورت حیاتی اسلت .کشلوری کله
نسبت به قواعد شحیط بیرونی بیتوجه باشد ،طبیعتاً تمش خواهد کرد روشی بلرخمف
رویه غال

در شحیط بین المل تعیین کند که در واقع این اشر نشان دهند این است کله

از شنبد عقمنی الزم در تصمیمگیریهای خود بهر نمیگیرد.
یکی از شعیارهای توجه به شنافع شلی ،گرایش به عقمنیت در تصمیمگیریها است و
شیتوان گفلت کله «عقمنیلت» و «شنلافع شللی» از لحلا عمللی در سیاسلت خلارجی
جمهوری اسمشی ایران شمزشه دارند .یکی از شعیارها برای تحقد اهلداف شللی در ایلن
است که اهداف از جنس و سن یت شتفاوت نباشند و با یکدیرر هماهنری داشته باشند.
نویسند ای اهداف سهگانه رشد و توسعه اقتصاد ،حفظ تماشیت ارضی و حاکمیت شلی،
دفاع از شسلمانان و نهضتهای آزادیب ش و تعارض با اسرائی و اشریکا و استقرار یلک
جاشعه اسمشی براسا

شبانی شیعه را بله عنلوان اسلا

سیسلات خلارجی جمهلوری

اسمشی ایران ذکر شی کند ( .قنبرلو)53 ،7511 ،
این در حالی است که هر یک از ایلن اهلداف از جهلتگیلریهلا و شبلانی و حتلی
راهبردهای خاص خود تبعیت شیکنند و ضرورت تناس
نظام باید وجود داشته باشد و این تناس

بین اهداف داخلی و خلارجی

همچنین باید بین اهداف سیاست خلارجی بلا

خواسته ها و نیازهای داخلی نیز وجود داشته باشد .در واقع زشانی کشور شلیتوانلد بله
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رشد و توسعه دست پیدا کند که استراتژی شلی بلندشدت داشته باشد و ایلران تلا زشلانی کله
نتواند به یک ارتبا صحیح و شنبقی شیان اصول قانون اساسی ،اهداف آرشانررایانه خلود در
سبح بینالمللی و شوقعیت ژئوپلیتیک دست یابلد ،از طراحلی و اجلرای نظلری و کلاربردی
استراتژی شلی و ایجاد ترکی های فراشلی ناتوان خواهد بود .در واقع توجه به ایلن تناقضلات
و پیچیدگیها ،نکته کلیدی در این بحث است .تا زشانی که شسووالن کشور سلعی کننلد بله
پیریری اهداف شتناقض بپردازند و برداشتها از قانون اساسی به گونهای باشلد کله حمایلت
از گرو های شسلمان در سراسر جهان ولو بلرخمف شنلافع عملوشی شلردم ایلران را توجیله
نماید ،یعنی به گونهای باشد که برخمف نظم و اصلول بلینالملل باشلد کله باعلث ایجلاد
شحروشیت و تنش در صحنه بینالمللی شود ،نظام جمهلوری اسلمشی بایلد هزینله اقلداشات
خود را بپردازد و به همان شیزان از رشد و توسعه عق

بماند.

این در صورتی است که شیتوان با بهر گیری از سیاستهای توسعهگرا و شنافعشحور هم
به اصول قانون اساسی عم کرد و هم بله شنلافع شللی ضلرری نرسلاند و همسلو بلا سلایر
کشورهای اسمشی نیز به حمایت از شردم شسلمان در هر نقبه از جهان پرداخت .بله عبلارت
دیرر ،اولویت دادن به شردم داخ و به طور همزشان شردم بحرانزد شنلاطد دیرلر ،سیاسلتی
شنبقی است که باید پیش رو قرار گیرد .قب از همه این اشور ،اگر ایران بلا داشلتن تعلاشمت
شنبقی و صحیح به سود و قدرت اقتصادی دست پیدا کند کله شنجلر بله افلزایش قلدرت و
شنافع شلی شود و با پیشرفت و توسعه به عنوان یک کشلور قدرتمنلد شلناخته شلود ،بسلیار
شنبقیتر خواهد بود که از شوضع قدرت به سایر کشلورها از جملله شلردم شظللوم فلسلبین
کمک کند .هدف از همه این تحلی ها و بررسیها ،رسیدن به این نکته است که سیاستهایی
که جمهوری اسمشی ایران در پیش شیگیرد ،تنها در صورتی خواهد توانست بله اهلداف و
آرشانهای خود دست پیدا کند که بتواند اشکانات خود را حفظ و گسترش داد و بر قدرت و
ثروت شلی خود بیفزاید .در غیر این صورت نه تنها هی آرشانی شحقلد ن واهلد شلد ،بلکله
ثبات سیاسی و ششروعیت و بقای نظام هم در شعرض خبر قرار خواهد گرفت.
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نتیجه گیری
در این شقاله سعی شد بود بلا شلرور و بررسلی شسلائ شبلرح شلد  ،بله یلک تحلیل
واقع بینانه از عملکرد دسلترا سیاسلت خلارجی جمهلوری اسلمشی ایلران در قبلال شنلاطد
بحرانی چچن ،بوسنی و فلسبین دست یلابیم .وقلایعی کله در ایلن شنلاطد ر داد اسلت،
نشانرر آن است که کشور ایران در شقاب بحران چچلن سلکوت کلرد و بله نفلوذ شلؤثر و
کارآشد در بوسنی پرداخته و در قبال فلسبین به حمایلت شعنلوی و شلادی خلود در پلس از
انقم اسمشی پرداخته است .هدف از همه این بررسیها ،کشلف تنلاقضهلا و تضلادهای
شوجود در قال

رفتار حکوشت در قبال سه بحران ششل

اسلت .بلا توجله بله ششلروح

شوارد ذکر شد به نظر شیرسد در راببه با این سه شنبقه بحرانی شیان دیلن اسلمم و قلانون
اساسی ،دو شنبع اثرگذار در سیاست خارجی و شنافع شللی ارتبلا صلحیح و شنبقلی ایجلاد
نشد است .زیرا یکی از شهمترین کارکردها و وظایف سیاست خلارجی ،تلأشین شنلافع شللی
است .ضمن آسی شناسلی دقیلد تصلمیمات گذشلته ،شلیتلوانیم بهتلرین و صلحیحتلرین
تصمیمات را برای تأشین حداک ری شنافع شلی کشور ایران کس

نمود .شنلافع شللی واقعیتلی

عینی است که با شنافع ک جاشعه شبابقت دارد .این شنلافع بله اشلکال ش تللف طبقلهبنلدی
شیشود (شتقی .)15 ،7511 ،شنافع شلی یک شفهوم غال

در سیاست خارجی تمام کشلورها

است که به جهتگیریها سمت و سو ب شید و سیاستها را تنظلیم شلیکنلد (سلجادپور،
 .)1 ،7515پذیرش این اص که شنفعت شلی باالترین ارزش یک واحد شلی اسلت ،شسلتلزم
اولویت کاش این شعنا در شقام عم و سیاسترذاری خواهد بلود .در چلارچو شنلافع شللی
زشانی که کشوری عزم خود را در سیاست خارجی تأشین شنافع شلی قرار دهد ،بایلد اهلداف
کوتا شدت و بلندشدتی را در راستای شنافع شلی طراحی و اجرا کنلد .در بحلث شنلافع شللی
عمو بر بعد نظری ،قابلیت اجرای آن نیز شبرح است تا حدی کله تنظلیم اهلداف بایلد بله
گونهای باشد که در عم تمام اقداشات سیاست خارجی از سوی تمام نهادهای بوروکراتیلک
اعم از وزارت اشور خارجه و دیرر وزارت انهها شتوجه این اهداف باشد.
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