
 

 

  افتیره ران؛یا یاسالم یجمهور  یخارج استیدر س یمتعال یحکمران
معاصر   یبه الگو یانتقاد  

کریمی پور   1داود 

 ده یچک
سیاست خارجی یکی از بارزترین جلوه های حکمرانی در یک دولت اسالمی است. در واقع وجه جهانی و 

ای در شکل گیری سیاست خارجی به اندازهبین المللی یک دولت با سیاست خارجی شناخته می شود. 
که بسیاری از تحلیلگران، سیاست خارجی  کند  و استخوان بندی ماهیت دولت اسالمی نقش آفرینی می 

گیرند. در این راستا، پرسش اصلی این مقاله آن است   را به مثابه ابزار سنجش دولت اسالمی در نظر می 
هنوز نتوانسته به سیاست خارجی در تراز نظام اسالمی   که چرا سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

پیش مقاله  فرضیه  سوال،  این  به  پاسخ  در  شود؟  سیاست نزدیک  نیافتن  تحقق  علت  که  است  آن  رو 
الگوی  اجرای  و  گرفتن  پیش  در  با  جز  مهم  این  و  بوده  آن  حکمرانی  الگوی  ایران،  در  مطلوب  خارجی 

است یعملکرد سه،  ین فرضیق ایبه منظور تصدآید.  نمی  حکمرانی متعالی در سیاست خارجی به دست
کنون  یخارج گرفته است.    یمورد بررس   یدر دوره  معاصر از   یحکمران  یدهد، الگو  یافته ها نشان میقرار 

مبان و  اصول  با  که  س  یمتعال  یحکمران  یآنجا  خارجیدر  ح  یاست  در  لذا  دارد،  هم یفاصله  عمل  طه 
 ی متعال  یبر اصول حکمران  یمبتن  یاست خارجیکه س  یداشته باشد. لذا تا زمان  ینتوانسته، عملکرد مطلوب

در حفظ منافع و تحقق   یاست خارجیس  ییو نارسا  ید شاهد نقص عملکردیمستقر نشود، همچنان با
 بود.  یاهداف مل

گان کلیدی   واژ
گرایی حکمرانی متعالی، قانون اساس   ی، رهبران انقالب اسالمی، سیاست خارجی ، غرب 
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  مقدمه 
بیان مسأله: با وجود چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران، سیاست خارجی هنوز نتوانسته همتراز 
با گفتمان انقالب و نظام اسالمی شود. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران همچنان در دستیابی به 

کارآمد بوده و الگوهای موجود در ا ین عرصه دیپلماسی و سیاست اهداف و  آرمان های نظام اسالمی، نا
 خارجی نتوانسته اند، بیانگر ایده و الگوی یک دولت اسالمی باشد.  

کنونی در جمهوری اسالمی ایران در تراز نظام اسالمی نبوده و فاصله زیادی با  مفروض: سیاست خارجی 
 الگوی مطلوب در یک دولت اسالمی دارد.  

کیفی و بر اساس مدل توصیفینوع و روش تحقیق: روش تحقیق این مقاله از ن تحلیلی تنظیم شده -وع 
 است. 

 هدف: ارایه یک الگوی تحلیلی در بررسی حکمرانی سیاست خارجی است.  
تراز  در  نتوانسته به سیاست خارجی  ایران هنوز  پرسش اصلی: چرا سیاست خارجی جمهوری اسالمی 

که ریشه اص لی تحقق نیافتن سیاست خارجی نظام اسالمی نزدیک شود.فرضیه مقاله پیش رو آن است 
گرفتن و اجرای الگوی حکمرانی  با در پیش  مطلوب در ایران، الگوی حکمرانی آن بوده و این مهم جز 

 آید. متعالی در سیاست خارجی به دست نمی
کدام   یاست خارجیس  یمتعال  یبا حکمران  یکنون  یحکمران  یهای فرعی: تفاوت ها و تناقض هاپرسش

 ك بوده است؟ ینزد یمتعال یتاچه اندازه به حکمران  یکنون یاست خارجیس یراناند؟ عملکرد حکم

 چارچوب تحلیلی: حکمرانی متعالی سیاست خارجی . 1
سیاست خارجی از دیرباز به عنوان یک حوزه پرمناقشه و چالش برانگیز میان دانشمندان سیاست مطرح 
بوده است. از این رو، مباحث فراوانی در رابطه با کارکردها، فرایندها و شیوه های تصمیم گیری در سیاست 

کنون کمتر مورد توجه قرار   خارجی در میان اندیشمندان این عرصه مطرح شده است. با این حال آنچه تا
گرچه  ا خارجی  سیاست  معتقدند  کارشناسان  از  برخی  است.  خارجی  سیاست  حکمرانی  مقوله  گرفته،  
کارکرد اصلی دنبال می  کاماًل پیچیده است، اما دولت ها حکمرانی سیاست خارجی را در چهار  مقوله ای 

کرامت انسانی چها  کارکرد اصلی در حکمرانی سیاست کنند. امنیت، رفاه اقتصادی، توسعه و در نهایت  ر 
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که  سیاست خارجی یکی از   .(Fidler، 2007: 53خارجی است) کرد  کارکردها می توان ادعا  مبتنی بر این 
رفاه   ارتقای  امنیت،  تولید  خطیر  وظیفه  که  چترا  است؛  امتروز  بشر  زندگی  در  عمومی  امور  ترین  متعالی 

کرا ارتقای  و  و همچنین حفظ  که اقتصادی، پیشرفت  این در حالی است  بر عهده دارد.  را  انسانی   مت 
موفقیت سیاست خارجی هر کشوری و تصویر ارایه شده از آن و پایایی این موفقیت به طور نسبی نیازمند  

ملکی،    ، است)سیمبر آن  حکمرانی  داخلی  های  تبیین 267:  1398بایسته  دنبال  به  حاضر  مقاله  اما   .)
است. از این حیث الزم است تا ابعاد و بایسته های حکمرانی متعالی حمکرانی متعالی در سیاست خارجی  

 در عرصه دولتی شناسایی شود.
شاید مهم ترین بعد حکمرانی متعالی، قانون اساسی آن نظام سیاسی است. قانون اساسی سند اساسی 

کنار ق100: 1393راهنما بوده که مانند نقشه حکمرانی عمل می کند)خاشعی، هرندی،  انون اساسی،  (. در 
عامل شناخت و ارزش ها و عملکرد نیز به عنوان ارکان مهم حکمرانی متعالی در سطح یک دولت به شمار 

هرندی،   آیند)خاشعی،  سیاست 102-93:  1393می  بر  ارکان  این  تبیین  با  تا  است  الزم  راستا  این  در   .)
 ناسایی شوند. خارجی جمهوری اسالمی ایران، ابعاد حکمرانی متعالی در این راستا ش

پتس از پتیتروزى انتقتالب استالمتی و استتتقترار نتظتام جتمتهتورى استالمتی و بته متوازات تغییرات بنیادین در 
که در این راستا مبانی  گردید  ، دیپلماسی هم دستخوش تحوالت عمیقی  چارچوب حکومت و اداره کشور

اسالم   مبین  دین  احکام  از  گرفته  الهام  انقالب  برعهده  ارزشی  دیپلماسی  ساختار  در  را  تغییرات  اهرم   ،
از پیروزى انقالب  که عهده دار رهبرى و هدایت انقالب بودند، پس  داشتند.حتضرت امام خمینی )ره ( 
کتار متی بتردنتد  تتمتام تتالش ختود را بتراى نتوستازى دیتپتلمتاستی متنتطتبتق بتر اصتول و ارزشتهتاى استالمتی بته 

با  و در هتر فت گتردانتنتدگان آن الزمه انطباق تصمیمات در عرصه سیاست خارجی  رصتتتی بته متستئوالن و 
 موازین و معیارهاى شرعی را گوشزد می نمودند.  

از سوی دیگر متنتویّتات و دیدگاه هاى ناب و زالل مقام معظم رهبرى عالوه بر شاءن سیاست گذارى کالن 
دلیتل   بته   ، استالمتی  نتظتام  گتنتجتیتنته بتراى   ، اعتقادى   ، فکرى  مستحکم  هاى  بنیان  بر  بودن  متبتتتنتی 

تواند مرهمی کند و میهایی که با وقایع جامعه تطبیق میگرانسنگی براى کشور به شمار می رود؛ اندیشه
توارى اند که عالوه بر غنا و اسها بدان دلیل بسیار ارزشمند و گران سنگبر آالم جامعه باشد. ایتن انتدیتشته

تئوریک و بنیادى ، کاربردى نیز می باشند. عالوه بر این، باید به  اصول قانون اساسی که در واقع چارچوب 



معاصر  یبه الگو یانتقاد افتیره ران؛یا یاسالم یجمهور یخارج استیدر س یمتعال یحکمران      104  

 

کرد. سیاست خارجی جمهوری اسالمی  رفتار دولت ها در عرصه سیاست خارجی را تعیین می کند، اشاره 
کند   کامیابی ایران در واقع بتواند اصول قانون اساسی را در عرصه خارجی محقق  و لذا میزان موفقیت و 

را باید بر اساس این سه شاخصی یعنی خط و اندیشه امام راحل به عنوان  سیاست خارجی هر دولت 
سیاست  راهبری  و  هدایت  سکاندار  عنوان  به  رهبری  معظم  مقام  اسالمی،  جمهوری  نظام  بنیانگذار 

کرد.   خارجی و همچنین اصول قانون اساسی ارزیابی 

 
 یمتعال یبر حکمران یمبتن  یاست خارجیاصول س -1نمودار 

 حکمرانی متعالی سیاست خارجی مبتنی بر اصول قانون اساسی.2
، ائتتالف و اتتحتاد متلل   1طبق قانون اساسی، دولت باید سیاست خارجی را مبتنی بر معیارهای اسالمی 

گونه ستمگرى و ستم کشی 2استالمتی و وحتدت جتهتان استالم  ، دفاع از حقوق همه مسلمانان   3، نفی هر 

 
 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  1

 اصل یازدهم  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  2
 اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  3

سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی 

ایران

عملکرد

قانون اساسی

شناخت و ارزش های 
تبیین شده از سوی 

امامین انقالب اسالمی
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استعمار   1جهان کامل  طرد  غیرمحارب  2،  دولت  با  آمیز  صلح  روابط  همچن  3،  کند.   قانون  یتنظیم  ن 
«  را یکی از وظایف دولت در سیاست خارجی ارزیابی می  گر اساسی»عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه 
کند. مبتنی بر این اصول، می توان اصول  حکمرانی متعالی سیاست خارجی را در تصویر ذیل بازشناسایی 

 کرد.  

 
 سی مبتنی بر اصول قانون اسا یاست خارجیس یمتعال یحکمران 2-نمودار 

کم بر ساختار دولت را مشخص می کند. که براساس آن شاهد اتخاذ  گفتمان هر دولتی، نظام معنایی حا
کم هستیم. در چهار دهه حیات بابرکت نظام جمهوری  راهبردها و سیاست های کلی خارجی از دولت حا

 
 اصل صدوپنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  1
 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 2
 اصل صدوپنجاه وسوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  3

اصول قانون اساسی ناظر بر 
حکمرانی متعالی سیاست 

خارجی

تکیه بر 
معیارهای 

اسالمی
ائتالف و اتحاد 
با ملل اسالمی

نفی هر گونه 
ستمگری و ستم 

كشی

دفاع از حقوق 
همه مسلمانان 

جهان

روابط صلح 
آمیز با دولت 

های غیرمحارب

عدم تعهد در 
برابر قدرت های 

سلطه گر

طرد كامل 
استعمار
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گفتمان ه گفتمان های متفاوتی بر سیاست خارجی ایران هستیم.  گیری  که بر اسالمی، شاهد شکل  ایی 
گیری ایران در عرصه داخلی و بین المللی موثر بوده و راهبردهای متفاوتی را  ساختار تدوین و تصمیم 
گفتمان، شخص رئیس جمهور از اهمیت  گیری این  برای سیاست خارجی به همراه آورده اند. در شکل 

گفتمامی، نظام که با اتخاذ و باور به  معنایی خاصی را برای دولت   بسیار باالیی برخوردار است. روسایی 
 خود تعریف می کنند.

 ها و شناخت رهبران  انقالب اسالمیحکمرانی متعالی مبتنی بر ارزش .3
و اصول اصلی حکمرانی متعالی  ارکان  از  به عنوان یکی دیگر  و رهنمودهای مقام معظم رهبری  دیدگاه 

ی نظام اسالمی است. در ذیل به سیاست خارجی بیانگر راهبردها و اهداف سیاست خارجی مطلوب برا
 برخی از دیدگاه ها و رهنمودهای معظم له اشاره می شود: 

گر ما برای جامعه انقالبی و اسالمی، به دیپلماسی انقالبی و اسالمی قائل هستیم، باید در درجه اول   - ا
جهت گیری اسالمی حفظ شد و گستاخی و شجاعت در مقابل تهدیدهای دشمنان و قدرتهای بزرگ 

گیریها و حرکات، مورد توجه قرار بگیرد. این، خط درست   و  کمیت عقل و منطق بر تصمیم  نیز حا
 1دیپلماسی است.

ما با نظام ارباب ت رعیتی در سطح جهان مخالفیم؛ ما با نظام سلطه مخالفیم. اساس سیاست خارجی   -
ن یک ستون مستحکم،  پذیری را، به عنواگری و سلطه ما این است که ما این ایده مخالفت با سلطه

 2ها استقرار دهیم.ها و ملتدر فضای سیاست بین المللی در سطح دولت 

منفعل  - دیپلماسی  با  کشوری  که  این  است.  مهم  بسیار  خارجی،  ارتباطات  مسأله  در  عمل  ابتکار 
کنند و بر اساس آن و به مقتضای ضرورت و موقعیت   گویند و چه می  منتظر باشد دیگران چه می 
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کنیم مراقب باشیم این  تصمیم بگ یرد، بدترین شکل دیپلماسی است؛ باید از این به شدت پرهیز 
 .  1طور پیش نیاید 

قواره اهداف - و  کلیراهبردی  گذشته   خارجی سیاست ی  انقالب  از  سال  پنج  و  بیست  که  ما  امروز 
که در است، با ساعت اول انقالب هیچ تفاوتی نکرده؛ این، آن نکته ذهن   ی اساسی و اصلی است 

کارگزارانهمه ما بایستی وجود داشته باشد. اصول سیاست خارجی ما از اصول   خارجی سیاست ی 
پدیده و  حادثه  ما  نکردیم؛  که  کوچکی  کار  ما  نیست.  جدا  ما  و  انقالب  عمیق  و  عظیم  و  جدید  ی 

که انقالب اسالمی و ایجاد نظام جمهوری اسالمی است. ما چه وجود آوردهماندگاری را به در اول   ایم 
کرده باشیم و چه نکرده باشیم، نفس ایجاد این   انقالب اصول سیاست خارجی خودمان را تدوین 

کرده است.  حرکت و پدیده  2ی جدید، در بطن خود تکلیف ما را در مسائل سیاست خارجی روشن 

بر این اساس، راهبرد و  که در ادبیات و بیانات مقام معظم رهبری مشاهده می شود،  رویکرد    همانطور 
های اول انقالب باشد. درواقع سیاست خارجی صحیح در عرصه سیاست خارجی باید تابع اهداف و آرمان

کند.  را دنبال  که در ابتدای انقالب وجود داشت  نظام جمهوری اسالمی باید همان اهداف و راهبردها 
امروز  شده،  تبیین  اسالمی  انقالب  بنیانگذار  سوی  از  که  اهدافی  و  العین   راهبردهای  رأس  باید  نیز 

 سکانداران دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی باشد. 
که امام خمینی در زمینه سیاست خارجی بدان اعتقاد داشتند، بحث از  از جمله مهم ترین راهبردهایی 

بود   معتقدند  ایشان  بود.  اسالمی  انقالب  گفتمان  تداوم  و  انقالب  در صدور  که  انقالبمان  صدور  با  »و 
است، به سیطره و سلطه و   -صلی اهلل علیه و آله  -ور اسالم راستین و بیان احکام محمدی  حقیقت صد

همچنین ایشان در جایی دیگر یکی  (345، ص 20ظلم جهانخواران خاتمه می دهیم.« )صحیفه امام؛ ج  
وان  از دیگر راهبردهای مهم سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را جلوگیری از ظلم و ظلم ستیزی عن 

که سلطه نباید از غیر بر شما باشد. نباید شما تحت  کرده اند« »ما منطقمان، منطق اسالم، این است 

 
 1382/  5/ 27بیانات در تاریخ   1

 25/5/1383بیانات در تاریخ  2
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. بر این اساس بر اساس (91، ص  4.« )صحیفه امام؛ ج  خواهیم نرویم زیر سلطهسلطه غیر بروید. ما هم می
است خارجی در تراز نظام سه شاخص و معیار مذکور چارچوب تحلیلی این مقاله، راهبردهای اصلی سی

 اسالمی را در نمودار ذیل نشان داد: 

 
 ی است خارجیس یحکمران یرهبران انقالب اسالمی برا  ین شده از سوییتب یارزش ها  -3نمودار 

توان گفت، راهبرد مطلوب از منظر امام خمینی، مقام معظم رهبری و قانون اساسی براساس این سه می
ن اصل در یمهم تر ی(.از نظر مقام معظم رهبر8-9: 1394شود)شمسینی، نصیری، اصل قالب بندی می 

از هویحماران،یا   یاست خارجیس بر اصول و ارزش ها است و سه اصل   ی و پافشار  یت نظام اسالمیت 
چ یچ وجه ه یبوده و به ه  ین المللیچارجوب ارتباطات ب  یبرا  یك مثلث الزامیحکمت و مصلحت  عزت،

کنون می165:  1391،  یدهنو  یشود)واعظ  یارد نمبدان و  یخدشه ا توان راهبرد و رهیافت (. از این نظر ا
گانه مورد ارزیابی قرار داد. در واقع  سیاست خارجی دولت آقای روحانی را بر اساس این راهبردهای سه 

کمک می ی ها را با سیاست خارج کند تا میزان انطباق راهبرد سیاست خارجی دولتاین مدل تحلیلی 
بیانات،  به  این مدل تحلیلی، استناد  ترین مزیت  مشخص شود. مهم  مطلوب نظام اسالمی به خوبی  

 دیدگاه ها و رهنمودهای رهبران انقالب اسالمی و اصول قانون اساسی است.
 . ارزیابی الگوی معاصر در حکمرانی سیاست خارجی4
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گفتمان  یمتعال  یبا توجه به آنچه درباب حکمران  ی نکه به بررسیگذشت، ا  یو راهبردپرداز  یدر دو ساحت 
شود. در ادامه   یران پرداخته میا  یاسالم   یجمهور  یاست خارجیگفتمان معاصر در عرصه س  یابیو ارز 

 ی ابیدولت دوازدهم مورد ارز   یاست خارجیمعاصر در عرصه س  یراهبرد  یو چارچوب ها  یمفاصل گفتمان
 رد.  یگ یقرار م

 . مقایسه الگوی معاصر حکمرانی با حکمرانی متعالی بر اساس اصول قانون اساسی  4-1
ب  یمبتن  یکنون  یاست خارجیگفتمان س گفتمان مذکور  گرفته است.  اعتدال شکل  آنکه یبر اصل  از  ش 

ا  پ   یسازه  تعیاز  باشد،ییش  شده  معنان  نظام  گفتمان    یی حاصل  سازندگان  تصور  است.  آن  قائالن  و 
  یزان تنش ها ها و فشارها و منازعه هایاز م،یاست خارجیتوان با حفظ اصول س یاست که م  اعتدال آن

کرده و تبد  ین المللیب کشور مستقل و البته عادی ل به  یکم  ن الملل شود، یو بدون تنش در روابط ب  یك 
، قائالیخود بپردازد. به عبارت د یشتر اقتصادیق بتواند به تحقق اهداف بین طریتا از ا  ن گفتمان ین اگر

با توجه به نقاط ضعف  ین المللیدر عرصه ب یانقالب اسالم یارزش ها یریگیو پ یمعتقدند آرمان خواه
کرده و بی حالت شعارگونه پکشور و نقاط قدرت ابرقدرت ها،  یم   ی کشور منته  یبرا  یینه زایشتر به هزیدا 

 افته است:یس دولت نمود یانات رئ ین اعتقاد به وضوح دربی(. ا1395:66ان،  ی، افشار یلیشود)آج
حرف  که  معناست  این  به  خوب  خارجی  سیاست  آیا  ببینیم  باشد؟ »باید  آفرین  تکبیر  که  بزنیم  هایی 

که سیاست خارجی یعنی راه و   که این موارد سیاست خارجی را درست نمیکند؛ چرا حقیقت این است 
که در نتیجه آن یا تهدید کشور شود کاسته و یا منفعتی    یروش سلوك با دنیا  بر همین اساس،  . «عاید 

اهمیت   از  که  است  کشورهایی  با  روابط  روحانی،  دولت  اصلی  یعنی   ی راهبرد اولویت  باشند؛  برخوردار 
کشورها (. در واقع این مهم  1393/  30/10اروپایی)محک سیاست خارجی با بشکه های نفت    یآمریکا 

کدخدا و توافق با وی است. همانطور که روحانی خود بدان معنا است که منظور از اعتدا  ل، تعامل موثر با
کدخدا کند: »آمریکاییها  کدخدا بستن راحتتر است«   یبه صراحت به این نکته اشاره می   1ده هستند، با 

همان جهان توسعه یافته و کشورهای توسعه یافته هستند.   یبه نظر می رسد جهان مورد نظر دولت کنون

 
1 B2n.ir/t56974 
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که  الگوی خاص   کشورهایی  و  از طریق مدل  مادی  ثروت  تولید  که همان  هدف اساسی دولت روحانی 
می را  است  کنند.اقتصادی  مهیا  با  توانند  گفتمانی  چنین  اساسًا  مقاله،  این  تحلیلی  چارچوب  براساس 

اصول قانون اساسی، اندیشه امام خمینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری، زاویه داشته و دارای نقاط 
 اق و اختالف جدی است.افتر

مغایر با اصول سیاست خارجی در قانون    ی توان گفت مفصل بندی گفتمانی دولت کنونبر این اساس می 
«اساسی است. قانون اساسی»عدم تعهد در برابر قدرت را یکی از وظایف دولت در سیاست   1هاى سلطه گر

ی روحانی در عرصه سیاست خارجی دنبال خارجی ارزیابی می کند. این در حالی است که گفتمانی که آقا
میکند، عماًل مغایر با این اصل از قانون اساسی است. چرا که دولت یازدهم و دوازدهم عماًل طی این سال 

گر ایاالت متحده آمریکا داشته است.   ها تعهدات گسترده ای به قدرت سلطه 
در سیاست خارجی نیز موفق نبوده است.  حتی باید این نکته را افزود که دولت در تحقق گفتمان اعتدال  

کنون گرایی تعامل محور دولت  گفتمان اعتدال  که در باال ذکر شد،  که علی القاعده باید میان   یهمانطور 
زمینه  این  اما در  کند،  و عناصر قدرت در سیاست خارجی به شکل متعادلی پیگیری  گزینه ها  ابزارها،  

 ناموفق بوده است.  
که  ،   2طبق قانون اساسی، دولت باید سیاست خارجی را مبتنی بر معیارهای اسالمی   این در حالی است 

کشی  3ائتتالف و اتتحتاد متلل استالمتی و وحتدت جتهتان استالم  گونه ستمگرى و ستم  ، دفاع از    4، نفی هر 
کامل استعمار   5حقوق همه مسلمانان جهان  کند  تن  7، روابط صلح آمیز با دولت غیرمحارب   6، طرد  ظیم 

با این  آقای روحانی ظرفیت الزم برای همراهی  گفتمان اعتدالگرای تعامل محور دولت  که به می رسد، 

 
 اصل صدوپنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  1

 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  2
 مهوری اسالمی ایران اصل یازدهم  قانون اساسی ج 3
 اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  4
 اصل صدوپنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  5
 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  6
 اصل صدوپنجاه وسوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  7
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از  گرفت،  حکمرانی سیاست خارجی دولت آقای روحانی بیش  اصول را ندارد. بنابراین می توان نتیجه 
گرایی آمریکا گفتمان غرب  محور مفصل بندی شده  -آنکه مبتنی بر اصول قانون اساسی باشد، مبتنی بر 

  است.
 ی بر اصول قانون اساس یمبتن یحکمران یمعاصر با  الگو یحکمران  یریتطابق ناپذ -4نمودار 

 
 ی ن شده  رهبران  انقالب اسالمییتب یهابا ارزش یکنون یحکمران ی. مقایسه ارزش ها4-2

گرا،  یاست خارجیران در سیا  یاسالم  یجمهور  یو عمل  ین بحران نظریمهم تر و آرمان   ییتقابل واقع 
است)غرا  ییگرا زندیبوده  هم306:  1387،  یاق  نی(.  معضل  سین  در  مشخص  طور  به  خارجیز   ی است 

کنون  ی است خارجیس  یمعاصر حکمران  یکه در الگو   ییشود. راهبرد تنش زدا  یز مشاهده مین  یدولت 
گرا  ییان آرمان گرایدهد که دولت در برزخ م  یز نشان میدنبال شد ن کند تا خود را به   یتالش م  ییو واقع 

گرا  ك کند.  ینزد ییسمت واقع 
کشورها و به یادامه    1399تا    1392که از    یمعاصر حکمران  یالگو   یط افته تالش شد تا روابط خود با سایر 

کشورهای اروپایی و آمریکایی بازسازی  شود. در واقع راهبرد تنش زدایی در سیاست خارجی ایران  ویژه 
نی مطرح شد که پس از کنار رفتن دولت دهم، روابط ایران با کشورهای اروپایی و آمریکایی در وضعیت زما

مطلوبی قرار نداشت و از این رو دولت مسأله اصلی خود را در زمینه تنش زدایی با جهان قرار دارد. حال 
خا سیاست  پیرامونی  و  محیطی  های  واقعیت  با  راهبردی  چنین  گرفتن  پیش  در  جمهوری آنکه  رجی 
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های   سال  در  که  بود  راهبردی  بیشتر  زدایی  نداشت.تنش  همخوانی  ایران  در   1384تا    1368اسالمی 
سیاست خارجی ایران دنبال شد که با توجه عقبه فکری و سیاسی دولت سازندگی و اصالحات و همسویی 

ازدهم، این راهبرد به آن با بنیان های فکری سکانداران هدایت دستگاه دیپلماسی در دولت یازدهم و دو
سیاست  راهبرد  که  شد  مشاهد  این،  وجود  با  شد.  انتخاب  ایران  خارجی  رفتار  اصلی  محور  یک  عنوان 
کمکی نکرد، بلکه ایران چه در محیط  خارجی دولت آقای روحانی نه تنها به بهبود روابط ایران با جهان 

گرفت.   منطقه ای و چه در محیط بین المللی بیش از پیش تحت فشار قرا  ر 
کنون کرد تا رفتار بین المللی دولت   یدولت  در عرصه سیاست خارجی براساس راهبرد تنش زدایی تالش 

اعتمادسازی،  سیاست  شد.  رو  روبه  جدی  کامی  نا با  البته  که  دهد  قرار  اولویت  سه  اساس  بر  را  خود 
زدایی هستند که از سوی    بازدارندگی هسته ای و رفع اختالف ها از طریق دیپلماسی سه پایه راهبرد تنش

دولت سازندگی و اصالحات دنبال شدند و باردیگر آقای روحانی نیز پیکربندی سیاست خارجی خود را بر 
کرد.   همین اساس تنظیم 

حالیا در  مبتن  ین  که  بررس  یاست  گرایتلف  یبر  آرمان  گرا  ییق  واقع  اند  ییو  بنیدر  انقالب یشه  انگذار 
به   ینیکند. امام خم  یم میتنظ  یاست خارجیس  یرا در حکمران  ییدامتفاوت از تنش ز    یریمس  یاسالم

 ین حکومت جهانیین اعتقاد به اصالح وضع موجود و تبین دانست که در عیوقع ب  یك آرمان گرایعنوان  
رفتند  یه پذیاول یقانونمند را به عنوان ضرورت ی مطلوب و موردنظرخود، حفظ وضع موجود بر اساس نظم

با توجه به   او  ب  یبرا  ینینابیت بین ماهیقائل شدن  کارکرد نظام  را در   یین الملل، راهکارها یساختار و 
گرا  ییق آرمان گرایتلف  یبرا  یاست خارجیس در   یینه تنها تنش زدا  ان،ین میه داده اند. در ایارا  ییو واقع 

استکبار   ییطره جویبا س  بلکه مبارزهنداشته،  یی)رحمه اهلل( جاینینانه امام خمیواقع ب  ییتفکر آرمان گرا
ز از یبه منظور پره  یو قدرت ماد  یق قدرت معنو یمتوسط در جهان و تلف  یبه منظور نضج قدرت ها

ل، ی(. لذا در نمودار ذ  305:  1378،  یر یداد)دهش  یز و وحشت زا مورد اهتمام قرار میقهرآم  یه بر قوایتک
رهبران انقالب    ین شده از سوییتب  یها  معاصر با ارزش  یمطرح شده در حکمران  یده هایعدم انطباق ا

 م شده است.یترس
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رهبران انقالب  ین شده از سوییتب  یمعاصر با ارزش ها یحکمران یراهبردها یریتطابق ناپذ -5نمودار 
 ی است خارجیس یدر حکمران

 
بر ضد نتیجه راهبرد تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی منجر به فشارهای بی سابقه و همه جانبه ای  

جمهوری اسالمی ایران شد که دولت آمریکا و متحدان اروپایی این کشور را امیدوار به دستیابی به برجام 
را  راهبرد خود  گرچه در عرصه شفاهی،  ا و دوازدهم  یازدهم  ، دولت  به عبارت دیگر کرده است.   دیگری 

ها و نقاط قوت داخلی، ظرفیت  مبتنی بر تنش زدایی عنوان کرده اند، اما به دلیل عدم استفاده صحیح از 
 این راهبرد در واقع به راهبرد مماشات و سازش تغییر ماهیت داده است.  
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 ی است خارجیس یمعاصر حکمران یدر الگو ییراهبرد تنش زدا یج عملینتا -6نمودار 
د زدایی  تنش  راهبرد  گاه  هر  که  داده  نشان  ایران  انقالب اسالمی  سال  چهل  تجربه  واقع  سیاست در  ر 

کاهش نیافته، بلکه هجمه ها و فشارهای خارجی به ویژه در  خارجی ایران دنبال شده، نه تنها فشارها 
، رویکردی مغایر یعرصه سیاسی و اقتصادی به مراتب افزایش یافته است. از این رو باید گفت، دولت کنون

گرفت   ای جز از دست رفتن که نتیجهبا رویکرد مطلوب قانون اساسی و امامین انقالب اسالمی در پیش 
 های راهبردی برای ارتقای امنیت ملی و تأمین اهداف و منافع ملی نداشت.فرصت

 . نقد عملکرد الگوی معاصر حکمرانی 5
کارآمد  یمتعال یدولت با حکمران ی است خارجیدر س یمعاصر حکمران یالگو یریانطباق ناپذ    یسبب نا

مل  یابیو شکست دولت در دست و منافع  بر هم  یبه اهداف  ان ین اساس شاهد شکاف میبوده است. 
معاصر    یج الگویه شده و نتایارا  یلیبر چارچوب تحل   یمبتن  یاست خارجیموردانتظار از س  یها  یخروج
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را   ی دولت کنون    یاست خارجیم. مقام معظم رهبری اولویت کاری سیبوده ا  یدولت کنون  یاست خارجیس
کرده اند:  1ترتیب ذیل مشخص 

 
 ی است خارجیس یمتعال یحکمران یکار  یت هایاولو -7نمودار 

 
با توجه به اینکه بررسی کامل این اولویت ها در حوصله این مقاله نیست، به بررسی اهم اولویت ها و موارد 

 اصلی پرداخته می شود که خود می تواند سنجه دقیقی برای عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم باشد. 
 ای ملت ایراندفاع از حقوق هسته . 1-5

، در واقع نت  یران طیملت ا  یتجربه برجام و از دست رفتن حقوق هسته ا نشدن    ییجه اجرایدوره معاصر
و چه در ساحت ارزش ها و شناخت رهبران انقالب   یچه در ساحت قانون اساس  یمتعال  یاصول حکمران

شود   ین مقاله اشاره میدر ا  یمتعال  یحکمران  ی گر به شاخص هاین رابطه با باردیبوده است. در ا  یاسالم
 رد. یقرار بگ یابیمورد ارز  یق تری ران به طور دقیا  یاست خارجیس یرانمعاصر حکم یتا عملکرد الگو

 
1 www.farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23743 

دفاع از حقوق هسته  ای ملت ایران

ارتقای جنبش عدم تعهد

دیپلماسی عمومی

مسأله فلسطین

تهاجم علیه نظام سلطه در نظام جهانی

تقویت همکاری های دو و چندجانبه

حمایت از ملت های به پاخاسته

تقویت وحدت اسالمی
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های  مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ادعاهای طرف آمریکایی درباره تمدید تحریم
ای دانستند که بر اثر عجله برای زودتر رسیدن به توافق و در ساله علیه ایران را از اشکاالت توافق هسته10

کرات هستهنتیجه غفلت از جزئیات روی های فراوانی راجع ای بحثداده است. ایشان فرمودند: »در مذا
کنون در کنگره آمریکا مساله تحریمبه تحریم اند اینها تحریم نیست کنند و مدعی ها را مطرح می ها شد اما ا

کار است. وق کار را زودتر بلکه تمدید است! بروز این مشکالت ناشی از عجله در انجام  که  تی عجله داریم 
کنیم و به گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می  تمام  کنیم و 

شود«. همه این اتفاقات در حالی رخ داد که رهبر معظم انقالب در مراسم تنفیذ حکم رخنه در آن کار می
جمهور فرموده بودند: »چهار دهه خطاب به رئیس 96/ 12/5دوازدهین دوره ریاست جمهوری در تاریخ 

مراتب بیشتر از هزینه های زورگو بهالمللی به ما نشان داده هزینه تسلیم در برابر قدرتتجربه فّعالّیت بین
آن مقابل  در  زورگوییایستادگی  مقابل  در  شدن  تسلیم  مّلتقدرت  هاست؛  زورگو،  را  های  کشورها  و  ها 

کرده و را  کند«.ها را به معنای واقعی کلمه مسدود می های پیشرفت آنهبیچاره 
 تقویت همکاری های دو و چندجانبه . 2-5

از دغدغه با آن مواجه بود، نحوه تنظیم مناسبات  یکی  که دولت یازدهم طی چهار سال نخست  هایی 
می محسوب  غرب  و  شرق  حوزه  دو  در  شده  تعریف  بازیگران  با  سیگنالخود  ابتدا شود.  مثبت  یی های 

ئیکای اروپایی به شده از سوی شخص رئیس جمهور و دولت یازدهم به ایاالت متحده آمریکا و تروارائه
گارد بسته تر روسیه و چین در مقابل ایران شد. حتی این مساله  طور طبیعی منجر به احساس خطر و 

کرات هسته ترین دلیل بروز ز اصلینیز نشان داد. شاید یکی ا  5+1ای میان ایران و اعضای  خود را در مذا
نه غربی و تبدیل آن به الگوی بیشتر –این بحران، خروج سیاست خارجی دولت فعلی از مدار نه شرقی  

کمتر شرق می  که دولت یازدهم می غرب،  توانست در سایه حرکت در همان مدار باشد. این در حالیست 
کتیکی و اقتضایی خود در پی بگیرد. در اینجا  غربی، تعامل الزم با این دو را با تکیه بر  نه  نه شرقی بازی تا

کشورهای غربی و  کم بر نحوه تنظیم مناسبات ما با  کالن حا نیازی به بر هم زدن فرمول اصلی و رویکرد 
 .شرقی نبود
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گفتمان غرب گرایی آمریکا محور دولت یازدهم و دوازدهم در عرصه سیاست خارجی سبب شد تا عالوه بر 
کمتری در پرونده های بین المللی با ایران داشته باشند، در زمینه اقتصادی اینکه روسیه و   چین نقش 

نیز سهم اندکی ببرند. همانطور که نمودار ذیل نشان می دهد، پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، 
ین را در تراز تجاری چین با ایران مثبت شد که بدین معنا است، ایران روند روبه رشد صادرات خود به چ

گفت،  باید  تصویر  کالن  یک  در  شد.  کشور  این  ضرر  به  را  تجاری  موازنه  و  داد  دست  از  روحانی  دولت 
سبب شده تا کشور از موضع یک صادرکننده   یسیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی ضعیف دولت کنون

که سهم مهلکی برای   کننده تبدیل شود  کشور واردکننده و مصرف  اقتصاد درحال کاال و خدمات به یک 
 رشد ایران است. 

 تراز تجاری چین با ایران 4-نمودار 
 منبع: سازمان توسعه تجارت 

گذشته  که ایران نتوانسته روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با چین را همانند  این مهم نشان می دهد 
گسترده ای بر ضد   که در دولت دهم نیز تحریم های  اقتصاد ایران اعمال شد، محکم نگاه دارد. در حالی 

گوارتر از وضعیت گذشته بوده است  . با این حال وضعیت تجارت خارجی ایران در دوره کنونی به مراتب نا
کشورهای شرق و  کارشناسان همین وضعیت را برای روابط اقتصادی ایران با دیگر  که  این درحالی است 

تصور   که  کنند. دولت روحانی  ارزیابی می  آسیا  کور جنوب شرق  گره  تواند  برجام می  با امضای  کرد  می 
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اقتصاد ایران را به دست اروپایی ها و آمریکایی ها باز کند، باردیگر نیز نتوانست ایده تعامل با کدخدا را در 
 . عرصه اقتصادی به نتیجه مشخصی برساند

 تهاجم علیه نظام سلطه در نظام جهانی .3-5

کره با آمریکا را   کره با آمریکا را نه تنها مقام معظم رهبری، منطق مذا قوی و محکم تلقی می کنند و باب مذا
می توان راهکار حل مشکالت کشور بلکه نقطه آغاز توقعات و فشارهای جدید علیه ملت ایران می دانند.  

کرد:  کره با آمریکا را در سه الیه تقسیم بندی   منطق مقام معظم رهبری برای عدم مذا
کره با آمرعدم   یمنطق یه هایال -7نمودار   کا یمذا

 
الیه  بررسی  به  موضوع  بودن  برانگیز  چالش  و  اهمیت  به  توجه  از با  آمریکا  با  کره  مذا عدم  منطقی  های 

 دیدگاه رهبر انقالب پرداخته می شود.
 الیه مبنای و مکتبی: کفر به طاغوت الزمه ایمان است و آمریکا طاغوت اعظم است

فرماید: »فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باهلّلّ فقداستمسک بالعروة الوثقی«. این، ی قرآن میی شریفهآیه
حبل به  میاعتصام  معنا  ما  برای  را  حبل اهلّلّ  به  تمسک  به کند.  کفر  و  باهلّلّ  ایمان  با  است؟  چگونه  اهلّلّ 

زیرا صهیونیسم را او به وجود آورده   طاغوت.امروز طاغوت اعظم در دنیا، رژیم ایاالت متحده امریکاست؛
می تأیید  را  آن  و  رژیم است  تجاوز  امروز  است.  انگلیس  یعنی  قبلی  اعظم  جانشین طاغوت  امریکا  کند. 

ایاالت متحده و همفکرانش و همکارانش، دنیای اسالم را در وضعیت دشواری قرار داده است و دنیای 
رقی مادی و معنوی خود، زیر فشار امریکا و همکاران و اسالم در پیشرفت خود، در موضعگیری خود، در ت

الیه مبنای و 
مکتبی

الیه تجربه 
تاریخی

الیه سیاسی و 
دیپلماتیک
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کفر  کفر به طاغوت نیست.  همفکران اوست. در بسیاری از بخشهای امت اسالمی ایمان باهلّلّ هست؛ اما 
کفر به طاغوت، تمسک به عروه کشورها  به طاغوت الزم است. بدون  ی وثقای الهی امکانپذیر نیست. ما 

که به جنگ با امریکا بشتابند، دعوت نمیو دولتها و ملتها را به ای که تسلیم کنیم؛ ما دعوت مین  کنیم 
  1امریکا نشوند.

کرد   منطِق تجربه تاریخی:آمریکا دشمنی را شروع 
ایم؛ ما دائمًا گری کرده خاطر این است که ما ستیزههایی که با ما میشود بهبعضی خیال می کنند دشمنی

کرده  ]لذا[ اینها از این جهت با ما دشمنی میکنند؛ نه، این هم خیال غلطی   ایم،انگشت در چشم اینها 
آمریکاییکننده نبودهاست، تصّور غلطی است. ما شروع اّول انقالب  که دستگیر شده بودند،  ایم.  هایی 

چند روزی نگه داشته شده بودند، امام فرمود با کمال مراقبت بروند به محّل خودشان، سفارت خودشان؛  
قبل مسئله  تا  اینکه  بیاید  از  پیش  سفارت  تسخیر  داشت -ی  مقّدماتی  داشت،  عواملی  هم  آن   - که 

می]آمریکایی زندگی  اینجا  امنّیت  کمال  در  میها[  راحت  میکردند؛  بدجنسی رفتند،  البّته  و  آمدند؛ 
با   بدگویی،  با  کردند:  شروع  اّول  همان  از  آنها  کردند؛  شروع  آنها  نکردیم،  شروع  ما  با  میکردند.  تحریم، 

  2.کننده آنها بودند طلبکاری، با پناه دادن به دشمن مّلت ایران؛ شروع
 بی نفع و با ضرر  :منطِق سیاسی و دیپلماتیک

کرد؛ در رابطه کم نمیکند. آمریکا به عراق حمله  ی سیاسی با آمریکا برای ما مضر است. اواًل خطر آمریکا را 
فیر داشتند؛ این آنجا سفیر داشت، آن هم اینجا سفیر داشت.  ی سیاسی داشتند، سحالی که با هم رابطه

جنون خطر  که  سیطره رابطه  و  برای طلبانهآمیز  رابطه  وجود  ثانیًا  نمیبرد.  بین  از  را  قدرتی  هیچ  ی 
، همیشه اینطور بوده    -ها  آمریکائی ای بوده است برای نفوذ در قشرهای مستعد مزدوری وسیله  -نه امروز

. انگ شان  ها هم در طول سالیان متمادی سفارتخانهها هم همین طور بودند. انگلیسیلیسی در آن کشور
که حاضر بودند خودشان را به دشمن بفروشند. سفارتخانه کسانی  ها  مرکز ارتباط با سفلگان ملت بود؛ 

یگاه ندارند؛ این اینها این خأل را در ایران دارند؛ احتیاج به پایگاه دارند، و پا  ...یکی از کارهایشان این است
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بی و  آزاد  آمد  و  رفت  به  احتیاج  میخواهند.  اطالعاتیدغدغهرا  مأموران  و  جاسوسی  مأموران  و  ی  شان 
آنها تأمین  را برای  ارتباط، این  را ندارند.  آنها با عناصر سفله و مزدور دارند؛ اما این  ارتباطات نا مشروع 

کردن و حرف ز که نبود رابطهمیکند. حاال مینشینند آقایان وراجی  کردن،  ی با آمریکا برای دن و استدالل 
که رابطهما مضر است. نه آقا! نبود رابطه ی با آمریکا مفید باشد، ی با آمریکا برای ما مفید است. آن روزی 

 1.اول کسی که بگوید رابطه را ایجاد بکنند، خود بنده هستم
کره با آمریکا، صرفا مسأله بنابراین همانطور که در ادبیات مقام معظم رهبری مشا هده می شود، منع مذا

ای سیاسی یا شعاری نیست، بلکه دارای پشتوانه های عمیق دینی و تاریخی است. از این رو اینکه امروز 
کره با آمریکا سخن می گوید، نه تنها با دیدگاه های رهبر  دولت تدبیر و امید به آسانی سخن از آمادگی مذا

کره  ین در حالیبا باورهای دینی و تاریخی ملت ایران همسویی ندارد. اانقالب اسالمی، بلکه   است که مذا
کرده است.   با آمریکا از جمله مسائلی بوده که دولت تدبیر و امید، نسبت به آن ابزار عالقه 

کنون از   یدر دولت  گفته است. وی پس  آمریکا سخن  با  کره  برای مذا ایران  آمادگی دولت  از  بار  چندین 
کرده است: قدرت سرنگون کره با آمریکا را مطرح  ی پهباد آمریکایی در خلیج فارس  شرایط ایران برای مذا

که زورگویی می  گر از زورگویی دست بردارد ما همین ساعت و همین بزرگی  برابرش ایستاد. ا کند باید در 
کره هستیم. شما از ظلم خود دست بردارید. از تجاوز و تحریم  ست بردارید به میز تان دلحظه آماده مذا

کره هستیم.به نظر می آماده مذا ما  کره و عقل و منطق بازگردید،  آمریکا  مذا با  کره  رسد طرح مسأله مذا
بیشتر یک راهکار عملیات روانی برای خروج از حجم فشارهای منتقدان به عملکرد دولت است. دولت 

را به نتوانست به وعده های انتخاباتی خویش جامه عمل بپوشاند    یکنون آمریکا  با  کره  از این رو  مذا و 
 عنوان یک دستاویز برای بستن دهان منتقدان مطرح می کند.

 جمع بندی 
حکمران انطباق  عدم  دهد،   می  نشان  ها  خارجیس  یبررسی  حکمران  یاست  با  دوازدهم   ی دولت 

کارآمد  یشه اصلی،ر یمتعال کننده د  یشکست و نا کنون  یپلماسیکاماًل محسوس و نگران  شده    یدر دوره 
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نتوانسته در عرصه سیاست خارجی، کارنامه قابل قبولی از خود برجای بگذارد. عمده   یاست. دولت کنون
و  شکست  ازضعف،  نشان  امید  و  تدبیر  دولت  دوره  در  ایران  خارجی  سیاست  بررسی  های  شاخص 

کارآمدی به همراه دارد. تمرکز ب  ر رابطه با غرب به ویژه با ایاالت متحده و در نظر نگرفتن فرصت های نا
منطقه ای و پیرامونی در کنار گره زدن اقتصاد کشور به مسأله برجام، اعتماد ساده منشانه به غرب به ویژه 
گذاشته است. باید  کارآمد برجای  نا کاماًل  از سیاست خارجی دولت دوازدهم یک دستگاه  اروپا  و  آمریکا 

ذکر شد، ریشه و چالش اصلی مشکالت و عدم توانایی دولت در دستیابی به اهداف سیاست خارجی مت
که در این شش سال بر دستگاه دیپلماسی و سیاست  گفتمان و راهبردی نادرستی است  خود ناشی از 
که دولت برای حل و فصل چالش  کشور سیطره داشته است. از این رو به نظر می رسد تا زمانی  خارجی 
تواند  نمی  است،  آمریکا  مثبت  پاسخ  منتظر  همچنان  ای  منطقه  و  المللی  بین  محیط  در  خود  های 
گفتمان ناب انقالب اسالمی و راهبرد مقاومت در برابر  دستاورد خاصی به همراه بیاورد. حرکت به سمت 

-در سال  های به وجود آمدهنظام سلطه می تواند با تغییر سکانداران هدایت سیاست خارجی، از فرصت
های اخیر نهایت استفاده را ببرد. در حال منطقه نیازمند رهبری دیپلماتیک ایران است تا بتواند فرایند 
کره و گفتگو میان کشورهای غرب آسیا را به سمت دستیابی به یک الگوی ثبات منطقه ای سوق دهد.   مذا
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