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چكيده
این مقاله از یک س��و در مقام معنایابی و برگش��ایی مفاهیمی است که در عرصه سیاست خارجی در سند
چشمانداز بیست ساله ،تصریح شده است و از سوی دیگر در پی ارائه راهبردی بهینهای است که در روابط
بینالمللی و محیط پیرامونی ایران بتواند اهداف سند را در این میدان ناهموار و پر از سنگالخ محقق سازد،
به همین دلیل با نگاهی که عمدت ًا بر منافع ملی متمرکز بوده اس��ت اس��تراتژیهایی نظیر :توس��عه محوری و
اقناعسازی ،یافتن متحدین راهبردی ،توجه به هنجارهای رایج بینالمللی ،کابرد ادبیات دیپلماسی ،اجتناب از
رویکردهای تقابلی ،تعمیق و توسعه همکاریهای منطقهای و بینالمللی ،اصالح نگرشهای بینالمللی ،تقویت
چندجانبهگرایی و نظائر آن ،جهت تعقیب مضامین و مزایای س��ند چش��مانداز تأکید ورزیده است .هر چند
بر این باور است که جایگاه ممتماز این سند باالدستی بویژه در عرصه سیاست خارجی بسیار فراتر از مقاله
فراروی است.
واژگان كليدي

تعامل سازنده ،تعامل مؤثر ،روابط بینالملل ،سند چشمانداز ،همگرایی.
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مقدم ه
با توجه به شکل گیری نگرش های متفاوت و گاه نا همگون درزمینه جهت گیری های
کالن کش��ور به طور عام و سیاس��ت خارجی به طور خاص ،که نتیجه آن عدم شکل گیری
اجماع فکری و فلس��فی میان اندیش��ه های گوناگون و وجود حلقه های مفقوده در مس��یر
توسعه کشور است ،سند چشم انداز به عنوان نماد وفاق ملی اندیشه های مختلف در درون
نظام جمهوری اس�لامی ای��ران و با هدف نزدیک کردن و ادغام این اندیش��ه ها وضرورت
وجود افق بلند مدت در توس��عه کش��ور ترس��یم ش��ده است .اين س��ند براي نخستين بار
جهت گیری كالن كش��ور را مش��خص نموده تا تصويري از جايگاه ايران در سال  1404را
ارایه نماید .
بر اساس همین نگاه بلند مدت ،جمهوری اسالمی ایران در 13آبان ماه سال  1382شاهد
ابالغ س��ند چشم انداز بیست ساله توسعه کش��ور توسط رهبری است .بر اساس این سند،
ایران در افق سال  1404به کشوری توسعه یافته ،با جایگاه اول اقتصادی  ،علمی و فناوری
و با حفظ هویت اسالمی و انقالبی در منطقه آسیای جنوب غربی ( آسیای مرکزی و قفقاز،
خاورمیانه و کشورهای همسایه ) ،الهام بخش در جهان اسالم و دارای تعامل سازنده ومؤثر
در روابط بین الملل تبدیل خواهد شد.
تحقق اهداف كانوني سند چشم انداز نيازمند طراحي و اجراي سياست هاي متناسب در
حوزه های داخلي و خارجي است .حوزه خارجي به عنوان حلقه وصل يك كشور به عرصه
بين المللي از اهميت بسيار بااليي جهت نيل به اين اهداف برخوردار است .نقش اين حوزه
هنگامي روش��ن تر مي شود كه باید توجه داشت توس��عة یافتگی ایران در سند چشم انداز،
توسعه اي برون زا و در گرو تعامل سازنده و موثر با نظام بين المللي است .
به دلیل ماهیت کالن محورهای س��ند چش��م انداز از یک س��و و امکان ارائه تفسیرهای
متفاوت ،از س��وی دولتمردان ،گروهها و جریانات سیاسی ،و وجود تفسیر و تأویل متفاوت
از این مفاهیم  ،دس��ت یابی به اجماع فکری و ارایه نظریه ای کانونی به منظور فهم و درک
مش��ترک از این محورها و مؤلفه ها مش��کل زا بوده و محل مناقشه و بروز موانعی در مسیر
تحقق اهداف سند است .به عنوان نمونه برداشت های متفاوت از اهداف و مؤلفه های سند
چش��م انداز از سوی مجلس شورای اسالمی  ،قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام
موجب شده تا نگاه مشترک و یکسانی از این مفاهیم و اهداف شکل نگیرد  .بی تردید چنین
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برداشت هایی ،روند تحقق اهداف چشم انداز را با مشکل جدی مواجه می کند .مثال" دولت
کنونی بر این باور اس��ت که در مسیر سند حرکت می کند و در برخی موارد اهداف سند را
محقق نموده اس��ت ؛ اما مجمع تش��خیص مصلحت که نقش اصلی را در تهیه سند داشته و
وظیفه نظارتی تفویضی دارد ،معتقد است که جهت گیری دولت در راستای سند چشم انداز
نیست .اگرچه بحث و تبادل نظر علمی می تواند به کارایی بیشتر اصول مورد تاکید این سند
در عرصه عمل منجر شود ،اما ارائه تفسیرهای گاه متضاد با یکدیگر که هیچ سنخیتی با هم
ندارند تحقق سند چشم انداز را دشوار می سازد.
بر این پایه ایران توس��عه یافته در افق  ،1404منوط به ايجاد فضايي غيرمتشنج در روابط
خارجي و بهره گيري هر چه بيشتر از امكانات جهاني شامل تكنولوژي پيشرفته و امكانات
مالي بين المللي مي باشد و سياست خارجي مبتني بر تعامل سازنده و مؤثر با جهان ،آن گونه
كه در سند چشم انداز منعکس گردیده ،مي تواند از طريق برقراري روابط متعادل وعاري از
تشنج وحركت به سوي اعتماد سازي ،امنيت و آرامش ،فضاي مناسب سرمايه گذاري خارجي
و انتق��ال فن آوري هاي نوين را در جهت توسعةكش��ور فراهم كند( .واعظی )32: 1386 ،
از این رو سياس��ت خارجي کش��ور در افق چش��م انداز مبتنی بر همكاري و هماهنگي
در روابط بین الملل اس��ت .بدیهی اس��ت ک��ه اصالت يافتن همكاري در اين نوع سياس��ت
هم��ان طور كه از تنش و تقابل با نظام بين الملل پرهيزمي كند ،به معناي وادادگي در مقابل
قدرت های بزرگ و پذيرش وضع موجود در عرصه بين المللي نيس��ت ،بلكه با اس��تفاده از
قواعد بين المللي و با ايجاد اجماع هدفمند با كشورهاي همسو و در راستاي منافع و اهداف
كش��ور گام برمي دارد .الزم به ذکر اس��ت كه تحقق مفهوم " تعامل سازنده و مؤثر" در وهلة
نخست نيازمند تبيين نظري ،استراتژيك و ديپلماتيك دقيق است تا از قابليت انسجام بخشي
به رفتارها و گفتارهاي سياست خارجي كشور برخوردار گردد.
به همین دلیل س��ؤال محوری مقاله آن اس��ت که سیاس��ت های راهبردی تعامل سازنده
و مؤثر با نظام بین الملل مندرج در س��ند چش��م انداز ،معطوف به چه رویکردها و قواعدی
اس��ت .در واکنش ،فرض مقاله آن اس��ت که تعامل س��ازنده و مؤثر ایران در نظام بین المل
با رویکرد توس��عه محور ،اقناع جمعی و مجموعه س��ازی ،توجه به هنجارهای بین المللی،
بکارگی��ری بهینه زبان و ادبیات سیاس��ت بین الملل ،پرهیز ازرویکردهای تقابلی و مخاصمه
آمیز ،اعتماد سازی و اصالح نگرش نظام بین المللی می تواند اساس سیاست خارجی ایران
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را تشکیل دهد.
س��ند چش��م ان��داز( :)visionتصوي��ر مطل��وب و قاب��ل دس��تيابي در يك اف��ق زماني
معين( ابوالحس��نی )1384:13 ،ب��ه عب��ارت دیگر تصوي��ر مطلوب و آرمان قابل دس��تيابي
جامع��ه در يك افق زماني بلندمدت كه متناس��ب با مباني ارزش��ي و آرمانهاي نظام و مردم
تعيين ميگردد.
در واقع س��ند چش��م ان��داز تصویری اس��ت که بیانگ��ر وضعیت مطل��وب ،همه جانبه
درراس��تای تحقق اهداف قانون اساس��ی و آرمانها ی نظام جمهوری اس�لامی ایران در سال
1404خورشیدی است.
تعام��ل مؤث��ر ( :)Interaction Affectiveبرقراري ارتب��اط تأثيرگذار و همكاري اثربخش
ميان جمهوري اس�لامي ايران و سايركشورها با در نظر گرفتن منافع ملی و رعايت الزامات
معطوف به امنيت ملي و توسعه همه جانبه.
تعامل سازنده ( :)Interaction Constructiveبرقراری ارتباط با بازیگران مهم بین المللی
( کش��ورها ،سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی ) و ارایه کارکردی مطلوب ،خالق و
ثمر بخش است .
روابط بین المل��ل( :)International Relationsروابط بین بازیگ��ران بین المللی که الزام ًا
"دولت ها نبوده و روابط بین آنها صرفا" سیاس��ی نیست .همچنین روابط بین الملل را روابط
و ارتباطات سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی  ،اقتصادی و امنیتی دولت ها ،ملت ها وسازمان های
بین المللی دولتی و غیر دولتی نیز تعریف کرده اند.
همگرایی ( :)Integrationفرآیندی اس��ت که در آن جوامع از خواس��ت و قدرت هدایت
مستقل سیاست های عمده و اساسی خویش چشم پوشیده و سعی می کنند به تصمیم های
مش��ترک و هماهنگ دس��ت یابند و تصمیم گیری ها را به نهادهای مرکزی تازه ای واگذار
کنند (آقا بخش��ی  .) 277 : 1379 ،همچنین همگرایی را گرایش دو اندیش��ه و یا تفکر در
یک جهت تعریف کرده اند (همان .)123 ،
ائتالف چند کشور بر مبنای موقعیت جغرافیایی مشترک که بر اساس اجماع بر سرحداقل
موضوعات که مس��تلزم س��ود تمامی طرف های ائتالف باش��د را نیز همگرایی نامیده اند.
همگرايي به مفهوم پيوندهاي مش��ترك رس��مي و غيررس��مي ميان چند كشور براي نيل به
منافع مشترک است.
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نظام بین الملل ( :)International systemنظام بین المللی ش��امل کشورها  ،سازمان های
بین المللی و منطقه ای و همچنین روابط و اعمال متقابل آنهاست (آقا بخشی .) 292: 1379 ،
به تعبیر دیگر نظام بين الملل به مـعـنـاى قـطـب و مـركـز ثـقـل سـيـاسـت بين المللى بوده
و به مفهوم محيطى در نظر گرفته مى ش��ود كه در آن كش��ورهاى متعدد  ،سـازمـانـهاى بين
المللى و منطقه اى و مانند آن ،حضور دارند؛ بطورى كه رفتار ،جهت گيرى و خـواسـتـه های
كـش��ـورهـاى مزب��ور از نظ��ام بي��ن الملل تأثير م��ى پذيرد (.ن��ور اله��ی )242 : 1380 ،
موقعیت و مزیت های بین المللی ایران:
همانگون��ه ک��ه ذکر گردید ،تعامل مؤثر و س��ازنده ایران با نظ��ام بین الملل مورد نظر در
س��ند چشم انداز ،بر اساس س��ه اصل عزت ،حکمت و مصلحت در رویکرد مدیریت نظام
در ابع��اد بیرونی تعریف می ش��ود .از طرفی بدون هماهنگ��ی در داخل و تنظیم روابط در
ام��ور بین الملل نمی توان به ابعاد تعامل مؤثر و س��ازنده ای��ران در روابط بین الملل ،اتخاذ
سیاستی نه منفعالنه و نه تهاجمی بلکه تفاهم دو سویه ،چند سویه و همکاری جویانه مؤثر
دس��ت یافت .سیاس��تی که در برگیرنده منافع مشترک بوده و بر هم افزایی و حداکثر سازی
منافع طرفین تالش دارد.
جمهوری اس�لامی ایران کش��وری اس��ت منطقه ای و با توانمندی ه��ای بین المللی که
می تواند در س��طح جهانی قدرتی تاثیر گذار باش��د .ایران با سایر کشورهای منطقه به لحاظ
ژئواس��تراتژیک ،ژئوپلتیک و ژئواکونومیک از موقعیت برتری برخوردار اس��ت و بیش��ترین
مزیت های نسبی را به لحاظ این سه عنصر ساختاری در اختیار دارد.
جمهوری اس�لامی ايران از سه بعد «ژئوپوليتيك» « ،انرژي » و « فرهنگي -ايدئولوژيك»
ظرفی��ت و توانایی تاثیر گذاری بر نظام بين الملل��ی را دارد .افزون برآن ،ايران ،خود زماني
ش��كل دهنده ِ نظم بين المللي بوده اس��ت .از نظ��ر ژئوپوليتيك ،موقعي��ت جغرافيايي ایران
ب��ه نحوي اس��ت كه در همس��ايگي قدرته��اي مهمي چون روس��يه و حوزه نف��وذ امريكا
(جن��وب خليج فارس) قرار دارد .قرار گرفت��ن در مناطقي كه قدرتهاي بزرگ منافع حياتي
براي خود قائل اند ،به طور طبيعي ،جايگاه كش��ور را در تعامل ميان قدرتهاي بزرگ افزايش
مي دهد .در واقع ،اين موقعيت ژئوپليتيك ايران بود كه در دو جنگ جهاني ،لقب پل پيروزي
به آن بخش��يد .از س��وی دیگر وجود کش��ورهای بی ثبات هم مرز با ایران  ،با احتمال بروز
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بنیاد گرایی های فرقه ای و س��تیزه جو و در کنار حوزه خزر ایران را در منزلت اس��تراتژیک
مهمی قرار داده است.
از نظ��ر اقتصادي ،ش��اه راههاي بزرگ تجاري جهان در دريا و خش��كي يا از ايران يا از
نزديكي ایران مي گذرند ،و بر این اس��اس ایران با پانزده کشورهمس��ایه و دارای مرز آبی و
خاکی است ،ضمن اينكه با برخورداري از بخش قابل توجهي از انرژي جهان ،داشتن تسلط
ژئوپوليتيك��ي بر بي��ش از نيمي از ذخاير انرژي دنيا در منطق�� ِه خليج فارس جايگاه مهم در
ميان كشورهاي صادر كننده ِ نفت (اپك) و نهایت ًا ،نقش بالقوه ِ ايران در تأمين امنيت اقتصادي
و انرژی به عنوان س��وخت سیاس��ت درجهان برجس��تگی خاصی دارد .ب��ه دليل اهميت و
حساسيت اين موقعيت ژئوپوليتيكي است كه قدرتهاي بزرگ ،اجازه ِ تقويت و نقش آفريني
يك ايران ناهماهنگ با نظام بين الملل را به خود نمی دهند.
از نظ��ر فرهنگ��ي ني��ز ،ايران چه در دوره ِ پيش از اس�لام و چه پس از اس�لام ،از جمله
كشورهايي بوده است كه توانسته بر نظام بين الملل تأثير داشته باشد .كمك به گسترش زبان
فارس��ي پيش از اسالم وگسترش اسالم و زبان فارسي در بخشهاي وسيعي از آسيا در دوره ِ
اس�لامي از جمله تأثيرگذاريهاي فرهنگي ايران محس��وب مي شود .پس از انقالب اسالمي،
تأثيرگذاري فرهنگي ايران ش��كل ايدئولوژيك به خود گرفته است ،به طوري كه در مقطعی
توانسته است الگويي مناسب براي بسياري از حركتهاي اسالمي از غرب آفريقا تا خاورمیانه
و آسياي مركزي باشد.
طرح ايده ِ گفت وگوي تمدنها و پذيرش جهاني آن فرصتي را فراهم نمود تا ايران بتواند
بار ديگر با برگزاري كنفرانس��هاي بین المللی ،از نظر فرهنگي ،خود را به جهانيان بشناساند
و از اين طريق ،جايگاه فرهنگي خود را ارتقاء بخشد.
بویژه آنکه برتری های موقعیتی و کارکردی ،ش��رط الزم و ضروری برای تحقق و بروز
تعام��ل اثر گذار در س��طح جهانی اس��ت .تمایز دیگ��ر ایران که تا حدی م��ی تواند تنهایی
اس��تراتژیک را بوجود آورد درتفاوت های مذهبی ،نژادی ،قوم  ،فرهنگی و تمدنی ریش��ه
دارد .البته با همه خصوصیات و ویژگی های برشمرده شده در فوق می توان گفت که ایران
قدرت تضاد سازی و بهره گیری از منافع خود را دارد .آثار رویکرد تضاد سازی که سلبی و
تالفی جویانه اس��ت به مصلحت اهداف توسعه ای بلند مدت ایران نخواهد بود و بالعکس
نق��ش ه��ای ایجابی و ضرورت پیوند و تعامل و بهره گیری از ظرفیت های س��ه گانه مورد
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اش��اره در باال بهتر می تواند نتیجه بخش باش��د (.اکبری  )403 : 1385 ،تعامل ایران با نظام
بین الملل به این معنی اس��ت که دولت ها در تعامل ب��ا بازیگران و قدرت های منطقه ای و
جهانی درداد و ستدهای دو سویه و چند سویه به همکاری در عرصه های مختلف بپردازند.
اتخاذ چنین رویکردی می تواند جمهوری اس�لامی ایران را از موقعیت تعامالت خصمی و
قهری به تعامالت همکاری جویانه و مشارکت محور تبدیل کند.
پیوند توس��عه و تعامل سازنده و مؤثر در نظام بین الملل میان دیپلماسی اقتصادی و نظام
بین الملل از جمله شروط اساسی و تجارب موفق توسعه یافتگی و قدرت یابی اثر گذار در
جهان بوده است که تحقق آن در گرو سیاست تنش زدایی و تعامل سازنده با نظام بین الملل
تعریف می شود.
سیاس��ت خارجی کش��ور باید به گونه ای س��امان یابد که در کنار تعامل سازنده با نظام
بین المل��ل در س��طح دو جانبه ،منطقه ای و بین المللی و همچنین در س��طح س��ازمان های
بین المل��ل ،بتواند منابع ،امکانات ،فرصت ها و ثبات محیط خارجی کش��ور را برای فرآیند
توس��عه اقتصادی بسیج و تجهیز کند و هماهنگی کامل میان سیاست خارجی و بایسته های
توسعه اقتصادی برقرار شود( .واعظی)48 : 1387 ،
سیاست های محوری تعامل موثر و سازنده ایران در نظام بین الملل
گس��ترش هم��کاری های چند جانبه منطق��ه ای و بین المللی ،تنش زدای��ی در روابط با
کشور های غیر متخاصم ،اعتماد سازی ،تقویت روابط سازنده و مشارکت در قالب پیمان های
سیاس��ی ،امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی با کشورها و سازمان های بین المللی و همکاری فعال
و نقش آفرین در راهبری رژیم های بین المللی می تواند در تحقق اهداف توس��عه ای س��ند
چش��م انداز مؤثر باش��د .بر اس��اس اولویت بندی زیر ،تعامل س��ازنده و مؤثر ایران با نظام
بین الملل را می توان در صورت بندی زیر ارایه کرد.
 -1کشورهای صنعتی و برخوردار از فن آوری
 -2کشورهای همسایه و برخوردار از مزیت ژئوپلتیک
 -3کشورهای اسالمی غیر همسایه
 -4سازمان های بین المللی
 -5کش��ورهای جه��ان س��وم از جمله آفریق��ا ،آمری��کای التین و جنوب غرب آس��یا
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(مظاهری)391 : 1385 ،
دیدگاهی دیگر بخصوص در دولت فعلی وجود دارد که معتقد اس��ت ،براس��اس سند
چش��مانداز ،س��ه حوزة همسایگان و منطقه ،دنیای اس�لام و جهان ،به ترتیب اولویت برای
تحرک سیاست خارجی کشور تعیین شدهاند ( .متکی  )9 : 1385 ،اولویت نخست سیاست
خارجی و دیپلماس��ی کش��ور منطقه و همس��ایگان خواهد بود ،جایی ک��ه ایران قصد دارد
به قدرت نخس��ت تبدیل ش��ود .دنیای اس�لام در مرحلة بعد قرار دارد و از راه نمونهسازی
الهامبخش صورت خواهد گرفت و در مرحله آخر تعامل سازنده با جهان برای فراهمآوری
منابع الزم برای تبدیل شدن به قدرت نخست منطقهای مد نظر میباشد.
بر این اس��اس تعامل س��ازنده ،محور تعادل میان داخل و خارج و اس��تراتژی سیاس��ت
خارجی توس��عهگرا برای دستیابی به اهداف س��ند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسالمی
در افق  1404است.
بر اساس اولویت های مذکور برخی از سیاست های محوری تعامل سازنده و مؤثر ایران
در نظام بین الملل به شرح زیر است:
 -1رویکرد توسعه محور  ،اقناع ساز و مجموعه ساز
در ش��رایط جدید بین الملل ،کش��ورها از راه کنشهای فردی موفقیت چش��مگیری در
سیاس��ت خارجی به دست نمیآورند و این حتی در مورد قویترین و بزرگترین قدرتها
نیز درست است .آنچه در این شرایط اهمیت دارد ،توانایی کشورها در همراه کردن دیگران
با خود و مجموعهس��ازی است .همواره در موضوعات مهم سیاست خارجی مواردی وجود
دارد که با اندکی نرمش با اهداف بس��یاری از کش��ورها نزدیک و مش��ترک میشود .رایزنی
با کشورها و فعال بودن در س��ازمانهای منطقهای و بینالمللی میتواند فراهمسازنده منافع
جمعی باشد.
به نظر می رس��د بهترین سیاس��ت خارجی ایران با توجه به تجارب تاریخی و ش��رایط
ژئوپلتیکی ،سیاست موازنه مثبت و یا متوازن باشد .چنانچه ایران در  20سال آتی بخواهد به
قدرت نخست علمی – اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی تبدیل گردد به ناچار باید با
نظام بین الملل رویکرد تعامل و سازش��کارانه داشته باشد ،گرچه به لحاظ ارزشی و اخالقی
چنین رویکردی رنج آور است.
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بنابراین اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرا در تعامل با نظام بین الملل قواعد شکل گیری
و رشد را با توجه به محدودیت ها و امکانات  ،درونی می کند .در این راستا تعامل و ایجاد
ائتالف و همس��ویی با بازیگران منطقه ای و جهانی بسیار مهم و همکاری و مشارکت فعال
در سازمان های بین المللی و همانند سازی سیاست ها و قوانین داخلی در جهت توسعه نیز
الزام آور تلقی می گردد (مجیدی و سوری ) 235 :1387 ،
بنابرای��ن جمهوری اس�لامی ایران برای بهبود بخش��یدن به جایگاه کنون��ی خود که در
معیارهای جهانی پذیرفته ش��ده اس��ت باید از وضعیت انتق��ال و در حال گذار نظام جهانی
بیشینه بهره برداری را به عمل آورد و در چهار چوب همکاری ها و اتحادیه های بین المللی
و با حضور کارآمد در پیمان های اس��تراتژیک منطقه ای و فرا منطقه ای تالش کند .افزون
بر تقویت پیمان های سیاسی و استراتژیک باید از تشکل های اقتصادی در جهت توسعه و
تجهیز بنیان های اقتصادی کشورهای عضو با تولیدات گوناگون بخصوص منابع استراتژیک
چون نفت و گاز استفاده شود( .رشنو)475 :1387 ،
-2خلق متحد یا متحدین استراتژیک
متحد استراتژیك به لحاظ مفهومی یعنی كشوری كه به لحاظ عقیدتی -سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی ،امنیتی و ...رابطه بس��یار نزدیك با یک كش��ور داشته و روابط و رفت و آمدها بین
سران كشورها در سطح باال است (.صدر )22 :1386 ،
در تعريف دیگر متحد اس��تراتژيك به این معنی اس��ت كه يك بازيگر بين المللي حاضر
باشد به خاطر متحد خودش از منافع حياتي خودش بگذرد؛ يعني اگر عليه متحد خود جنگي
اتفاق بيفتد او حاضر باش��د به نفع او وارد جنگ ش��ود و حاضر باشد بعضي از منافع حياتي
و اقتصادي خود را به خاطر او از دس��ت بدهد .مثل آمريكا و انگليس(.س��لیمی)7: 1382 ،
به عبارت دیگر ،وقتي ما مي گوييم "متحد اس��تراتژيك" در واقع از انطباق منافع حياتي
دو بازيگ��ر با يكديگر يا نزديك ش��دن منافع حياتي دو بازيگ��ر در موضوعي خاص كه آن
موضوع در سطح منافع حياتي تعريف شده صحبت مي كنيم .بنابراين ممكن است با برخي
از بازيگران همكاري داشته باشيم ،يعني در سطح پايين تر از منافع حياتي يا در سطح روشها
يا الگوهايمان .اما وقتي مي گوييم اس��تراتژيك يعن��ي ما در اهداف حياتي و كالن خود هم
كيش��اني داريم و وقتي مي گوييم رقيب اس��تراتژيك (مانند رژیم صهیونیس��تی و جمهوري
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اس�لامي ایران) در واقع در بس��ياري از منافع حياتي خود با هم در حوزه تعارض هستند و
برخي معتقدند كه اين تعارض حتي در سطح هويتي هم تعريف شده ،لذا اين دو بازيگر به
هيچ وجه نمي توانند در قالب الگوهاي همكاري حتي به صورت موضعي موقت به همديگر
نزديك شوند (.افتخاری )8 : 1384 ،
جمهوری اسالمی ایران می تواند در دو یا سه منطقه به دنبال متحد استراتژيك باشد .يكي
حوزه كش��ورهاي اسالمي و عربي است و دیگری روس��يه ،بعد از فروپاشي اتحاد جماهير
شوروي ،روسيه براي اينكه به اهداف كالن خود برسد ،مايل است خأل قدرت اتحاد جماهير
ش��وروي را پر كند ،لذا چنانچه ایران بتواند در اين بازي جديد به منافع مش��تركي در سطح
كالن با روس��یه برسد ،این قابليت وجود دارد كه روسيه به متحد استراتژيك ما تبدیل شود.
اما ارتقاي روابط ايران و روسيه به سطح استراتژيك با مشكالت بسیار جدي مواجه است و
نوع رفتارهاي روسيه هرازگاهي نشان مي دهد كه آنها هم مايل به چنين سرمايه گذاري ای
نخواهند بود .البته در کنار سیاست نگاه به شرق نباید از سیاست نگاه به غرب غفلت کرد و
رفع تنش با غرب را نیز باید توأمان پیگیری کرد .رويكرد يا پيشنهاد سوم متوجه چين است؛
يعني اينكه اين قدرت خفته يا قدرت آرام حتي بيش��تر از روس��يه چنین ظرفيتی را دارد و
مي تواند اين نقش را ايفا كند .هانتينگتون در نظریه برخورد تمدنها معتقد بود که عمده ترين
خطر جدي براي اردوگاه يا تمدن غربي همين اس��ت كه نمايندگي آن را جمهوري اسالمي
ايران و چين به عهده داش��ته باش��ند .در واقع تحليل هانتينگتون بر اين مس��أله استوار است
كه نزدیک ترین متحد اس��تراتژيكي كه در فضاي جديد مي تواند براي ايران ش��كل بگيرد،
چين است.
-3توجه به هنجارهای بین المللی
توج��ه به ع��رف و هنجارهای بینالملل��ی در جهان جدید باید بهعن��وان یک راهنما در
سیاس��تگذاری خارجی مورد توجه قرار گیرد .کش��ورها با آش��نایی و اس��تفاده از عرف و
هنجارهای بینالمللی بهتر میتوانند به منافع خود برس��ند .البته توجه به عرف و هنجارهای
بینالملل��ی ب��ه معنی تس��لیم ش��دن در برابر آنها نیس��ت ،بلک��ه مبتنی بر طزیق��ت و مآالً
ارزش گذاری است.
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-4بکارگیری بهینه زبان و ادبیات سیاست بین الملل یا دیپلماتیک
موض��وع دیگری که توجه به آن ضرورت دارد ،رابطه میان اندیش��ه و آرمان از یک س��و و
زبان و ادبیات مورد اس��تفاده برای بیان و ابراز آن اندیش��ه و آرمان از س��وی دیگر میباشد.
زبان همواره باید در خدمت اندیش��ه و آرمان باش��د و نه اینکه به حصاری برای آن تبدیل
شود .اصالت زبان به میزان توانمندی آن برای کارآمد ساختن و موفقیت در رسیدن به هدف
بس��تگی دارد .به همین دلیل ،هنگامی که زبان ،فاقد توانمندی الزم برای پیش��برد فکر باشد،
باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد .کش��ورهای موفق در حوزه سیاس��ت خارجی کشورهایی
هس��تند که متناس��ب با ش��رایط زمانی و مکانی ،زبانهای متفاوتی برای بیان اندیش��ه خود
برمیگزینند.
در شرایط کنونی نظام بینالملل ،پیگیری اهداف ملی باید به شیوهای صورت گیرد که نه
تنها نگرانی س��ایر بازیگران را بر نیانگیزد،بلکه امکان جلب همکاری آنان را در دستیابی به
اهداف داش��ته باشد .در این جهت ،عالوه بر مجموعهسازی منطقهای و فرامنطقهای بهعنوان
کانون پیگیری و تأمین موفقیتآمیز اهداف ملی ارائة تصویری مطلوب از اهداف ملی است
تا در پرتو آن پیگیری این اهداف بهصورت منافع جمعی قلمداد گردد.
برای ارایه تصویری مطلوب به محیط بینالمللی ،بهرهگیری از زبان و ادبیات در سیاست
بینالملل ،مهم می نماید تا در پرتو آن بتوان به اهداف ملی دس��ت یافت .زیرا در ش��رایط
جدید دس��تیابی به اهداف ملی جز از راه همکاری با دیگران امکانپذیر نیست و پیششرط
همکاری ،برخورداری از تصویری مطلوب نزد دیگران است .گرچه تغییر در ادبیات و روابط
بی��ن جمهوری اس�لامی ایران و قدرتهای بزرگ بینالملل��ی یکی از ضرورت های تحقق
تعامل س��ازنده و موثر اس��ت  ،اما این امر به معنای پذیرش بیچون و چرای خواس��تهها و
اهداف قدرتهای بزرگ در قبال کشور نیست ،بلکه متوجه چگونگی مدیریت و گزینش نوع
قواعد بازی متناسب با اهداف تعریف و تعیین شده در چشمانداز بیست ساله میباشد.
 -5پرهیز از رویکرد های تقابلی و مخاصمه آمیز
اتخاذ رویکرد دش��منیورزانه نسبت به روندها و فرآیند جهانی در شرایط موجود نه تنها
منجر به تغییر و دگرگونی آنها نخواهد ش��د ،بلکه کشوری که اینگونه رویکردها را مدنظر
قرار دهد در معادالت جهانی گوشهنشین یا طرد خواهد شد .در این شرایط ،کشورهایی که
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با برخی از روندها مخالف هس��تند به جای تقابل ،با تعامل فعاالنه تالش میکنند در جهت
تأثیرگذاری مناس��ب بر این روندها و فرآیندها امکان بیش��تری را برای بهرهبرداری خود از
فرصتهای بینالمللی فراهم سازند.
درشرایط نوین ،کشورهایی که به هر دلیلی تهدید تلقی شده و یا یک تصویر امنیتی از خود
بروز میدهند ،نمیتوانند اهداف خود را به ش��یوهای مطلوب در نظام بینالمللی پیش ببرند.
به عبارت دیگر ،وضعیت جهانی بهگونهای است که به سادگی در برابر چالشهای مستقیمی
ک��ه امنیت و اقتصاد جهانی را با خطر مواجه نماید ،هم رأی ش��ده و متحد عمل میکند .از
این رو ،در شرایط موجود پیگیری اهداف ملی باید با تصویر غیرامنیتی (فرهنگی ،اقتصادی)
از خود همراه باشد.
-6تعمیق همكارىهاى منطقهاى و بين المللى درقالب معاهدات سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی
ب��ا توجه به اینکه فرآیندهای منطقهای متناس��ب با نیازهای منطقهای ش��کل میگیرند و
توسعه مییابند ،بنابراین ،کنارهگیری از مشارکت در این فرآیندها به نادیده گرفتن منافع ملی
منجر میش��ود .در این شرایط ،بهترین اقدام ،مش��ارکت کنشورزانه در شکلدهی و جهت
بخش��ی به اینگونه فرآیندهاس��ت .یکی از متغیرهای اصلی در تعیین میزان تأثیرگذاری یک
کش��ور در گستره سیاس��ت بینالملل ،درجه همکاری آن کشور در شکلدهی و جهتدهی
به فرآیندهای منطقهای و در سطحی کالن به فرآیندهای جهانی است .این به دلیل آن است
ک��ه فرآیندهای بینالمللی تأثیر اساس��ی بر الگوهای تعامل می��ان بازیگران عرصه بینالملل
میگذارن��د .برای تاثیر گ��ذاری در جهت دهی فرآیند های منطق��ه ای و بین المللی تعمیق
هم��کاری های منطق��ه ای و بین المللی در قال��ب معاهدات سیاس��ی ،فرهنگی و اقتصادی
ضرورتی جدی است.
همکاری بینالمللی در تأمین اهداف ملی از آن رو اهمیت دارد که در وضعیت کنونی ،از
یک س��و اساس ًا پیگیری این اهداف بدون بهرهمندی از منابع بینالمللی ،امکانپذیر نیست و
از سوی دیگر ،این همکاری سبب کاهش چشمگیر هزینه های رسیدن به این اهداف خواهد
شد .بر این اساس ،باید گفت که استراتژی سیاست خارجی چشمانداز با توجه به دو گزارة
داخلی :نیازهای اقتصادی ـ اجتماعی (توسعه همهجانبه) و وضعیت جغرافیایی (ژئوپلیتیک)؛
و دو متغیر خارجی :ساخت نظام بینالملل (شیوة توزیع قدرت و هنجارها) و وجود تهدید
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و خطر ،مبتنی بر تعامل سازنده می باشد .این استراتژی بر پایه ایجاد «امنیت فراگیر» و ثبات
دائمی در س��طوح فردی ،اجتماعی و ملی کش��ور است و سیاس��تهای اقتصادی و دفاعی
پش��تیبان آن خواهند بود و طیفی از همکاری ها و گونههایی از رویارویی دفاعی و تاکتیکی
را در بر میگیرد و به سمت توازن بخشی میل میکند.
 -7استراتژی همزیستی مسالمت آمیز:
همزیستی مسالمت آمیز یک سیاست واقع گرایانه مبتنی بر مفاهمه و احترام متقابل است.
بر اس��اس این منطق جمهوری اس�لامی ایران در عین حفظ هویت اسالمی و انقالبی خود،
پیگیر منافع ملی و به رسمیت شناختن حقوق و منافع دیگر کشورها خواهد بود و با پرهیز از
مطلق گرایی و یک سویه اندیشی تالش می کند با پذیرش پلورالیسم بین المللی در سیاست
خارجی به جای الگوی کشمکش و تعارض در قالب همکاری و همزیستی مبتنی بر صلح
و تفاهم با دیگر کشورها روابط خود را تقویت کند.
-8اصالح نگرش نظام بین المللی  ،تنش زدایی و اعتماد سازی یا ایجاد تصویری مثبت از ایران
تنش زدایی سیاس��تی عملگرایانه است که اصل همزیستی و همکاری را محور خود قرار
می دهد و از منطق گفت و گوی سازنده پیروی نموده و با اعتماد سازی در سیاست خارجی
سوء برداشت ها را مرتفع می کند .تنش زدایی فرآیند عادی سازی روابط با همه کشورهایی
اس��ت که از نظر جمهوری اسالمی مشروعیت و رسمیت دارند و بر پایه احترام دو سویه با
آنان رفتار می کنند.
اتخ��اذ سیاس��ت تنش زدایی به معنی سس��تی و انفعال و کوتاه آم��دن از مواضع اصولی
نیست بلکه بر اساس عقالنیت و منطق است که با اعتماد سازی دوسویه دامنه همکاری های
منطقه ای و جهانی گسترش می یابد.
جمهوری اس�لامی ایران با سیاست مس��تمر تنش زدایی و اعتماد سازی تالش در جهت
اصالح و بهبود نگرش نظام بین الملل بخصوص قدرت های بزرگ نس��بت به ایران را باید
م��د نظر ق��رار دهد و بی تردید بدون اعتماد س��ازی و تنش زدایی نم��ی توان نگرش نظام
بین الملل را نسبت به ایران تعدیل و اصالح کرد.
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 -9تعقیب سیاست چند جانبه گرایی :
چند جانبه گرایی الگوی رفتاری سیاس��ت خارجی بر اس��اس اصول و قواعدی اس��ت
که در بردارنده هنجارها ،ارزش ها ،هویت های مش��ترک و نهاد های رس��می و غیر رسمی
در زمین��ه همکاری و همیاری در مدیریت امور سیاس��ی ،اقتص��ادی و امنیتی ،در یک دوره
زمانی و پویا اس��ت .ارزش ها ،هنجارها و ش��یوه تعامل مشخص و معین در بین کشورهای
شرکت کننده در مدیریت بین المللی را بوجود می آورد .در بستر چند جانبه گرایی دیپلماسی
چند جانبه معنا و مفهوم پیدا می کند .دیپلماس��ی چند جانبه در نظام ،ش��یوه ،رویه مدیریت
مش��ترک و دسته جمعی مس��ائل و موضوعات معطوف به منافع مشترک توسط چند کشور
در بس��تر اندیش��ه چند جانبه گرایی امکان پذیر اس��ت .دیپلماس��ی چند جانبه در شرایط و
حوزه هایی امکان پذیر و کارس��از اس��ت که منافع مش��ترک روشن و آشکار قابل شناسایی
باشد ( .دهقانی فیروزآبادی)369 :1387 ،
از این رو دیپلماسی چند جانبه امکان همکاری ،کنش ورزی و سهم پذیری کلیه کشورها
در مدیریت مش��ترک ،در قالب س��ازمان های بین المللی را فراهم می کند .دیپلماس��ی چند
جانبه برای قاعده سازی و هنجار سازی در سطح بین المللی ضرورت پیدا می کند.
بر اساس آنچه گذشت ،دیپلماسی چند جانبه در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
به معنای حضور و نقش آفرینی کنشی در عرصه بین المللی از راه مشارکت کارآمد و سازنده
در نهاد ها ،مجامع ،کنفرانس ها ،ترتیبات و رژیم های اقتصادی ،سیاس��ی ،امنیتی و فرهنگی
بین الملل��ی به منظور ش��کل دهی ب��ه فرآیند های بین المللی و ح��ل و فصل درگیری های
بین المللی و هنجاری است.
 -10به کارگیری و بهره برداری از دیپلماسی فرهنگی
کش��ورهایی که دارای حوزههای فرهنگی ـ تمدنی هس��تند بیش از کش��ورهایی که این
حوزهه��ا را ندارن��د ،از امکان تعامل منطق��های و تأثیرگذاری جهانی برخوردار میباش��ند.
بنابراین ،کوشش برای گسترش و تقویت حوزههای فرهنگی ـ تمدنی برای واحدهای ملی،
بیش از هر چیز کوششی برای منافع ملی آنهاست (.واعظی )59 :1387 ،
معرف��ی فرهنگ و تم��دن ایرانی به عنوان یکی از تمدن های بزرگ جهان ،ارایه تصویری
خالص از ارزش ها و اندیش��ه های اس�لامی ( ملکی )98 :1387 ،و تبلیغ سنت ها ،باور ها،
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ایس��تار ها ،آثار و مظاهر باس��تانی وخرده فرهنگ های عمومی ایرانیان به سایر کشورها مد
نظر اس��ت .تبادالت فرهنگی و برگزاری نشس��ت های علمی مشترک در سطح منطقه ای و
جهان��ی ،مبادله محصوالت فرهنگی و صنایع دس��تی و برگزاری روز فرهنگ و تمدن ایران
در کش��ورهای بزرگ دنیا و زمینه س��ازی برای توس��عه و جذب توریسم می تواند تاثیرات
فرهنگی مطلوبی در تعامل ایران با دنیا داشته باشد.
هویت اسالمی و انقالبی و رابطه آن با تعامل مؤثر و سازنده
ایران توس��عه یافت��ه با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فن��اوری در منطقه و برخوردار از
سیاس��ت تعامل س��ازنده و مؤثر در نظام بین الملل بدون در نظر گرفتن مبانی ارزشی مکتب
اسالم که نظام بر اساس آن شکل گرفته است ،قابل قبول نیست و به تعبیری هویت اسالمی
و انقالبی جامعه نباید قربانی توس��عه یافتگی و جذب و ادغام در نظام های س��کوالر غربی
شود .زیرا هویت اسالمی و انقالبی یعنی جامعه ای آراسته به آموزه های اسالمی و اخالقی
و دارای ویژگی هایی چون حق طلبی ،اس��تقالل خواهی و ظلم ستیزی در سند چشم انداز
و به عنوان پارادایم مسلط در مقابل پارادایم لیبرال و سکوالر برای اداره جامعه مطرح است.
بنابراین حفظ هویت اس�لامی و انقالبی – انقالبی نه به معنی نگره ها و رفتارهای تندروانه
و رادی��کال بلکه به معنی اصولگرایی و تحول خواه��ی – در تعامالت اجتماعی و تبادالت
فرهنگی در روابط بین الملل مبنای حرکت و همکاری خواهد بود؛ بلکه « هویت اس�لامی
و انقالبی» بدان معنا اس��ت که حرکت در مس��یر توسعه به مفهوم رویگرداندن از اهداف و
آرمانهای انقالب اس�لامی و قانون اساسی نیست ،ولی ش��یوة تحقق این آرمانها دگرگون
ش��ده است؛ به این صورت که با دس��تیابی به موقعیت توسعهیافتگی ،ایران به منشاء الهام و
الگوبرداری سایر کشورهای اسالمی تبدیل شود.
در ای��ن چارچوب تعامل ایران با نظام بین الملل بر اس��اس س��ه اصل عزت ،حکمت و
مصلحت در رویکرد مدیریت جامعه در ابعاد بیرونی تعریف می شود ،زیرا بدون هماهنگی
در داخل و تنظیم روابط در امور بین الملل ،نمی توان به ابعاد تعامل مؤثر و سازنده ایران در
روابط بین الملل ،اتخاذ سیاس��تی نه منفعالنه و نه تهاجمی بلکه تفاهم دو سویه و همکاری
جویانه مؤثر که در برگیرنده منافع مش��ترک اس��ت و بر هم افزایی و حداکثر س��ازی منافع
طرفین تالش دارد دست یافت (.مبینی دهکردی و رضایی) 694 : 1385 ،
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الگوی تعامل مؤثر و سازنده به عنوان یکی از ارکان محوری سند چشم انداز و یکی از
پایه های اصلی راهبرد بلند مدت در سیاست خارجی کشور برآیند و حلقه اتصال شش
رکن راهبردی سیاست خارجی است که می توان آنها را اینگونه برشمرد:
 -1سیاس��ت تعادل نس��بی میان تقاب��ل و کنترل چال��ش های ایاالت متح��ده آمریکا و
جمهوری اسالمی ایران .
 -2سیاست مهار تهدید و کنترل توسعه طلبی رژیم صهیونیستی
 -3سیاس��ت تعام��ل موازن��ه س��ازنده (موازن��ه مثبت) ب��ا اتحادیه اروپا و کش��ورهای
محور اروپایی
 -4سیاست معتمد مشترک با بلوک بین الملل اسالمی ( اکبری) 399 : 1387 ،
 -5سیاست توسعه منافع و مشترکات امنیتی  ،سیاسی و اقتصادی با کشورهای محور نظیر
روسیه ،چین ،هند ،ژاپن ،مالزی و اندونزی.
 -6سیاست تعمیق مناسبات و گسترش منافع با کشورهای آفریقایی و آمریکای التین.
الزامات تحقق تعامل سازنده و موثر سند چشم انداز
در پیش نویس الزامات تحقق س��ند چش��م انداز که به تصویب شورای مجمع تشخیص
مصلحت نظام در س��ال  87رس��یده اس��ت  7 ،بند از  25بند تصویب شده مرتبط با حوزه
سیاس��ت خارجی و روابط بین الملل است و نشان می دهد که عنصر کلیدی «تعامل سازنده
و مؤثر ایران در روابط بین الملل» مورد توجه جدی این نهاد بوده است .در این پیش نویس،
موارد زیر مورد تأکید قرار گرفته است:
 .1تحکيم الگوي مردمساالري ديني و تعميق مشارکت سياسي ،ترويج عقالنيت و اعتدال،
نفي انديشه خش��ونتگرايي ،تحجر ،واپسگرايي ،افراطيگري ،غربزدگي ،خودباختگي و
اباحيگري در تعامالت اجتماعي و روابط بينالملل.
 .2تقويت همگرايي ،گس��ترش و تعميق پيوندهاي فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي ،علمي و
تسهيل ارتباطات بين جوامع و دولتها در منطقه و جهان اسالم و تشکيل بازارهاي يکپارچه
و مشترک.
 .3تعامل س��ازنده با فرآيند و روند طبيعي جهاني ش��دن و مقابله با پروژه جهانيس��ازي
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غرب و نظام تکقطبي و مناسبات غيرعادالنه در جهان.
 .4ارتقاي کارآمدي و بسترس��ازي الزم درروابط خارجي براي تعامل مؤثر وس��ازنده در
مناسبات منطقهاي و بينالمللي و تنظيم روابط با قدرتهاي مشروع و غيرمتخاصم.
 .5همکاري سازنده و دوستانه بين پيروان مذاهب اسالمي و تعامل مثبت و مؤثر با پيروان
ادي��ان الهي و تالش مش��ترک به منظور تحق��ق آرمانهاي الهي مانند خداپرس��تي ،عدالت،
کرامت انساني و مقابله با تنازعات و اقدامات تفرقهافکنانه.
 .6حمايت از حقوق ايرانيان خارج از کشور و برنامهريزي جهت استفاده از ظرفيتهاي
علمي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي آنها در روابط خارجي و رفع نيازهاي کشور.
 .7س��ازماندهي تالش مشترک براي ايجاد مناس��بات و نظامات جديد اقتصادي ،سياسي
و فرهنگ��ي منطق��هاي و جهاني مبتن��ي بر عدال��ت ،آزادي ،صلح ،امنيت و رف��اه همگاني.
(جام جم ،اول تیرماه )1387
مالحظات
سیاس��ت خارجی مبتن��ی بر تعامل س��ازنده و مؤث��ر ،ویژگیهای��ی دارد .مهمترین این
ویژگیها ،توانمندی کشور در بازی کردن نقش تولید کننده امنیت میباشد .کشورباید توانا
به تأثیرگذاری بر تعریف تهدیدات ،منافع و رویکردهای جمعی باشد .الزمه این تأثیرگذاری
نیز ،توانمندی و قابلیت عمومیت بخشی به درک مفاهیم بنیادین امنیتی جمعی از یک سو و
قدرت عرضه سازوکارهای مورد پذیرش جمعی در برابر تهدیدات از سوی دیگر است.
نکته مهم دیگر که در ابعاد مفهوم تعامل مؤثر و س��ازنده در س��ند چشم انداز نباید از یاد
ب��رد ،ارائه تعری��ف عملیاتی و قابلقبول جمعی از نقش کانونی کش��ور در حوزههای مهم
سیاسی ،اس��تراتژیک ،اقتصادی و فرهنگی است .برای دستیابی به این هدف ،کشور نیازمند
ظرفیتها و پتانس��یلهای مکمل و جایگزین ش��ونده ،در سطح منطقهای و بینالمللی است.
تولید و بازتولید الگوهای س��امان دهندة مطلوب در س��احتهای اقتصادی و اجتماعی نیز
میتواند نقشی اساسی در تأمین هدف مورد نظر داشته باشد.
همچنی��ن برخ��ورداری از جایگاه مناس��ب در حوزهه��ای تولید دان��ش ،دانایی ،ثروت،
خالقیت و رضایتمندی نیز ضروری به ش��مار میآید .و این امر فقط در س��ایه وجود درک
مثبت ،شایس��تة احترام و الگوپذیری قابل دستیابی است .پس هرگونه زمینهای که تصویری
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مخدوش ،چالشگر ،پیشبینیناپذیر و غیرقابل اعتماد از کشور ارائه دهد در گستره سیاست
خارجی آسیبزننده است.
ماهیت هریک از اهداف س��ند چش��مانداز و ابزار تحقق آن بهروشنی گویای آن است که
توس��عه ملی کش��ور نباید و نمیتواند در راهی رویارو شونده با جهان به ثمر نشیند ،بلکه از
راه تعامل سازنده ،منابع ،آرامش ،ثبات ،امنیت و نیازمندیهای الزم برای تحقق توسعهیافتگی
فراهم خواهد شد .از این دیدگاه ،تأثیر مثبت بر نگاهها ،تصویرها و برداشتهای دیگران از
کشور ،از اولویت بسیار باالیی برخوردار است و بهعنوان بایستة بنیادین ،محدوده گفتاری و
رفتاری سیاست خارجی کشور را تعیین میکند.
اجرای سیاس��ت خارجی همواره بهعنوان کوشش��ی مس��تمر برای تأمی��ن همکاریهای
بینالمللی و متوجه تحقق اهداف چشمانداز تلقی میشود .این همکاریها را بهوسیله قانون
نمیتوان تحمیل کرد و به جز چند نمونه ،از راه زور هم به دست نمیآیند .زیرا « تعامل موثر
و سازنده» پویاترین شیوه اجرای سیاست خارجی برای تحقق اهداف چشمانداز است که در
یک نگاه کلی باید در پی اهدافی چون خنثیس��ازی ترفند های خصومت آمیز و بیطرف
س��ازی ،حساسیتزدایی و همراه س��ازی و همچنین تفاهم سازنده همراه با هنجارسازی و
مجموعه سازی با کشورها و نهاد های بین المللی باشد.
مهمترین اقداماتی که ضرورت دارد تا براس��اس بایستههای گفته شده و به منظور تحقق
اهداف چشمانداز در دستور کار قرار گیرد به شرح ذیل است:
 .1مدیریت دگرگونی هنجاری ،بهصورت پویا ،منعطف و شبکهای
 .2چهرهسازی و ایجاد مقبولیت
 .3اعتمادسازی و قابل پیشبینی بودن
 .4برانگیزش ،حساسیتزدایی و اقناع بازیگران اصلی منطقهای و بینالمللی
 .5ایفای نقش نمونه ساز ،مبتکر و شکل دهنده منطقهای (مدیریت بحرانها)
 .6ایجاد دستگاه دیپلماسی حرفهای.
بر این اساس ،س��ند چشمانداز ،به گسترش فرایند جهانی شدن و ناگزیر بودن مشارکت
فعال و پویا در نظام بینالملل و توس��عه برونگرا با حفظ اصول اس�لامی و انقالبی طرح
ش��ده در قانون اساس��ی جمهوری اسالمی توجه داشته اس��ت .محصول تحقق اهداف سند
چش��مانداز ایجاد و تقویت بنیان نظام سیاسی در تعامل با نظام بینالملل ،براساس سه اصل
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عزت ،حکمت ،مصلحت و با هدف کارآمدی بنیانهای سیاس��ی ،امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی
و علمی نظام است.
نتیجه گیری
سياس��ت خارجي کش��ور در افق چش��م انداز مبتنی بر همكاري و هماهنگي در روابط
بین الملل است .در اين سياست همان طور كه از تنش و تقابل با نظام بين الملل پرهيز مي شود،
وادادگي در مقابل قدرت های بزرگ و پذيرش مطلق وضع موجود در عرصه بين المللي نیز
مردود اس��ت .اما اس��تفاده از قواعد بين المللي و ايجاد اجماع هدفمند با كشورهاي همسو،
در  راستاي منافع و اهداف توسعه کشور مورد توجه جدی قرار می گیرد.
بر این اس��اس می توان نتیجه گرفت که «سیاس��ت خارجی جه��ان گرای اصالح طلب»
ماهیتی تعاملی دارد که حد وس��ط تقابل و تطابق قرار دارد .در این سیاس��ت ادغام و انطباق
کامل و بی قید و شرط مد نظر نبوده و تقابل مطلق جهت تغییر بنیادی وضع و نظم موجود
به صورت فوری و فاحش مد نظر نیست.
در سیاس��ت خارجی تعاملی ،جمهوری اس�لامی ایران علی رغم نارضایتی و ناخرسندی
از نظ��م و نظام بین الملل موجود در تالش اس��ت تا در چهارچوب آن با کش��ور ها تعامل
داش��ته باش��د و به تدریج آن نظام را در جهت نظم مطلوب خود اصالح کند و این رویکرد
تعاملی می تواند به صورت دوجانبه و یا چند جانبه در چهارچوب همکاری های سازمان یافته
از طریق نهادها  ،سازمان های بین المللی و رژیم ها ظهور و بروز پیدا کند.
البته برای کس��ب موفقیت در گس��تره سیاس��ت خارجی الزام ًا آرمانه��ای مورد نظر در
سند چشم انداز از جمله توسعه یافتگی و کسب جایگاه نخست علمی و فناوری و اقتصادی
در منطقه آس��یای جنوب غربی باید با توجه به امکانات و مقدورات محیطی و س��اختاری
مورد توجه قرار گیرند .بی تردید تأکید بر آرمانها بدون توجه به شرایط محیطی و شناسایی
مالحظات ساختاری س��بب نامرادی و آسیبپذیر شدن آرمانها و تأکید بر محدودیتهای
س��اختاری بدون توجه به آرمانها سبب بیهویتی خواهد شد .صورتبندی آرمانها متناسب
با شرایط زمانی و مکانی مهمترین وظیفه برای ایران در نظام بینالمللی است.
بنابراین اتخاذ سیاس��ت تعامل س��ازنده و مؤثر با توجه به دو عنصر پایه ای توانایی های
داخلی(مق��دورات) و الزام��ات بین المللی (محذورات) صورت می گی��رد و ایران به عنوان
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یک واحد سیاس��ی متناسب با س��اختارهای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و تکنولوژی ابتدا باید
موقعیت خود را مشخص کند که در کدام دسته از قدرت از جمله ابر قدرت ،قدرت بزرگ،
قدرت متوس��ط و یا ریز قدرت قرار دارد و به لحاظ اقتصادی و تکنولوژیکی در کدام دسته
چون مرکز ،شبه پیرامون و یا پیرامون و به لحاظ فرهنگی – تمدنی درکدام موقعیت از جمله
نفوذ پذیر و یا متنفذ قرار دارد.
بر اس��اس این شناخت تعامل ایران با نظام بین الملل در جهت ارتقاء سطح از متوسط به
بزرگ ،از پیرامونی به شبه پیرامونی و از شبه پیرامونی به مرکز و از موقعیت نفوذ پذیر متنفذ
به نفوذ ناپذیر متنفذ صورت خواهد گرفت.
همچنین تعامل سازنده و مؤثر بهعنوان استراتژی کالن ملی دارای ویژگی ترکیبی است؛
بدین معنی که عناصری از دو اس��تراتژی کالن رویارویی و اصالح وضع موجود را در خود
جمع کرده است ،اما از بیشترین همانندی با استراتژی اصالح وضع موجود ،برخوردار است.
زیرا نخست ،وضع موجود را نمیپذیرد و دوم و مهمتر آنکه ،تنها راه دگرگون ساختن وضع
موجود را تغییر درون س��امانهای ،یعنی پیگی��ری دگرگونیها با تکیه بر قواعد نظم موجود،
میداند .از این روست که به رویارویی تهاجمی با نظم موجود باور ندارد .در واقع ،نخبگان
فکری و ابزاری کش��ور به این جمعبندی کالن دس��ت یافتهاند ک��ه پیگیری اهداف ملی و
رشد بخشیدن به جایگاه کشور در سلسله مراتب بازیگران در عرصه بینالمللی ،جز با ارائه
تصویری روش��ن و مطلوب از ایران بهعنوان جزئی از پیکره جهانی ،امکانپذیر نیس��ت .از
س��وی دیگ��ر ،از مهمترین اهداف ملی مطرح در میان نخبگان ،گرایش به بازس��ازی روابط
قدرت در عرصه بینالمللی  -در گام اول در منطقه و سپس در سطح جهانی -است.
پیگی��ری ای��ن دو در ترکیب با یکدیگر ،همان گونه که منطق سیاس��ت بینالملل نش��ان
میدهد ،جز در پرتو در پیش گرفتن تعامل سازنده ،ممکن و کارا نخواهد بود .در پیشگیری
این اس��تراتژی مانند هر استراتژی دیگری فرصتها و محدودیتهایی برای کشور به همراه
دارد .مهمتری��ن محدودی��ت آن ،پیگی��ری اهداف ملی در چهارچ��وب قواعد و هنجارهای
نظم موجود بینالمللی و نیز دس��تیابی به دگرگونیه��ای مورد نظر در قالب قواعد این نظم
اس��ت .به عبارت دیگر ،کشور در اتخاذ این استراتژی ،قواعد بازی بینالمللی را میپذیرد و
دگردیس��ی مورد نظر خود را در پرتو رویکرد جمعی و با اتکا به قواعد و هنجارهای بازی
پیگیری میکند .مهمترین بهرهمندی زاییده از کاربرد این اس��تراتژی ،تصویرس��ازی اهداف
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ملی در قالب مجموعه س��ازی و استفاده از «فرصت جمعی» است .القای این تصویر سبب
خواهد ش��د نخس��ت ،نگرانی س��ایر بازیگران از پیگیری اهداف ملی و مهمترین آن یعنی
افزودن جایگاه کشور به کمینة ممکن کاهش یابد و دوم ،به همکاری آنها در فراهم ساختن
این اهداف بیانجامد.
تعامل س��ازنده و مؤثر ،محور تعادل میان داخل و خارج و اس��تراتژی سیاس��ت خارجی
توس��عهگرا برای دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست س��اله جمهوری اسالمی در افق
 1404اس��ت .بر اساس اولویت های ذکر ش��ده در باال مؤلفه های محوری تعامل سازنده و
مؤثر ایران در نظام بین الملل با رویکرد توسعه محور ،اقناع سازی و مجموعه سازی مد نظر
قرار می گیرد .به نظر می رس��د بهترین سیاست خارجی ایران با توجه به تجارب تاریخی و
ش��رایط ژئوپلتیکی ،سیاس��ت موازنه مثبت و یا متوازن باشد .چنانچه ایران در  20سال آتی
بخواهد به قدرت نخس��ت علمی – اقتصادی در منطقه آس��یای جنوب غربی تبدیل گردد،
به ناچار باید با نظام بین الملل رویکرد تعامل گونه داشته باشد.
بنابراین اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرا در تعامل با نظام بین الملل قواعد شکل گیری
و رش��د را با توجه به محدودیت ها و امکانات ،تنظیم می کند .در این راس��تا تعامل و ایجاد
ائتالف و همس��ویی با بازیگران منطقه ای و جهانی بسیار مهم و همکاری و مشارکت فعال
در س��ازمان های بین المللی و همانند سازی سیاس��ت ها و قوانین داخلی در جهت توسعه
نیز الزام آور تلقی می گردد .جمهوری اس�لامی ایران برای بهبود بخشیدن به جایگاه کنونی
خود که در معیارهای جهانی قابل توجه است  ،باید از وضعیت انتقال و در حال گذار نظام
جهانی بیشترین بهره برداری را به عمل آورد و در چهار چوب همکاری ها و اتحادیه های
بین الملل��ی و با حضور کارآمد در پیمان های اس��تراتژیک منطقه ای و فرا منطقه ای تالش
کند .افزون بر تقویت پیمان های سیاسی و استراتژیک ،باید از تشکل های اقتصادی در جهت
توس��عه و تجهیز بنیان های اقتصادی کشورهای عضو با تولیدات گوناگون بخصوص منابع
استراتژیک چون نفت و گاز استفاده شود.
در شرایط کنونی نظام بینالملل ،پیگیری اهداف ملی ما باید به شیوهای صورت گیرد که
نه تنها نگرانی سایر بازیگران را بر نیانگیزد،بلکه امکان جلب همکاری آنان را در دستیابی به
اهداف داش��ته باشد .در این جهت ،عالوه بر مجموعهسازی منطقهای و فرامنطقهای بهعنوان
کانون پیگیری و تأمین موفقیتآمیز اهداف ملی ارائة تصویری مطلوب از اهداف ملی است
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تا در پرتو آن پیگیری این اهداف بهصورت منافع جمعی قلمداد گردد.
اتخاذ رویکرد دش��منیورزانه نسبت به روندها و فرآیند جهانی در شرایط موجود نه تنها
منجر به تغییر و دگرگونی آنها نخواهد ش��د ،بلکه کشوری که اینگونه رویکردها را مدنظر
قرار دهد در معادالت جهانی گوشهنشین یا طرد خواهد شد .در این شرایط ،کشورهایی که
با برخی از روندها مخالف هس��تند ،به جای تقابل ،با تعامل فعاالنه تالش میکنند در جهت
تأثیرگذاری مناس��ب بر این روندها و فرآیندها امکان بیش��تری را برای بهرهبرداری خود از
فرصتهای بینالمللی فراهم سازند.
درشرایط نوین ،کشورهایی که به هر دلیلی تهدید تلقی شده و یا یک تصویر امنیتی از خود
بروز میدهند ،نمیتوانند اهداف خود را به ش��یوهای مطلوب در نظام بینالمللی پیش ببرند.
به عبارت دیگر ،وضعیت جهانی بهگونهای است که به سادگی در برابر چالشهای مستقیمی
ک��ه امنیت و اقتصاد جهانی را با خطر مواجه نماید ،هم رأی ش��ده و متحد عمل میکند .از
این رو ،در شرایط موجود پیگیری اهداف ملی باید با تصویر غیرامنیتی (فرهنگی ،اقتصادی)
از خود همراه باشد.
با توجه به اینکه فرآیندهای منطقهای متناسب با نیازهای منطقهای شکل میگیرند و توسعه
مییابند ،بنابراین ،کنارهگیری از مشارکت در این فرآیندها به نادیده گرفتن منافع ملی منجر
میشود .در این ش��رایط ،بهترین اقدام ،مشارکت کنشورزانه در شکلدهی و جهت بخشی
به اینگونه فرآیندهاست .یکی از متغیرهای اصلی در تعیین میزان تأثیرگذاری یک کشور در
گستره سیاست بینالملل ،درجه همکاری آن کشور در شکلدهی و جهتدهی به فرآیندهای
منطقهای و در سطحی کالن به فرآیندهای جهانی است .این به دلیل آن است که فرآیندهای
بینالمللی تأثیر اساس��ی بر الگوهای تعامل میان بازیگران عرصه بینالملل میگذارند .برای
تأثیر گذاری در جهت دهی فرآیند های منطقه ای و بین المللی تعمیق همکاری های منطقه
ای و بین المللی در قالب معاهدات سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ضرورتی جدی است.
هم��کاری بینالمللی در تأمین اه��داف ملی از آن رو اهمیت دارد که در وضعیت کنونی،
از یک س��و اساس ًا پیگیری این اهداف بدون بهرهمندی از منابع بینالمللی ،امکانپذیر نیست
و از س��وی دیگر ،این همکاری سبب کاهش چشمگیر هزینه رسیدن به این اهداف خواهد
ش��د .بر این مبناست که اس��تراتژی سیاست خارجی چش��مانداز « ،تعامل سازنده» انتخاب
ش��ده اس��ت .این اس��تراتژی مبتنیبر ایجاد «امنیت فراگیر» و ثبات دائمی در سطوح فردی،

فصلنامه ره نامه سیاستگذاری ،سال دوم ،شماره سوم  ،بهار 1390

65

اجتماعی و ملی کش��ور است و سیاس��تهای اقتصادی و دفاعی پشتیبان آن خواهند بود و
طیفی از همکاری و گونههایی از رویارویی دفاعی و تاکتیکی را در بر میگیرد و به س��مت
توازن بخشی میل میکند.
اصالح نگرش نظام بین المللی ،تنش زدایی و اعتماد سازی نیز باید تداوم یابد .گفتگوی
س��ازنده با اعتماد سازی در سیاست خارجی سوء برداشت ها را مرتفع می کند .تنش زدایی
فرایند عادی س��ازی روابط با همه کشورهایی است که از نظر جمهوری اسالمی مشروعیت
و رس��میت دارند و بر پایه احترام دو س��ویه با آنان رفتار می کنند .هرچند اتخاذ سیاس��ت
تنش زدایی به معنی سستی و انفعال و کوتاه آمدن از مواضع اصولی نیست  ،بلکه بر اساس
عقالنیت و منطق اس��ت که با اعتماد سازی دوسویه دامنه همکاری های منطقه ای و جهانی
گس��ترش می یابد .جمهوری اسالمی ایران با سیاست مس��تمر تنش زدایی و اعتماد سازی
تالش در جهت اصالح و بهبود نگرش نظام بین الملل بخصوص قدرت های بزرگ نسبت
ب��ه ای��ران را باید مد نظر قرار دهد و بی تردید بدون اعتماد س��ازی و تنش زدایی نمی توان
نگرش نظام بین الملل را نسبت به ایران تعدیل و اصالح کرد.
نکته مهم دیگر که در ابعاد مفهوم تعامل مؤثر و س��ازنده در س��ند چشم انداز نباید از یاد
ب��رد ،ارائه تعری��ف عملیاتی و قابلقبول جمعی از نقش کانونی کش��ور در حوزههای مهم
سیاسی ،اس��تراتژیک ،اقتصادی و فرهنگی است .برای دستیابی به این هدف ،کشور نیازمند
ظرفیتها و قابلیت های مکمل و جایگزین شونده ،در سطح منطقهای و بینالمللی است.
گس��ترش هم��کاری های چند جانبه منطق��ه ای و بین المللی ،تنش زدای��ی در روابط با
کشور های غیر متخاصم ،اعتماد سازی ،تقویت روابط سازنده و مشارکت در قالب پیمان ها
و معاهدات سیاس��ی ،امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی با کش��ورها و س��ازمان های بین المللی
و هم��کاری فع��ال و نقش آفری��ن در راهبری رژیم ه��ای بین المللی م��ی تواند در تحقق
اهداف توس��عه ای سند چشم انداز مؤثر باش��د .بر اساس اولویت بندی زیر می توان چنین
نتیج��ه گرفت که تعامل س��ازنده و مؤث��ر ایران با نظام بین الملل در ص��ورت بندی زیر با
کشورها و سازمان های بین المللی قابل پیگیری است.
 -1کشورهای صنعتی و برخوردار از فن آوری
 -2کشورهای همسایه و برخوردار از مزیت ژئوپلتیک
 -3کشورهای اسالمی غیر همسایه
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راهبردهای تحقق تعامل مؤثر و سازنده ایران در نظام بین الملل (بر پایه سند چشم انداز)

 -4سازمان های بین المللی
 -5کشورهای جهان سوم از جمله آفریقا  ،آمریکای التین و جنوب غرب آسیا.
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This article endeavors to elucidate and clear up the concepts explicitly propounded in
the area of foreign policy within the framework of the 20-year perspective plan, on the
one hand, and to provide an optimum strategy which helps materialize the perspective
plan objectives in the rough and bumpy arena of the Iran’s international relations within
the surrounding area, on the other.To this end, the article deals with strategies like axis
development, mutual satisfaction, finding strategic allies, attention to the internationally
enforced norms, application of diplomatic literature, avoidance of opposition attitudes,
deepening and developing regional and international cooperations, modification of international approaches, reinforcing multilateral relations through outlooks mainly centered
on national interests in order to follow up the concepts and privileges involved in the 20year perspective plan. The authors are, however, confident that the privileged position
of this upstream plan goes much further as implied by this article in as far as the foreign
policy is concerned.
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