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 مقدمه 

بود،    قادر نحواهد   ی كشور   چ ي اگر گفته شود در جهان معاصر ه   ست ي ن   راه ي پرب 

(  ي )استقالل مل ات ي به ح   ي ها، امكانات،  منابع و ... بوم   یي صرفا با اتكا به توانا 

كه در جوامع    ی اد ي بن   ل ي دل   ن ی به ا   د ی كشور  ادامه دهد. شا   ك ی خود  به عنوان  

و هزاره ها   یي ابتدا  و    ن ي ش ي پ   ی در قرون  انواع    ی برا   جوامع كشورها  تحقق 

ها،    شه ی و... تنها به اند   ي اجتماع   ،ي ت ي امن   ،ي خواسته ها و اهداف رفاه   ازها،ي ن 

اما با    ي خود متك   ي )شهروندان( بوم ی تالش ها، دستاوردها و... اعضا  بودند. 

كه منجر به توسعه   ی كاربرد   ی ها  شه ی توسعه اند  روزافزون و   ات ي كسب تجرب 

و... شد،    ي ت ي امن   ،ي علم   ،ی كشاورز   ،ي ، صنعت ی گوناگون اقتصاد   ی در عرصه ها 

برا  ن   ی كشورها  انواع  ب   ي راه   ،ي مل   ازها ي تحقق  از الک ها   رون ي جز    ی آمدن 

 كشورها ندارند.    گر ی چند جانبه با د   ا ی ارتباط دو    جاد ی و ا   ،ي و مل   ي بوم 

حكومت ها    ن،يشيقرون پ   افتهیو كمتر توسعه    یيكشورها و جوامع ابتدا  در

 ی برا  يبوم  ی ها و روشها   وهيتوانست بدون توجه به روابط خارجه، از ش   يم

  ل یمعاصر به دال  ی تداوم اقتدار خود استفاده كند، اما در جوامع و كشورها

بدون    يكمرانو... تداوم ح   يعلم  ،يصنعت  ،ی تجار  ،يتيامن  ،ی گوناگون اقتصاد 

خواهد    داریو ناپا  نهیدشوار، پرهز  اريبس  ی روابط خارجه سودمند و سالم، امر

بنابرا مبتن  ن،یبود.  سودمند  خارجه  مل  ي روابط  منافع    ار يبس   ی ابزار  ،يبر 

در     و توسعه كشورها  تداوم اقتدار حكومت ها  ی برا  نهیو كم هز  ی كاربرد

 باشد. يو پر چالش معاصر م  دهيچ يجهان پ

تواند گواه   ي واكسن آن تنها توسط چند كشور، م   د ي كرونا و تول  ي دم ي اپ  وع ي ش 



ها،    یي توانند تنها با اتكا به توانا   ي ادعا باشد كه چرا كشورها نم   ن ی بر ا   ي تجرب 

را حل و فصل كنند.    ي و مل   ي اجتماع   ی انواع چالش ها   ،ي امكانات، منابع و... بوم 

گوناگون    ی در عرصه ها   ی و فن آور   علوم   نكه ی ا   ر ی نامطلوب اما انكار ناپذ   ت ي واقع 

  ي از كشورها م   ي و... در انحصار تعداد اندك   ي دفاع   ،ي پزشك   ،ی كشاورز   ،ي صنعت 

  ي توسعه مل   ی در راستا   نه ی روابط خارجه سودمند و كم هز   جاد ی ا   ن،ی باشد. بنابرا 

 اشد.  ب   ي اجبار م   ك ی بلكه    نه ی گز   ك ی نه    ،ي و تحقق منافع مل 

  ازها ياز ن  يمعاصر با انبوه  دهيچ ي پ  اريجوامع بس  ،يشمار عقالن  يب  یلدال  بنابر

اند  يو چالش ها،  نم اتكا به  با  ها،    یيها، راهكارها، توانا  شهی توانند تنها 

 ( خود ادامه دهند.ي)استقالل ملاتيبه ح يمل ری منابع و دخا

  ی بستر برا   ن ی تر   نه ی سودمند و كم هز   ،ی كاربرد   ي ن ي و ع   ي شواهد تجرب   بنابه 

همانند قطب    ي باشد. چراكه، منافع مل   ي م   ي روابط خارجه سالم، منافع مل   جاد ی ا 

روابط خارجه سودمند را    جاد ی ا   ی برا   نه ی و كم هز   ي عمل   ی و راهكارها   ر ي نما، مس 

 گذارد.   ي ها و طراحان راهبرد روابط خارجه م   پلمات ی كارگزاران، د   ار ي در اخت 

و   ها  اندیشه  حاوی  هایي  یادداشت  قالب  در  مطالبي  گذشته  جند سال  در 

راهكارهایي پيرامون كاربردی و سودمند كردن روابط خارجه از طریق تكيه  

راهبرد روابط خارجه بر منافع ملي در رونامه های گوناگون ارائه شده است كه  

 عرض افكار عمومي قرار مي گيرد.. این مجموعه در م 

 ی الماس   کورش 

15/4/400 

 



 فصل اول 

 



 

 استقالل  نه پرسپولیس  نه برجام
  3019 شماره:  / 1395  - اردیبهشت اول چهارشنبه آرمان 

مسابقه    حدود هفت، هشت سال پيش بود كه برای نخستين بار برای دیدن 

فوتبال به ورزشگاه آزادی رفتم. مسابقه بين تيم ملي ایران با تيم ملي نيوزلند  

بود. انبوهي از تماشاچيان برای دیدن آن بازی به ورزشگاه آمده بودند. یك  

طرف ورزشگاه محل تجمع هواداران پرسپوليس و طرف دیگر محل تجمع  

شروع تا اتمام بازی هواداران  ها قبل از هواداران استقالل بود. دقيقا از ساعت 

پرسپوليس و استقالل با استفاده از الفاظ گوناگون و بعضا گوش خراش برای  

خواندند. درآن بازی هواداران دو تيم باشگاهي پرسپوليس  یكدیگر كری مي 

ای به این امر مهم نداشتند كه بازی ميان تيم ملي و یك  و استقالل توجه 

بازی ضرورتا باید در راستای برد و منافع    تيم خارجي است و اینكه در آن 

تيم ملي ابراز احساسات كنند و به طور مقطعي اختالف سالیق و نظرات خود  

را به كنار بگذارند. رفتار و اظهارات برخي فعاالن رسمي و غيررسمي عرصه  

شباهت به رفتار هواداران آن دو تيم در  سياست داخلي در قبال برجام بي 

در  ملي  تيم  مضمون    بازی  دليل،  چند  به  نيست.  خارجي  تيم  یك  مقابل 

مي  برجام  درباره  دولت  به  كه  منافع  انتقادهایي  بوی  و  رنگ  شود، 

آرام   نسبتا  فضای  كردن  آشفته  و  ورزانه  غرض  ناآگاهي،  فردی،گروهي، 

كند. ميزان  ، دولت در راستای تحقق منافع ملي عمل مي 1پساتحریم است:  

یا  سياست   درست  بودن  در  نادرست  كه  مردم  نظر  در  دولت  اعمال  و  ها 

، امر  2شود.  كند، مشخص و تعيين مي های رای نمود پيدا كرد و مي صندوق 
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برجام   مثل  و...  امنيتي،  نظامي،  اقتصادی،  سياسي،  كالن  ابعاد  با  مهمي 

موضعي نيست كه در ميان مردم كوچه و بازارآن را به بحث گذاشت، مگر  

، برجام حاصل  3قدان برجام اهداف خاصي را در نظر داشته باشند.  اینكه منت 

حوزه سال  در  كشوردوستان  صادقانه  تالش  سياسي،  ها  گوناگون  های 

انگاری، مغرضانه و قدر  اقتصادی، نظامي، علمي، امنيتي و... بوده است. ساده 

ي  های ترین نخبگان كشور را با واژه روزی نخبه نشناسي است اگر زحمات شبانه 

نشان دهيم.   بي حاصل  »تقریبا هيچ«  مقبول همگان  4همچون  اگر چه   ،

ها، رفتار، راهكارها و راهبردهای  نيست اما اثرات، نتایج و دستاوردهای اندیشه 

توان با دقت ریاضي ارزیابي و نشان داد. مثال نهادها  سياسي، مدیریتي را مي 

یي نسبتا دقيق و جامع شراط  توانند با ارائه آمارها های گوناگون مي و وزارتخانه 

تورم، بازاركار، مسكن، فقر، بزهكاری، ازدواج و طالق، امنيت داخلي و خارجي،  

روابط ایران با كشورهای همسایه و دور دست و صدها مولفه اجتماعي دیگر  

های نهم و دهم مقایسه و نشان دهند. شاید الزم  را در ابتدا و انتهای دولت 

ن آمارهایي به منتقدان نشان دهد اگر برجامي نبود،  باشد دولت با ارائه چني 

شاید فضای مناسب امروز هم برای منقدان وجود نداشت كه اینچنين دولت  

ای كه منتقدان آگاهانه یا سهوا در انتقادات خود  را به باد انتقاد بگيرند. نكته 

الملل برای حل  كنند این است كه در روابط بين از دولت و برجام لحاظ نمي 

مشكالت و امور گوناگون طرفين به اجبار، ضرورتا و برخالف ميل، خواست و  

گيری  شان باید امتيازاتي بدهند تا امتيازاتي بگيرند. اینكه ميزان امتياز منافع 
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و امتيازدهي مشروط به عوامل بسيار گوناگون و متعدد و سازوكار خاص خود  

عبارت ساده مبني بر اینكه    توان با بيان چند وجه نمي را دارد. اینكه به هيچ 

چه دادیم و چه گرفتيم شرایط پدیدار شدن برجام را تبيين كرد. شاید یكي  

از دالیل عمده هجمه به دولت كمبود تبادل نظر، هم اندیشي، تعدیل خواسته  

ها، راهكارها و راهبردهای  ها و جلسات مكرر ميان نهادهای رسمي با گرایش 

با  برخورد  و  حل  برای  برای    گوناگون  رو،  این  از  باشد.  كشور  كالن  امور 

پيشگيری از آشفته كردن فضای سياسي به صالح كشور و همه دست اندر  

كاران امور سياسي و مدیریتي كالن است تا برای رفع ابهامات، نزدیك كردن  

نظرات و سالیق گوناگون و اجماع نظر پيرامون برجام در نهادهای مربوطه به  

و تعدیل نظرات بپردازند. حال كه منطقه خاورميانه    هم اندیشي، تبادل نظر 

بي  جنگ،  منطقه شاهد  فرا  كشورهای  دخالت  و  آشفتگي  است،  ثباتي،  ای 

اندیشي، اجماع نظر و یكپارچگي ميان  كشور شدیدا نيازمند هماهنگي، هم 

و   هماهنگ  اظهارات  نظر،  اجماع  است.  نفوذ  با  افراد  و  نخبگان  مسئوالن، 

حاك  مقبول  و  راهبردی  نظرات  یكپارچگي،  فقدان  و  بودن  قدرتمند  از  ي 

شك نمود  های گوناگون و مغایر نشان از ضعف مدیریتي كشور دارد. بي راهبرد 

چنين ضعفي مبنای راهبرد كشورهای بدخواه در قبال كشور خواهد شد. 



 

    ترینمناسب بد،  خوب،  برجام
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ظاهرا نظرات گوناگوني در مورد سودمند یا مضر بودن برجام در كشور وجود  

ای بسيار سادلوحانه از برجام انتقاد یا از آن  دارد. بعضا برخي افراد به شيوه

مي ایندفاع  سادهكنند.  دفاع  یا  انتقاد  مي گونه  از  لوحانه  حاكي  تواند 

باشد. پربيراه نيست اگر    آليستي به برجامورزی یا نگاه ایدهاطالعي، غرض بي

از چيستي،   بسيار سطحي  اطالعاتي  وموافقان  مخالفان  برخي  گفته شود 

كوتاه  نتایج  و  اجرا  دارند.  چگونگي  كشور  برای  برجام  بلندمدت  و  مدت 

تواند بجا باشد این است كه اگر بيشتر منتقدان و موافقان  پرسشي كه مي 

های  ، پس این همه دیدگاه برجام اطالعات سطحي و ناچيزی از برجام دارند

شود یا  گوناگون و رنگارنگ موافق و مخالف در قبال برجام از كجا ناشي مي

ربط نباشد اگر رفتارمخالفان و  بر پایه كدام واقعيات استوار است. شاید بي 

موافقان برجام را با زلزله قياس كنيم. لرزش در سطح زمين ناشي از حركت  

زمين است. پس شاید بتوان ریشه اكثر نظرات    های زیرینجایي الیهیا جابه

عمومي در سطح  برجام  موافق  و  رسانه  مخالف  اختالف  و  از  را حاكي  ای 

را   برجام  وموافقان  مخالفان  رفتار  است  ممكن  چگونه  دانست.  دیدگاه 

واقعمعتدل  و  ميبينانهتر  گفته  كرد؟  شاهد  تر  حاضر  درعصر  شود 

حوزه پيشرفت  در  فنهایي  علمي،  فرهنگي، های  نظامي،  اقتصادی،  اوری، 

سابقه است. دوراني را كه  رفاهي و... هستيم كه در تاریخ بشر تا به امروز بي

نامند. همه این الفاظ و مفاهيم بدین  بریم عصر اطالعات ميدر آن به سر مي 
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توانند قادرند بر سرنوشت خود مدیریت كنند، مي  هامعني است كه انسان

های گوناگون  محيط زیست پيرامون خود را در راستای ارضای تحقق نياز 

و...   آموزشي  رفاهي،  غذایي،  مالي،  جاني،  امنيت  چون  اجتماعي  زیستي، 

كه كنترل یا آن را تغيير دهند. اگر به همه این اظهارات، الفاظ و مفاهيمي  

گاه ضروری كنيم باور داشته باشيم، آندر آن زندگي مي  در وصف عصری كه

ای منطقي، خردمندانه و بدون آید كه نخبگان به شيوهنظر ميو ممكن به

های خود درامور گوناگون هيچ هزینه ملي، فردی یا گروهي بتوانند دیدگاه

فقان تر كنند. مخالفان وموابينانهتر و واقعتر، معتدلویژه برجام را نزدیك به

برجام معتقدند برجام برای كشورمضر و سودمند است. حال كه كشور و  

ترین كاری  منافع ملي دغدغه مخالفان وموافقان برجام است، اولين و اصلي

بزرگان، مسئوالن و سياست خاطر منافع ملي،  ورزان بهكه كشوردوستان، 

بدون است كه  این  انجام دهند  است،  منطقا الزم  و  هيچ    اخالقا، ضرورتا 

های گوناگون و مخالف خود گوش دهند.  شرطي به نظرات و دیدگاهپيش 

مقابل دغدغه  كنند طرف  باور  فراهم كردن  اینكه  برای  دارد.  واقعي  هایي 

وگو، تبادل نظر و گوش كردن به مخالفان خود پيش قدم شوند. فضای گفت

ا حاكي از  ها در مورد برجام به نحوی از انحباور داشته باشند بيشتر دیدگاه 

همه  دغدغه  برجام  نتایج  حصول  صورت  در  كنند  باور  است،  واقعي  های 

شوند.  برند و در صورت ناكام ماندن برجام همه متضرر مي ها سود ميایراني

ترین بدخواهان  ترین و قوی توانيم با قدیميباوركنيم اگر با دیپلماسي مي
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و فصل  را حل  و مشكالت خود  بنشينيم  باید    كشور دور یك ميز  كنيم، 

چون برجام  های مخالف پيرامون مساله مهمي  بتوانيم با دیپلماسي دیدگاه 

تر كنيم. ابزار دیپلماسي صرفا برای حل مشكالت با تر و نزدیك را معتدل 

تون به نحوی بيگانگان )بدخوهان( نيست، بلكه ابزار و روش دیپلماسي را مي

ویژه الك و صيقل دادن  هموثر و كاربردی برای حل و فصل امور داخلي ب

به دیدگاه  هم  برجام  موفق  و  مخالف  باید  های  برجام  منتقدان  گرفت.  كار 

ورزی داخلي كه بعضا با امتيازاتي همراه است  ميان تحقق اهداف وسياست 

بازی   در  شوند.  قائل  اساسي  تفاوتي  بيگانه  كشورهای  با  دیپلماسي  و 

مي حاصل  كه  نتایجي  خوبدیپلماسي  نه  بلكه  اند  شود  هستند،  بد  نه  و 

مناسب ممكن و  دغدغه ترینترین  دیدگاه اند.  و  و  ها  مخالفان  بيشتر  های 

روش  اینكه  است؛  واقعي  برجام  دغدغه موافقان  كردن  برطرف  و  های  ها 

سياست دیدگاه  هنر  است.  غيركاربردی  كردن  ها  هماهنگ  بزرگ  ورزان 

با كمترین هزینه    های دیدگاه  اهداف ملي  برای تحقق  گوناگون و مخالف 

 برای كشور است.

 



 

   ملی  ومنافع  امنیت غربی  نه شرقی نه
  1395 26دوشنبه     روزنامه آرمان

شعار نه شرقي نه غربي در اوایل انقالب به عنوان نقشه راه مدیریت كالن  

اران زیادی داشت. در آن زمان این شعار اشاره به  شد و طرفد كشور تلقي مي 

ها، راهبردها و راهكارهای متفاوت برای مدیریت كالن كشور داشت.  اندیشه 

سرنوشت و تاریخ شعار نه شرقي نه غربي كه نقشه راهي برای مدیریت كالن  

همه   برای  كاربردی  و  عملي  درس  یك  باید  ضرورتا  و  الجرم  بود  كشور 

فعاال  سياست كشوردوستان،  عرصه  داشته  ن  كشور  ارشد  مسئوالن  و  ورزی 

باشد و آن اینكه راهكارها و راهبردها بنا بر جبر منطق تابع و حاصل شرایط  

عيني هستند. راهبردها و راهكارهایي كه ارتباط خود را با شرایط و اوضاع و  

سياسي   عرصه  در  هستند.  شكست  به  محكوم  كنند  قطع  عيني  احوال 

در نظر گرفتن اوضاع و احوال عيني، بر برخي راهبردها و    بازیگراني كه بدون 

ورزی كنار خواهند  راهكارها پافشاری كنند برخالف ميلشان از ميدان سياست 

ها، رهكارها و راهبردها؛  رفت. یگانه راه پایدار و كم هزینه تعدیل نظرات، روش 

به دیگاه گفت  تبادل نظر، گوش فرا دادن  بعضا    ها ی مخالف، مغایر و وگو، 

متخاصم دیگر و دور یك ميز نشستن بزرگان و سياست ورزان با نفوذ رسمي  

های اول انقالب بزرگان تشخيص دادند كه  و غير رسمي كشور است. در سال 

بایست با اتكا  كشور نباید به كشورهای غربي یا شرقي متكي باشد، بلكه مي 

امنيتي، اقتصادی، علمي،  به توانایي های داخلي و ملي مشكالت گوناگون  

ها و  سياسي، صنعتي، فرهنگي و... كشور را حل و فصل كرد. اما امروزه بحث 
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اختالف نظرها ميان سياست ورزان رسمي و غير رسمي، بزرگان نظامي و  

امنيتي، اقتصادی، صنعتي، علمي، تجاری و... حول این محور است كه ارتباط  

و امنيت و منافع ملي را تامين كند.  تواند به بهترین نح با غرب یا شرق مي 

زني در مبادالت سياسي، اقتصادی، امنيتي، تجاری و... با كشورهای دیگر  چانه 

تصميم  ميان  هماهنگي  و  یكپارچگي  وجود  تابع  و  كشور  ارشد  گيران 

منافع ملي در آن  سياست  و  امنيت  ابعاد  بلندمدت كه همه  راهبردی  های 

معاصر   دوران  در  است.  شده،  بين لحاظ  روابط  در  موفق  الملل  راهبردهای 

روش  از  كه  هستند  مي راهبردهایي  استفاده  نرم  راهكارهای  و  كنند.  ها 

های سخت كه بسيار پر هزینه و مخرب  ها، راهكارها و اندیشه راهبردها، روش 

گيرند. اگر روزی بتوانيم  هستند، در شرایط بسيار خاص مورد استفاده قرار مي 

و كاالهای صنعتي صادر كنيم، امنيت و منافع ملي بهتر  علم، صنعت، كارخانه  

ها )نرم( جایگزین جنگ نظامي  شود. در دوران معاصر جنگ اندیشه تامين مي 

گروه  افراد،  فاتحان؛  است.  شده  بهتر  )سخت(  كه  هستند  كشورهایي  و  ها 

ارائه مي اندیشند، تحليل مي  بينانه  واقع  بهتر  های  اندیشه  از سالح  یا  دهند 

كنند. امنيت و آرامش در داخل كشور بدون امنيت و آرامش  برداری مي بهره 

كه   صورتي  در  بود.  نخواهد  ميسر  بلندمدت،  در  همسایه،  كشورهای  در 

مدیریت كالن كشور از مدیریت سنتي )احساساتي بودن، متكي به تجربه و  

تحليل  فقدان  آشنا،  و  دوست  به  متكي  فردی،  به  دانش  و...(  عميق  های 

گيری منطق در اظهارات و عملكرد، گروهي  كار لمي )اندیشيدن، به مدیریت ع 
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بزرگان   و  تغيير كند،  و...(  با مخالف  آميز  زیستي مسالمت  كار كردن، هم 

كشور در حوزهای گوناگون بتوانند حول یك راهبرد كالن ميان خود اجماع  

ر  نظر ایجاد كنند، در طول چند دهه ایران قابليت آن را دارد كه كشوری، د 

زمينه  انساني  همه  امور  تمامي  كه  چرا  شود.  ژاپن  و  آلمان  سطح  هم  ها، 

مستقيم یا غير مستقيم وابسته به انرژی است. با منابع و ذخایر انرژی موجود  

و منابع انساني آگاه و وطن پرست در كشور، باور كنيد، با اجماع نظر بزرگان  

توانيم در طول  یدی مي پيرامون یك راهبرد كالن واقع بينانه، بدون هيچ ترد 

 سطح آلمان و ژاپن قرار بگيریم. چند دهه در همه ابعاد هم 



 

 تهران  در   خاورمیانه صلح دانشكده
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 است؛  جهان  نقطه   ترینناامن  و  ترینآشفته  حاضر   حال  در  خاورميانه

  منطقه   این  ساكنان  برای   فراواني  رنج  درد   و  مشكالت   كه  ناامني  و آشفتگي

  كه  را  ای منطقه  و  ملي  بومي،  منفعتي   و  دليل   منطق،  هيچ  است.  كرده   ایجاد

 یافت.   تواننمي  باشد،  خاورميانه  در  ناامني  و  آشفتگي  همه  این  كنندهتوجيه 

  تفاوتي   چه  خاورميانه  ساكنان  اینكه  كرد  مطرح  توانمي  كه  پرسشي  پس،

  در   حاكمان  و  ساكنان   اغلب  چرا   دارند؟  جهان  مناطق  دیگر   مردم  با

  یك  با   هستند؟  ناتوان  خود  كشورهای   در  ثبات  و  امنيت   ایجاد  در  خاورميانه

  كه  دریافت  توانمي   جهان  نقاط  دیگر  مردم  احوال  و  اوضاع   به  سطحي  نگاه

  و  یگانه  ندارند.  جهان  دیگر  مناطق   ممرد  با   تفاوتي  هيچ  خاورميانه   مردم

  این  در  كه  است  این   خاورميانه  مردم  مشكالت  یا   تفاوت  دليل   ترینمهم

  عميق  و  گسترده  دانش  و  علم  به  نياز  دارد.  وجود  انرژی   سرشار  منابع  منطقه

  اعمال   با  غربي(  ویژه  )به  ای   فرامنطقه  كشورهای   شویم  متوجه  تا  نيست

  آشفتگي   ایجاد  به  خاورميانه  كشورهای   در  نظامي  و  اقتصادی   سياسي،  نفوذ

  كشورهای  زنند.مي دامن منطقه این انرژی  ذخایر  تصاحب برای  ثباتيبي و

  خاوميانه  منطقه  در  خود  نفوذ  با  اروپایي(  كشور  چند  و  آمریكا  ویژه  )به  غربي

  این   در  و...  اقتصادی   سياسي،  امنيتي،  شرایط  و  كشورها  عملكرد   و  رفتار

  شواهد   اساس  بر  دهند.مي  قرار   تاثير  تحت  و   كرده   ترلكن  شدیدا  را  منطقه

  موضوع   دو  در  را  خاورميانه  ی   هاامني   نا  و  هاآشفتگي   منشا  توانمي   عيني
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 منابع   تاراج  هدف  با  ای منطقه   فرا  كشورهای   دخالت   و  نفوذ  - 1  كرد:  خالصه

  با   سنتي  كامال  های حكومت  ميان   مشترک  خرد   فقدان  -2  منطقه.  انرژی 

  در   ورزانسياست  اغلب  بارز  تمایزات  از  یكي  مدرن.  و  مدني  ظاهری 

  بودن  دخيل  توسعه  حال   در  كشورهای   با  صنعتي   یا  پيشرفته  كشورهای 

 حا   در  كشورهای   در  ورزان  سياست  عملكرد  و  رفتار  ،  اندیشه  در  احساسات

  در  ورزان  سياست  عملكرد  و  رفتار  ها،اندیشه  در   منطق   تسلط  و  توسعه  ل

  سنتي   ميانه  خاور  در  هاحكومت  بيشتر  اسفانهمت  است.  صنعتي  كشورهای 

  در   رایج  مدرن(  و  )كارآمد  علمي  حاكميت  ضروریات   و  الزمات  فاقد  و  بوده

  مشاهده  از  بعد  تواندنمي  پرستي  وطن  هيچ  هستند.  صنعتي  كشورهای 

 به  ایران  فرزندان  رساندن  شهادت   به  و  عربستان  در  ایراني  زائران  اجساد

 اما  نشود.  وصفي  قابل  غير   خشم  دچار  يداعش  هجری   عصر  موجودات   دست

  عالم   در  است.  خطرناک  بسيار  راهبردی   های سياست   در  احساسات  دخالت

 به  یا  ندارند.  كاربردی   و  معني  دوست  و  دشمن  مفاهيم  المللبين   روابط

  عامل   است  سودمند  ملي  منافع  و  امنيت  تامين  برای   كه  كشوری   عبارتي،

  عامل  است  مضر  ملي  منافع  و  منيتا  برای   كه  كشوری   و  شودمي   تلقي  مثبت

 شاخص  و  ميزان  ملي  منافع  و  امنيت  اینكه  ذكر  قابل  شود.مي  تلقي  منفي

  مشكالت   و  اختالفات   ها،  دشواری   كردن  برجسته  كشورهاست.  ميان  تفاوت

  و   كاربردی   راهكارهای   نيازمند  كشور  است.  دردسر  كم  امری   گوناگون

  شود  پرسش   باید  اوصاف   این  با   است.  بيني  پيش   قابل  پيامدهای   با  كارآمد
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  نه؟   یا  دارند  را   خود  ميان  مشكالت  فصل  و  حل   توان  منطقه  كشورهای   آیا

  و   توسعه  ثبات،  ایجاد  راستای   در  توانندمي  اقداماتي  یا  اقدام   چه   اینكه

 سياسي،  امنيتي،  گوناگون  وامور  شرایط  كنترل  و  آميز   مسالمت  همزیستي

  راسخ   اعتقاد  نگارنده   دهند؟  ام انج  منطقه  ساكنان  دست  به  و...  اقتصادی،

  توانند مي   منطق  و  خرد   به  توسل  با  منطقه  های حكومت  كه  دارد

 ساكنان  برای   ناامني  و  آشفتگي  ترس،  خشونت،  جنگ،  از  عاری   ای خاورميانه 

  ثبات،  صلح،  كمال   در  شهروندانش  كه  ای خاورميانه  كنند.  ایجاد  منطقه  این

 كابردی   ممكن،  رهكار  یك  نند.ك  زندگي  هم كنار  در  امنيت  و  رفاه  آرامش،

  ایجاد  است.  تهران  در  خاورميانه  صلح  دانشكده  تاسيس  یا  ایجاد  كارآمد  و

 است.   خود  شهروندان   قبال  در  حكومتي  هر  وظایف  تریناصلي   از  امنيت

  منافع   و  امنيت  هزینه  كمترین  با  تهران  در  خاورميانه   صلح  دانشگاه  ایجاد

  امور   وزرات  توسط  تهران  در  انشگاه د  این  تاسيس  كرد.  خواهد  تامين  را  ملي

  اندیشمندان،  از   دعوت  با  تواندمي  ملي  امنيت  عالي  شورای   و  خارجه

  نسلي   تربيت  و   خاورميانه  كشورهای   بانفوذ  سياستمداران  و  متخصصان

 اندیشي،  هم  نظر،  تبادل  برای   اساسي  خاورميانه  در  سياستمداران  از  جدید

  و  راهكارها  ایجاد  و  ای منطقه  گوناگون  امور  از  مشترک  درک  ساختن

  ميان   و  منطقه  در  آميز  مسالمت  همزیستي  و   صلح  ایجاد  برای   راهبردهایي

  كشورهای   مخرب  دخالت  و  نفوذ  مانع  طریق  این  از   و  باشد  كشورها 

  صلح   دانشگاه  ایجاد  شود.  منطقه   در  ای منطقه  فرا  سودجوی   استثمارگر
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  وتحليل   اقتدار،  ات،ثب  نگریری،  آینده  توانایي،  بلوغ،  تهران  در   خاورميانه

  رخ   به  را  فرامنطقه  و  منطقه  شرایط   از  ایران  سياسي  نظام  كاربردی   و  عميق

  و   عميق  پيامدهای   دانشگاهي  چنين  كردن  عملياتي  كشد.مي  جهانيان

  فرهنگي،  علمي،  صنعتي،  سياسي،  اقتصادی،  های حوزه   در  بلندمدت

 داشت.  خواهد منطقه و كشور برای  و...  نظامي،امنيتي

 



 

 ایران  دشمن  ترینمخوف
   4146شماره:  -  1395/07/07نسخه  مردم ساالری 

بلند  و  نفوذ  با  اشخاص  و  مدیران، مسئولين  ميان  یكپارچگي  مرتبه،  فقدان 

عظيم  بس  مخوف دشمني  صهيونستي  تر،  رژیم  و  آمریكا  از  ویرانگرتر  و  تر 

های  پوشيده نيست كه برخي بزرگان و شخصيت باشد. بر كسي  غاصب مي 

های اساسي و عميق در برخورد  تاثير گذار بر امور كالن كشور اختالف دیدگاه 

المللي دارند. صحبت نكردن، فقدان درک مشترک  با امور كالن داخلي و بين 

اندیشي، همكاری، اولویت منافع فردی/گروهي  از ضروریات، تبادل دیدگاه، هم 

ها و قهر كردن بزرگان، آگاهان و مسئولين  افع ملي برای برخي در مقابل من 

 ارشد نظام و كشور با یكدیگر بزرگترین دشمن كشور است. 

كنند تابع توانایي  موفقيت و ميزان فشاری كه دشمنان به كشور وارد مي

، اندیشيسخت یا نرم افزاری آنها نيست بلكه ناشي از عدم هماهنگي و هم 

دشمني و  قهرها  اختالفات،  كاربردی،  مدت  بلند  راهبرد  بي فقدان  های 

 باشد.گذار و مسئولين ارشد كشور ميحاصل ميان افراد تاثير 

كارآمد   و  امنيتي عدم سازوكاری سودمند، عملي  تهدیدهای  برخي  بنياد 

برای ارایه نظرات افراد، بویژه فعاالن و افراد بانفوذ سياسي در امور كالن  

سودمند است مهمتر،  كشور  كالن  مدیریت  انسجام  كارآرم .  و  از  تر  تر 

آالت موجود در جهان است. با داشتن طرح  ترین تسليحات و ابزار پيشرفته 

واقع علمي  جامع،  و  قدرت ميبينانه  انواع  به  اقتصادی،  توان  جمله  از  ها 

یخي  های تارو..... دست یافت. نمونهسياسي، نظامي، امنيتي، صنعتي، علمي
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و امنيتي برای ثبات بلند مدت  فراواني موید این امر است كه قدرت نظامي 

های گوناگون كافي نيست. بلكه داشتن قدرت نرم نظری كه در  در حوزه 

مي  پيدا  نمود  كالن  مدیریت  برخوردار  انسجام  باالیي  اهميت  از  هم  كند 

ردن به باشد. رفتارهایي چون تفاهم ميان سياست ورزان بانفوذ، گوش كمي

نظران متفاوت، صحبت با دگر اندیشان، دور یك ميز نشستن با آنان كه  

تمایل به دیدنشان نداریم، حاكي از انسجام و بلوغ مدیریتي در كشور است.  

های  بينند و سياستبد خواهان كشور اختالفات ميان بزرگان كشور را مي 

سياست ورزان    خود در قبال ایران را بر اساس همين اختالفات دروني ميان

دهند. در روابط بين الملل واژه یا مفهوم دشمن معني تاثير گذار شكل مي

در   را  دشمن  مفهوم  كه  موارد،سياستمداراني  برخي  دارد.در  نسبي  بسيار 

كنند، مشكالت هرشرایط یا زماني ثابت، پایدار و غير قابل تغيير تلقي مي

آورند. شاید بتوان د ميفراواني برای شهروندان، امنيت و منافع ملي بوجو

دشمن خود    -2دشمن واقعي    -1سه نوع دشمن را از یكدیگر تفكيك كرد:  

 دشمن محصول بي تدبيری سياستمداران.  -3ساخته و  

اصلي ترین و شاید یگانه وظيفه مقامات ارشد و دستگاه دیپلماسي تاثير  

امنيت و منافع  گذاری و هدایت روابط بين  تامين  ملي المللي در راستای 

تواند تامين كننده امنيت و منافع  است. اگر رابطه با دشمن دیروز، امروز مي 

ملي باشد، دین، اخالق، خرد فردی و جمعي، منظق و هر نوع قانون دیگری 

مي پر حكم  شود.  قرار  بر  ارتباط  این  كه  شود كند  گفته  اگر  نيست  بيراه 
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ندارد ضرر  جز  حاصلي  كه  كشور  دو  ميان  مدت  طوالني  نمود  دشمني   ،

 ناكارآمدی یا افسردگي دیپلماسي است.



 

 غربی  نه شرقی نه  شعار رعایت
 1395 مهر   07  آفتاب یزد

گر تعصب را كنار بگذاریم، در مقطع كنوني، كشور هم با شرق و هم غرب  ا

مبادالت ، اقتصادی، نظامي، تجاری و..... داریم. در عالم سياست ورزی و  

برای  دشمن  یا  دوست  مفاهيم  در  اندیشدن  و  كنش  فعاليت،  دیپلماسي 

 جناح ها ، سياست ورزان و كشورها مضر و مخرب است. 

یگان اهداف  در جهان سياست  تحقق  و كم هزینه  بلند مدت  پایدار،  راه  ه 

سياستي همكاری ميان بازیگران تاثير گذار ملي و بين المللي است و نه  

افراد، گرو بر اهداف  هدوست و دشمن پنداشتن یكدیگر.  بنا  ها و كشورها 

یا مقطعي  یكدیگر    مشترک  با  گوناگون  زمانهای  و  مراحل  در  مدت  بلند 

 كنند.همكاری مي 

كارآمد و عملي، عوامل و بازیگران    در مبادالت سياسي ملي و بين المللي

نه دشمن و نه دوست بلكه سودمند و مضر تلقي مي شوند. از این رو، یك  

تواند عاملي مضر در مقطعي دیگر  عامل سودمند در یك مقطع زماني مي

باشد. یا یك عامل مضر در یك مقطع مي تواند به عاملي سودمند در زمان  

 دیگر تبدیل شود.

برخي از سياست ورزان و جناح های داخلي ناكارآمد شده  شاید دليل اینكه  

و جایگاه سياسي، مردمي و اجتماعي خود را از دست داده اند، همين نوع 

و   عملكرد  رفتار،  كه  است  خارجي  و  داخلي  رقبای  مقابل  در  نگرش 

 دهند. راهكارهای آنها را بر اساس دشمن یا دوست شكل مي
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تشخيص بزرگان نظامي و امنيتي پایگاه نوژه  به عنوان مثال، در مقطعي، بنا بر  

ها قرار گرفت. در مقطعي دیگر بزرگان سياسي  به صورت موقت در اختيار روس 

تشخص دادند برای تامين امنيت و منافع ملي ضروری است تا با هم اندیشي  

ایجاد كنند. در برخي موارد دیگر شاید   را  برجام  با برخي كشورها  تفاهم  و 

ملي ایجاب كند برخي دشمنان) عوامل مضر( دوست)عوامل  امنيت و منافع  

بنابر شرایط عملي هيچ   سودمند( و برخي دوست ها را دشمن تلقي كنيم. 

تواند برای هميشه دوست یا دشمن تلقي شود،به این دليل ساده  كشوری نمي 

 وقفه در حال تحول و تكامل است. كه جهان كنش سياست ورزی پيوسته و بي 

ها و افرادی كه در غالب یا چارچوب  ورزی حناح ها، گروه   در عالم سياست

مضر،   و  سودمند  های  همكار  نه  و  و دشمن  دوست  فكری/مفهومي  های 

راهبرد  و  بلند مدت خود  راهكارها  اهداف  به  یا  نهند  بنا مي  را  های خود 

 كنند. نخواهند رسيد با هزینه بسيار گزاف اهداف خود را محقق مي 

هيچ وجه از طریق وابسته بودن به شرق یا غرب    امنيت و منافع ملي به

تامين نخواهد شد. بنابر این، كارآمد ترین و عملي ترین روش تحقق اهداف  

سياسي توسل به این منطق و رویكرد است كه همكاری با كدام عامل یا  

تواند سود بيشتری برای امنيت و منافع ملي در پي داشته باشد.  بازیگر مي 

بگذاریم، در مقطع كنوني، كشور هم با شرق و هم غرب   اگر تعصب را كنار

مبادالت ، اقتصادی، نظامي، تجاری و..... داریم. در عالم سياست ورزی و  

برای  دشمن  یا  دوست  مفاهيم  در  اندیشدن  و  كنش  فعاليت،  دیپلماسي 
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 جناح ها ، سياست ورزان و كشورها مضر و مخرب است. 

بل پایدار،  راه  یگانه  اهداف  در جهان سياست  تحقق  و كم هزینه  ند مدت 

سياستي همكاری ميان بازیگران تاثير گذار ملي و بين المللي است و نه  

افراد، گرو بر اهداف  هدوست و دشمن پنداشتن یكدیگر.  بنا  ها و كشورها 

یا مقطعي  یكدیگر    مشترک  با  گوناگون  زمانهای  و  مراحل  در  مدت  بلند 

 كنند.همكاری مي 

ي و بين المللي كارآمد و عملي، عوامل و بازیگران  در مبادالت سياسي مل

نه دشمن و نه دوست بلكه سودمند و مضر تلقي مي شوند. از این رو، یك  

تواند عاملي مضر در مقطعي دیگر  عامل سودمند در یك مقطع زماني مي

باشد. یا یك عامل مضر در یك مقطع مي تواند به عاملي سودمند در زمان  

 دیگر تبدیل شود.

ید دليل اینكه برخي از سياست ورزان و جناح های داخلي ناكارآمد شده  شا

و جایگاه سياسي، مردمي و اجتماعي خود را از دست داده اند، همين نوع 

و   عملكرد  رفتار،  كه  است  خارجي  و  داخلي  رقبای  مقابل  در  نگرش 

 دهند. راهكارهای آنها را بر اساس دشمن یا دوست شكل مي

مقطعي، بنا بر تشخيص بزرگان نظامي و امنيتي پایگاه  به عنوان مثال، در  

ها قرار گرفت. در مقطعي دیگر بزرگان نوژه به صورت موقت در اختيار روس 

سياسي تشخص دادند برای تامين امنيت و منافع ملي ضروری است تا با 

هم اندیشي و تفاهم با برخي كشورها برجام را ایجاد كنند. در برخي موارد  
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امنيت و منافع ملي ایجاب كند برخي دشمنان) عوامل مضر(  دیگر شاید  

بنابر  كنيم.  تلقي  دشمن  را  ها  دوست  برخي  و  سودمند(  دوست)عوامل 

تواند برای هميشه دوست یا دشمن تلقي شرایط عملي هيچ كشوری نمي

وقفه در  شود،به این دليل ساده كه جهان كنش سياست ورزی پيوسته و بي 

 حال تحول و تكامل است.

ها و افرادی كه در غالب یا چارچوب  در عالم سياست ورزی حناح ها، گروه 

مضر،   و  سودمند  های  همكار  نه  و  و دشمن  دوست  فكری/مفهومي  های 

راهبرد  و  نهندراهكارها  بنا مي  را  بلند مدت خود    های خود  اهداف  به  یا 

 كنند. نخواهند رسيد با هزینه بسيار گزاف اهداف خود را محقق مي 

امنيت و منافع ملي به هيچ وجه از طریق وابسته بودن به شرق یا غرب  

تامين نخواهد شد. بنابر این، كارآمد ترین و عملي ترین روش تحقق اهداف  

مكاری با كدام عامل یا  سياسي توسل به این منطق و رویكرد است كه ه

 تواند سود بيشتری برای امنيت و منافع ملي در پي داشته باشد. بازیگر مي 



 

  واکنشی یا کنش دیپلماسی؛
  26/۸/95 آرمان 

دستاوردهای حاصله در مبادالت روابط بين كشورها برآیند مستقيم قدرت  

جهمور آمریكا یا هر كشور دیگری چه فردی  ملي است. بنابراین، اینكه رئيس 

تاثير  المللي بيبا چه گرایشات حزبي یا فكری باشد، در مبادالت سياسي بين 

تعيين  تاثير  اما  تعيين كننده نيست،  عامل  بلكه  ندارد،  مبادالت  ای  كننده 

خطا و    ترینالمللي اقتدار ملي هر كشور است. بزرگسياسي در روابط بين

ورزان و مقامات دفاعي این است كه اقتدار ملي را صرفا  ضعف برخي سياست

و تجهيزات نظامي مي توان  به وجود آمده در كشور در  در  دانند. شرایط 

نمونهدولت  داد.  نشان  ما  به همه  را  امر  این  و دهم خالف  نهم  های های 

سياست كه  است  نكته  این  موید  فراواني  معاصر  و  و  ورزاتاریخي  ن 

كنند، موجب چه دولتمرداني كه اقتدار را صرفا در توان نظامي درک مي 

های داخلي و  شوند. تحليل ها و صدماتي برای ملت و كشور خود ميآسيب 

شماری درباره پدیده دونالد ترامپ ارائه شده و خواهد شد. با  المللي بيبين

ناپذیر  د اجتناب این وجود، نگارنده معتقد است، دونالد ترامپ محصول فراین 

ها و راهبردها( كه تحليل  هاست )ایدئولوژی تاریخي ظهور و افول ابرقدرت 

ترین پيامي  گنجد. به هر حال، شاید مهموجه در این موجز نميآن به هيچ 

سياست  و  مقامات  برای  باید  ترامپ  دونالد  انتخاب  و  كه  رسمي  ورزان 

با تمام توان به تقویت  غيررسمي كشور ما داشته باشد، این باشد كه باید  

اقتدار ملي اندیشه، عمل و رفتار كنيم. تقویت توان نظامي و امنيتي بدون  
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گونه كه در باال گفته شد،  هيچ محدودیت و مرزی باید ادامه یابد. اما همان

مولفه  یك  فقط  نظامي  ملي    توان  اقتدار  است.  ملي  اقتدار  مولفه  از چند 

ملي در انسجام مدیریتي كالن ملي تبلور عيني، ملموس، كارآمد، پایدار و ع

ورزان و متنفذان یابد. انسجام ملي به این معني نيست كه همه سياستمي

رسمي و غير رسمي به یك شكل اندیشه، عمل و رفتار كنند، بلكه به معني 

سازوكار مدیریتي است كه پيرامون آن درک اهميت و ضرورت وجود یك  

سياسي اجماع نظر و پایبندی وجود داشته  ميان همه كنشگران و متنفذان  

همه   مقبول  كه  مدیریتي  كالن  سازوكار  بر  مبتني  ملي  انسجام  باشد. 

ورزان و متنفذان رسمي و غيررسمي باشد، برآیند تدوین نقشه راه  سياست

یا راهبرد كالن برای مدیریت كشور است. برای تدوین راهبرد و نقشه راه  

وری است تا كارگروهي متشكل از همه  مدیریت ملي كه داشته باشد، ضر

گرایش جناح  شخصيت ها،  گوناگون،  فكری  و  های  رسمي  متنفذ  های 

دارد مي باور  كه  ایراني  دارای شناسنامه  فردی  )و هر  به غيررسمي  تواند 

شكلي به ایجاد اقتدار ملي یاری برساند( تشكيل شود. در صورت تشكيل  

و تدوین نقشه راه و راهبرد    كارگروه تدوین نقشه راه مدیریت كالن ملي 

جناح  همه  پذیرش  گرایش مورد  غير  ها،  و  رسمي  متنفذان  و  فكری  های 

رسمي، هر فردی در جایگاه خود قرار خواهد گرفت، هيچ مسئولي در حوزه  

های )جرایم( مالي،  نظميكند، بيتخصص دیگران اظهارنظر یا دخالت نمي 

یریتي و... صورت نخواهد  اقتصادی، سياسي، قضائي، صنعتي، فرهنگي، مد
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گرفت، نهادهای گوناگون سياسي و اجتماعي پيرو نقشه راه یا راهبرد ملي  

توسعه، منافع و امنيت ملي خواهند بود،افراد متنفذ رسمي و غيررسمي و  

های  های خود در نهاد وجه از جایگاه های گوناگون به هيچ مسئوالن در حوزه 

و گروهي استفاده نخواهند كرد و...   سياسي و اجتماعي به نفع منافع فردی 

جمهور منتخب، مثال، ترامپ  اینكه ما منتظر بمانيم تا فالن كشور یا رئيس 

كند و بعد دست به اقدامي بزنيم،  گوید، یا چه سياستي اتخاذ مي چه مي

اما   بود.  خواهد  ناک  خطر  بعضا  و  ناكارآمد  واكنشي،  دیپلماسي  یك 

كههمان  مدیریتي    گونه  راهبرد  یك  تدوین  در صورت  اشاره شد،  باال  در 

كالن مورد اجماع نظر، توافق و تفاهم همه متنفذان سياسي و پایبندی و  

تواند در مقابل هر شرایط جدید  رعایت آن توسط همه كنشگران، كشور مي 

مناسب  غيرمنتظره،  كمیا  و  و  هزینه ترین  اتخاذ  را  راهبرد  و  كنش  ترین 

 . عملياتي كند



 

   وکیست؟ چیست  دشمن
  2/9/95   170120کد خبر:   آرمان 

  از   حاكي   متنفذان   توسط   ها واژه   و   مفاهيم   از   استفاده   سياسي   عرصه   در   

.  است   گوناگون   امور   در   آنها   مدنظر   راهبردهای   و   راهكارها   ها،دیدگاه   ها،اندیشه 

  دارد   فراواني   كاربرد   سياسي   ادبيات   از   بخشي   در   كه   مفاهيمي   یا   ها واژه   از   یكي 

ارها و راهبردهای كالن در  راهك   مبنای   دشمن   واژه .  است   دشمن   مفهوم   یا   واژه 

ضعف  از  یكي  است.  امور  از  جناح بسياری  همه  فكری  های  گرایشات  و  ها 

ها، اظهارات، راهبردها  تاثيرگذار در امور كالن كشور این است كه رفتار، اندیشه 

ورزان بر مباني نظری و تحليلي ضعيفي استوار است. موید  باورهای سياست و  

كننده توسعه، منافع و  این دیدگاه ناكارآمدی، ناهماهنگي، اختالفات تضعيف 

و فصل مشكالت شهروندان در حوزه  اساس حل  است كه  ملي  های  امنيت 

بسيار  و  است. دشمن وجود عيني  و...  فرهنگي    اقتصادی، سياسي، صنعتي، 

ملموس دارد و افرادی كه به واژه، مفهوم و واقعيت دشمن خارجي كه پيوسته  

كنند، حاكي از عدم  كند، باور ندارند و آن را جدی تلقي نمي كشور را تهدید مي 

اندیشي آنها از شرایط عيني منطقه و جهان  درک و دانش كاربردی و ساده 

رد، راهكارها و راهبردهای  است. دشمن واقعي است، اما آیا رفتار، اظهارات، عملك 

سياست ورزان، مقامات و متنفذان رسمي و غير رسمي، برای مقابله با دشمن  

وجه. برای تدوین راهبرد  كارآمد، كاربردی، واقع بينانه و مفيد است؟ به هيچ 

هایي واقع بينانه، كاربردی، منطقي  مقابله با دشمن چند پرسش نيازمند پاسخ 

تند: دشمن چيست و كيست؟ تبيين بسيار ساده  و البته عاری از تعصب هس 
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ها  گونه باشد: دشمن چيست؟ تمامي كشورها، افراد، گروه تواند این دشمن مي 

و عواملي كه به هر نحوی نيت و هدف آسيب رساندن به توسعه، منافع و امنيت  

الملل  شوند. دشمن كيست؟ ساختار نظام بين ملي را دارند، دشمن تلقي مي 

كه برخي كشورها در حوزهای گوناگون سياسي، اقتصادی،    بدین شكل است 

ها توسعه نيافته  نظامي، علمي، آموزشي، صنعتي و... توسعه یافته و بيشتر كشور 

نيافتگي در رفاه، آسایش و  یافتگي یا توسعه هستند. شاید، تبيين ساده توسعه 

ا  قانونمدار  سياسي  ساختار  برآیند  كه  كشور  یك  شهروندان  برتر  ین  امنيت 

كشورها كه حاصل تكامل خرد فردی به خرد جمعي برای اداره امور شهروندان  

است، باشد. كشورهای توسعه یافته برای حفظ سطح رفاه، آرامش و امنيت  

شهروندان خود نياز به منابع گوناگون به ویژه انرژی در مناطق یا كشورهای  

كنند  وناگون تالش مي یافته به اشكال گ رو، كشورهای توسعه دیگر دارند. از این 

های فاقد توسعه اما دارای منابع را تحت كنترل  برای تامين نيازهای خود كشور 

الملل بسيار شفاف است. مبادالت سياسي ميان كشورها  خود بگيرند. روابط بين 

قيد و شرط اقتدار ملي هر كشور است. اگر تبيين بسيار ساده  تابع و برآیند بي 

توانيم بگویيم، كاربردی،  شمن را بپذیریم، آنگاه مي فوق از چيستي و كيستي د 

با دشمن تقویت بي كارآمد و عملي  اقتدار ملي  ترین شكل مقابله  حد و مرز 

است. اقتدار ملي در حاكميت خرد جمعي و منافع ملي كه پيش شرط انسجام  

یابد. اگر استدالل فوق مقبول باشد،  مدیریت یكپارچه كالن است، تبلور مي 

ین خواهد شد كه عدم راهبرد كالن مدیریتي كه پيرامون آن ميان همه  نتيجه ا 
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ها و متنفذان سياسي اجماع نظر وجود داشته باشد، اختالفاتي كه بيشتر  جناح 

ریشه در منافع فردی و گروهي و نه ملي دارند، وابستگي كشور در حوزهای  

سياست ورزان،  گوناگون به سایر كشورها، تضعيف جدی اخالق به ویژه ميان  

های سياسي، قضائي،  نظمي منافع ملي را فدای منافع فردی و گروهي كردن، بي 

فرهنگي، به ویژه مالي برخي افراد متنفذ در حوزهای و مناصب گوناگون و...  

دشمنان اصلي كشور هستند و نه استكبار جهاني. چراكه در عالم واقع این  

در امور داخلي نه در توان دشمن  گذاری دشمن  گفته معتبر است كه ميزان اثر 

كه در ضعف یا ناكارآمدی راهبرد كالن مدیریتي است. اینكه در قالب شعار و  

حاصل و بعضا مضر و مغایر منافع و امنيت ملي روابط خود را با برخي  رفتار بي 

بي  از  حاكي  كنيم  متشنج  منطقي،  كشورها  راهكارهای  عدم  و  تدبيری 

برای مقابله با دشمنان بالفعل و بالقوه است. باید    هوشمندانه، كارآمد و سودمند 

گيرند كه ما در اختيار  هایي بهره مي بپذیریم كه دشمنان ما از علوم و توانایي 

نداریم. بنابراین، ضروری و حكيمانه است كه رفتار، گفتار و عملكرد خود را  

م. شاید  هایي كه برای امنيت و منافع ملي دارند، تطبيق دهي متناسب با پيامد 

المثل راهنما یا معياری مناسب برای چگونگي شكل دهي شعارها،  این دو ضرب 

بار  پر  چه  هر  درخت  باشد،  دشمنانمان  مقابل  در  خود  رفتار  و  تر،  اظهارات 

 تر است. تر، آرام تر است و رودخانه هرچه عميق افتاده 



 

  ؟چیست  نفوذ
  25/9/95 مردم ساالری 

مدتي است مفهوم و واژه نفوذ در ادبيات سياسي برخي مسئولين، مقامات  

باب شده است. از آنجا كه این مفهوم توسط رسمي  و غير و متنفذین رسمي

انتظار داشت    توانشود، ميبرخي افراد در مناصب تاثير گذار ملي بيان مي

اندیشه  برخي  از  حاكي  واژه  این  بيان  طرح كه  نيات،  راهكارها،  و  ها،  ها 

 .اقدامات احتمالي در امور گوناگون به ویژه عرصه سياسي است

و   بهتر  به درک  نفوذ كمكي  مفهوم  اجمالي  بسيار  تبيين  و  بررسي  شاید 

ها، راهكارها  كاربردی، كارآمد و عملي تر این واژه كند. به این اميد كه طرح

احتمالي   آتي  اقدامات    شود،  انجام  مفهوم  این  بر  اتكا   با  است  قرار  كه  و 

 .برساند یاری  ملي امنيت و  منافع تحقق  به  تر هزینه  كم  و  سودمندتر

های گوناگون اجتماعي، علمي،فرهنگي،  گفتني است مفهوم نفوذ در حوزه

سياسي، امنيتي، صنعتي و.... كاربرد دارد اما در این موجز كاربرد سياسي  

 .مد نظر است

و   ناهماهنگ  ناخواسته،  ورود  كلي  بسيار  بيان  به  نفوذ  سازوكار  و  منطق 

 .ساختار از هر نوعي استزا به یك مخفيانه یك عنصر مضر و آسيب

از آنجاكه در عرصه سياسي داخلي یگانه وظيفه و هدف یكایك سياست   

ورزان از هر جناح یا گرایش فكری و در هر جایگاهي تالش صادقانه و بي 

منت برای تحقق توسعه، منافع و امنيت ملي است، استفاده از واژه نفوذ به  

د عناصر  یا  بيگانه  عوامل  كه  است  این  نهادهای  معني  در  بيگانگان  اخلي 
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قصد   به  و....  صنعتي  علمي،  فرهنگي،  حساس،  سياسي،  مدني،  گوناگون 

 .انداستفاده وارده شده آسيب رساندن یا سوء

ترین رفتار، عمل و اندیشه این است نگارنده بر این باور است كه نابخشودني

لي  كه یك شهروند در هر جایگاهي )سياسي، علمي، صنعتي، امور حساس م

از /فردی   سياسي  اهداف  تحقق  برای   و...(   گوناگون  اشكال  به  گروهي 

 .بيگانگان كمك بگيرد

موضوع نفوذ بدخواهان كشور امری فرا جناحي و كامالً ملي است. بنا براین، 

پر هزینه و موجب آشفتگي اجتماعي و سياسي و انواع دشواریهای اجتماعي  

ببریم. استفاده جناحي از مفهوم  خواهد بود اگر موضوع نفوذ را جناحي بكار  

نفوذ صرفاً موجب خوشحال و مهيا كردن بستر نفوذ دشمنان و بدخواهان  

 .ایران زمين خواهد شد

 .باشد اهميت حائز نفوذ مفهوم مورد  در نكاتي شاید بيان 

اختالف نظر و عقيده در مورد چگونگي مدیریت سياسي كشور به هيچ   -1

تواند دستاویزی برای استفاده از واژه نفوذ برای حذف رقيب باشد.  وجه نمي

ها، راهكارها و راهبردهای كاربردی و عملي در عرصه سياسي توسط اندیشه

نه  شود. كاری عبث، پرهزیمنطق حاكم بر نظم امور در هر امری تعيين مي

غير ممكن و خالف منافع و امنيت ملي خواهد بود كه با ابزارهای مصنوعي  

چون مفهوم نفوذ رقيب سياسي خود را از صحنه بيرون كرد. كاربردی و  

اندیشه  نادرستي  یا  درستي  سنجش  معيار  ترین  و  معتبر  راهكارها  ها، 
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  های رای بيرون ورزان نظر شهروندان است كه از صندوق راهبردهای سياست

آید. شاید یك راهكار عملي و پایدار برای حفظ منافع و جایگاه سياسي  مي

 .ها و حذف رقبا باشداصالح اندیشه 

برای مقابله با نفوذ بيگانگان و عوامل احتمالي داخلي آنها برای آسيب   -2

حوزه  به  اقتصادی،  رساندن  دفاعي،  سياسي،  جمله  از  ملي  گوناگون  های 

های سياسي  ملي، اخالقي، دیني و... همه جناح  صنعتي، فرهنگي و... وظيفه

با گرایشهای گوناگون فكری است تا هر آن چه در توان دارند برای مقابله 

 .با بدخواهان كشور در اختيار نهادهای امنيتي قرار دهند

نفوذ  -3 موضوع  مورد  در  عملي  صالحيت  دارای  و  معتبر  مرجع  یگانه 

ا وزارت اطالعات است و از آنجا كه  بيگانگان و عوامل احتمالي داخلي آنه

موضوع نفوذ یك بحث كامالً امنيتي و اطالعاتي است به هيچ وجه به صالح  

منافع و امنيت ملي نخواهد بود كه توسط افراد غير كارشناس، بي اطالع و  

  .های جناحي در كوچه و بازار مطرح شودبعضاً با انگيزه 

های سياسي صرفاً بازی  استفاده ابزاری و جناحي از مفهوم نفوذ با انگيزه 

در زمين دشمن است. بنيادی ترین بستر نفوذ بدخواهان و دشمنان كشور  

جناح  ميان  ملي  امنيت  و  منافع  از  مشترک  درک  گوناگون  عدم  های 

 .سياسي است 

 منافع توسعه و  تحقق صرفاً  كه  كارآمد پربار،  سالم، منصفانه، رقابت  یك در

  است،  ورزان  سياست   دغدغه   یگانه  گروهي(  و   فردی   منافع  نه  ملي)و   امنيت  و
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  و  منطقي  كارآمد،  ممكن،  عملي،  راهبردهای   و  ها طرح  ها،اندیشه  رهكارها،

  دریافت  رای   های صندوق  در  شهروندان نظرات از را خود   اعتبار بينانه،واقع

 .كنندمي

 



 

 خارجی   سیاست در  جدید هایافق  ضرورت
  30/10/95 مردم ساالری 

 برای  الملل دشمن فراوان است اما دوستي مطلق وجود ندارد.  در روابط بين 

  و   راهكارها    كه  است  حياتي  ملي،  امنيت  و   منافع  نظام،  ثبات   و  پایداری 

  كشور  بالقوه و   بالفعل دشمنان با آميز مسالمت  همزیستي برای  راهبردهایي

 .شود  تدوین و  تدبير

دشمن و بدخواهان نظام و كشور وجود عيني دارند، اما برای یك كشور و  

و     و   منافع  به  ستيزی دشمن   با   كه   بود  نخواهد  امكانپذیر   حكومت عملي 

. یابد  دست  مدت  بلند  در  سياسي  نظام  پایداری   و  ثبات  و  ملي  امنيت

 دشمنان،  با  آميز  مسالمت  زیستي   هم  برای   راهبرد  و  راهكار  ترینكاربردی 

هزینه و كاربردی كه صرفاً    كم  سودمند،  عملي،  منطقي،  تدابيری   بر  تكيه

پایداری و ثبات نظام، منافع و امنيت ملي را مد نظر دارند، است.در مقطع  

ثبات كننده دونالد ترامپ  الملل )كه پدیده نگران و بيكنوني در روابط بين

الملل است( كاربردی،  بر بيشتر امور حاكم بر روابط بين  گذاری در حال تاثير 

و سودمند  از  كارآمد  پرهيز  ملي  امنيت  و  منافع  نظام،  برای  راهبرد  ترین 

و   راهكارها  تدبير  و  برخي كشورها  با  و مقطعي  ناپایدار  پرهزینه،  دوستي 

هزینه، بلند مدت و پایدار با  آميز كم راهبردهایي برای همزیستي مسالمت 

در هر  و غيررسميورزان رسمي سياست ان بالفعل و بالقوه است. تماميدشمن

های گوناگون، متعدد و طاقت فرسا  جایگاه و با هر عنواني در قبال سختي 

 .های آینده مسئوليت دیني، اخالقي، تاریخي و ملي دارندشهروندان و نسل
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دشمن  و  راهبرد  مقطعي  هزینه،  پر  دوستي  و  دشمنان  قبال  در  ستيزی 

كننده پایداری و ثبات نظام و  اپایدار با برخي كشورها به هيچ وجه تضمين ن

باشد. در جهان معاصر منافع نظام حاكميتي  تامين منافع و امنيت ملي نمي

ورزاني كه توانایي تشخيص  تابع و برآیند منافع و امنيت ملي است. سياست

سياسي كوتاه  و درک این واقعيت عملي و كاربردی را نداشته باشند، حيات  

 .های فراوان برای شهروندان خواهند داشتهمراه با دشواری 

اندیشه امور،  برخي  كه  است  آن  موضوع  این  از  ساده  بسيار  ها،  تعریف 

رفتار،راهكارها و راهبردها عملي و برخي دیگر غيرعملي و ناممكن هستند. 

مسالمت  و همزیستي  و  مدارا  برخي كشورها  با  نه دشمن ستيزی  و  آميز 

دوستي پرهزینه، مقطعي و ناپایدار با برخي دیگر، راهبرد منطقي، كارآمد  

  نظام   پایداری   و  ثبات  و  ملي  تواند منافع و امنيت  و سودمندی است كه مي

 .كند تامين مدت  بلند در را



 

 ترامپ  مات  و  کیش
  23/11/95 آرمان 

  نظرهای   اظهار   ترامپ،  دونالد   رواني   سالمت   عدم   و   متعارف   غير   رفتار   مورد   در 

  مورد   در   گوناگون   اظهارات   از   نظر   صرف   اما   شد.   خواهد   و   شده   متنوعي   و   متعدد 

  یا   امر   یك   ترامپ،  پدیده   نگارنده   باور   به   آن،  آتي   پيامدهای   و   ترامپ   پدیده 

  افول   معاصر   های نمونه   است. ه ابرقدرت   افول   و   ظهور   فرایند   در   طبيعي   ای مرحله 

  را   ترامپ   پدیده   بنابراین   است.   شوری   جماهير   اتحاد   و   انگليس   ها،ابرقدرت 

  پيامدهای   با   ناپذیر اجتناب   جهاني   قدرت   جایي جابه   نوع   یك   قالب   در   توان مي 

  از   پيشگيری   برای   رو،این   از   كرد.   تلقي   دیگر،  كشورهای   برخي   برای   نامطلوب 

  جایي،جابه   این   خطرناک   و   نامطلوب   پيامدهای   مسير   در   كشور   گرفتن   قرار 

  بزرگان،  اقدامات   و   اظهارات   ها،طرح   محاسبات،  كه   است   حياتي   بسيار 

  همه   و   رسمي   غير   و   سمي ر   ورزان   سياست   دفاعي،  حوزه   در   بزرگان   ها،دیپلمات 

  شده، كنترل  باشند،  دخيل  كشور   تحوالت   در  توانند مي   نوعي  به   كه  متنفذاني 

  آشفته   جدید   شرایط   در   كه   چرا   باشد.   منسجم   و   بينانه   واقع   دقيق،  هماهنگ،

  جناحي،  احساسي،  اظهارات،  و   اقدامات   برای   مجالي   وجه   هيچ   به   جهاني 

  تشخيص   خطای   از   اجتناب   راستای   ندارد.در   وجود   غيركارشناسانه   و   ناهماهنگ 

  آميز   مخاطره   و   نسنجيده   اظهارات   یا   رفتار   موجب   تواند مي   كه   ملي   امور   برخي 

  نكته   چند   شود،  گوناگون   های جایگاه   در   مقامات   یا   متنفذان   برخي   جانب   از 

  تنظيم   و   نظر   اظهار   صالحيت   كه   نهادی   یگانه   قانون   طبق   - 1است:   تامل   قابل 

  خارجه   امور   وزارت   دارد   را   دیگر   های دولت   با   كشور   ط رواب   در   گوناگون   اقدامات 
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  ملي،  امنيت   عالي   شورای   مجلس،  با   هماهنگي   با   خارجه   امور   وزارت   البته   است. 

  تایيد   با   نهایت   در   و   لزوم   صورت   در   دولت   هيات   اعضای   دیگر   و   دفاع   وزرات 

  اجرایي   و   تنظيم   را   خود   اقدامات   و   اظهارات   ها،سياست   رهبری،  معظم   مقام 

  در   افراد   رسمي،  غير   های سيگنال   ارسال   از   پرهيز   برای   بنابراین   كند. مي 

  در   جمله   از   الملل بين   روابط   امور   در   نباید   سياسي   یا   اداری   گوناگون   های جایگاه 

  ای،سليقه   های نظر   اظهار   به   اقدام   آمریكا   غيرمتعارف   دولت   و   جمهور رئيس   مورد 

  احتمال   این   - 2كنند.   رت مباد   جناحي   یا   گروهي   نسنجيده،  كارشناسانه،  غير 

  داخلي،  آشفته   شرایط   و   عمومي   افكار   به   دادن   سامان   و   سر   برای   كه   دارد   وجود 

  از   باشد.   ایران   مثال   خارجي   بالی   سپر   یك   دنبال   به   آمریكا   بالتكليف   دولت 

  و   اظهارات   كه   است   اهميت   حائز   بسيار   شد،  ذكر   باال   در   كه   طور همان   رو،این 

  آمریكا،  دستپاچه   و   خرد   بي   دولت   های گویي ه یاو   مقابل   در   ایران   اقدامات 

  گوناگون   نهادهای   ميان   هماهنگ   بينانه،واقع   منطقي،  شده،  حساب   های كنشي 

  نشان   ترامپ   كم   مدت   این   در   - 3شود.   انجام   خارجه   امور   وزارت   طریق   از   صرفا   و 

  با   دیپلماتيك   عادی  روابط  و  مناسبات   ایجاد   قابليت«  و  »توانایي   كه   است   داده 

  آشفتگي   موجب   داخلي   امور   در   زمان هم   و   ندارد   را   جهان   شورهای ك   بيشتر 

  آمریكا   آشفته   دولت   با   برخور   در   است.   شده   و....   اجتماعي   حقوقي،  سياسي،

- 4  كند. مي   پيدا   عيني   مصداق   ادبان«   بي   از   آموختي،  كه   از   المثل»ادب   ضرب 

  ك تحری   )با   آمریكا   دولت   احتمالي   اقدامات   مقابل   در   كشور   كردن   مصون   رای ب 

  برای   شرایطي   ایجاد   پي   در   تواند مي   دیپلماسي   دستگاه   صهيونيستي(   رژیم 
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  در   اكنون   هم  كه   و...   اروپایي  كشورهای  بيشتر   با   روابط  تقویت  و  شدن   نزدیك 

  یكي - 5  باشد.   اند،  گرفته   قرا   ترامپ   دونالد   مدیریت   آشفتگي   تششعات   معرض 

  باشد   ایران   و   مریكا آ   ميان   تنش   و   مشاجره   برای   ای بهانه   تواند مي   كه   اموری   از 

  احتمالي   اهداف   كردن   خنثي   راستای   در   است.   همسایگان   برخي   با   ایران   روابط 

  همسایگان،  برخي   با   زدایي   تنش   برای   تواند مي   دیپلماسي   دستگاه   آمریكا،

  جلسات   و   دیدارها   برخي   تشكيل   به   اقدام   پارس،  خليج   جنوب   همسایگان   ویژه به 

  با   ایران   ميان   دیدارهایي   چنين   . كند   تهران   در   همسایگان   با   وشنود گفت 

  دیدار   چند   در   را   بين   ما   في   اختالفات   فصل   و   حل   انتظار   آنكه   بي   همسایگان،

  همانند   تهران   به   همسایگان   از   نمایندگاني   آوردن   و   دعوت   صرف   باشيم،  داشته 

  برابر   در   صهيونيستي   رژیم   و   آمریكا   احتمالي   شوم   اهداف   و   اقدامات   بر   یخي   آب 

  روابط   نيست.   محالي   كار   عربستان   با   تنش   از   عاری   روابط   ایجاد   است.   ایران 

  ملي   امنيت   و   منافع   برای   مثبتي   پيامدهای   تواند مي   عربستان   با   عادی 

  امنيت   و   منافع   برای   ملموس   و   عيني   زیان   و   سود   ضرورت،  باشد.   دربرداشته 

  ميان   روابط   مبنای   آليستي ایده   های آرمان   و   ها اندیشه   احساسات،  نه   و   ملي 

  است،  كرده   ایجاد   جهان   در   ترامپ   دونالد   ظهور   كه   شرایطي   با   ست. كشورها 

  جنوب   همسایگان   با   تا   است   ضروری   بسيار   ملي   امنيت   و   منافع   از   صيانت   برای 

  با   همراه   سودمندانه،  و   كارآمد   منطقي،  تنش،  از   عاری   روابطي   پارس   خليج 

 باشيم.   داشته   ترسيم،  قابل   ای آینده 



 

  آمریكا دولت حساب  طرف ایران دولت
  35296: خبر کد   |  سیاست   |  1396مرداد  16 همدلی

با یكدیگر مراوده    هاشمار تاریخي این دولت بنا بر شواهد بي  هستند كه 

دارند و نه یك دولت با یك نهاد در كشور دیگر. واقعيت بدیهي و انكارناپذیر  

دیگر   همانند  سازماني  سطوح  همه  در  پاسداران  سپاه  نيروهای  اینكه 

ها معتقد باشند كه  نيروهای دفاعي فرزندان این آب و خاكند. شاید برخي

كرد یا  ایست به شكل خاصي عمل ميباین نهاد مهم در مقاطع مختلف مي 

ها به هيچ وجه از اهميت و ضرورت این  گونه دیدگاهكرد. اما اینعمل نمي

ها  كاهد. گر چه برخي اندیشه نهاد حياتي برای پایداری و اقتدار ملي نمي 

ها، دالیل و مباحث فراوان هستند، اما به باور نگارنده و با  نيازمند تحليل 

داخل به شرایط  منطقه توجه  قدرت ي،  و عطش  فرامنطقهای  برای های  ای 

كشور  دیگر  منابع  سپاه  غارت  سازمان  خاورميانه،  كشورهای  جمله  از  ها 

پاسداران همچون ارتش و دیگر نيروهای دفاعي اهميتي حياتي برای امنيت  

 كشور دارد. 

بنابر باوری تاریخي كه ریشه در جوامع باستاني دارد، ذات، تعریف و فلسفه  

ی نيروهای دفاعي بر این اساس استوار است كه این نيروها باید در  وجود

هر لحظه آمادگي جانفشاني برای دفاع از ملت و كشور را داشته باشند. از  

ها و افعالي است  آنجا كه جانفشاني در تناقض با احساسات، تمایالت، اندیشه 

ي دنيوی انگيز و فانكه ممكن است نيروهای دفاعي را دلبسته امور وسوسه

اند كه نهادها و نيروهای دفاعي نباید  كند، پيشينيان به درستي تاكيد كرده 

http://hamdelidaily.ir/index.php?newsid=35296
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://hamdelidaily.ir/index.php?newsid=35296&amp;t=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://hamdelidaily.ir/index.php?newsid=35296&amp;t=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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گروه  برخي  و  عوام  حوزه همانند  در  فعال  گرفتار  های  اقتصادی  های 

ها، تمایالت و احساساتي كه آنها را دلبسته زرق و برق و هوا و هوس  اندیشه

 كند، باشند. امور دنيوی مي

(،  1865تا    1861شود بعد از جنگ داخلي آمریكا )  پر بيراه نيست اگر گفته 

ترین رئيس جمهور خود را تجربه  كفایتبرنامه و بياین كشور آشفته، بي

سياست مي و  دولت  مورد  در  گوناگوني  نظرات  و  كند.  آشفته  مداران 

وجود آمده  پریش فعلي آمریكا وجود دارد. اما به باور نگارنده شرایط بهروان 

های جهاني است. تاریخ  جایي قدرت ل فرایند طبيعي جابهدر آمریكا محصو

 ها است. های ظهور و افول ابرقدرت جوامع بشر مملو از نمونه

آمریكا از ابتدا سر ناسازگاری با ایران را    پریش به دالیل گوناگون دولت روان 

نكته  داد.  قرار  ایران حائز  سياست خود  قبال  در  آمریكا  ای كه در سياست 

زمين  منصبان و متنفذین دلسوز ایران اهميت است و ضروری است تا صاحب 

روان  آمریكا و شخص  اینكه دولت  باشند،  آن داشته  به  پریش  توجه جدی 

راستا  )در  ترامپ  مي دونالد  تالش  اقتصادی(  و  اهداف سياسي  كه  ی  كنند 

پریش آمریكا  پيرامون نهاد سپاه پاسداران فضاسازی منفي كند. دولت روان 

كند. چرا كه  در این فضاسازی، نهاد سپاه را طرف حساب خود معرفي مي 

 تواند شرایط و زمينه فشار یا حتي برخورد با ایران را فراهم كند. تر مي راحت 

ترین اقدام خنثي كننده در مقابله با این سياست دولت  اربردی ترین و كمهم

ساز است تا انجام شود، اینكه با انجام  آمریكا كه ضروری و حتي سرنوشت
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یك سری اقدامات، تدابير و راهكارها دولت و نه نهاد سپاه طرف حساب  

های دفاعي خود در  دولت آمریكا قرار بگيرد. اینكه بزرگان و دلسوزان نيرو 

پریش آمریكا باشند دقيقا چيزی است كه  قابل یا طرف حساب دولت روانم

ای ایران  طلبان حامي رژیم صهيونيستي در آمریكا و بدخواهان منطقهجنگ 

مشتاق آن هستند. بنابراین، مصلحت نظام، شهروندان و آینده این آب و  

طلبد كه بزرگان و دلسوزان نيروهای دفاعي از اظهارات و  خاک كهن مي

مي موجب  كه  جمهور  اقداماتي  رئيس  و  دولت  حساب  طرف  آنها  شود 

 پریش آمریكا قرار بگيرند، پرهيز كنند. روان 

وقفه و با تمام توان  نيروهای دفاعي بدون هيچ محدودیتي ضرورتاً باید بي

تواند و  زمين نميبه افزایش توان دفاعي كشور بپردازند. هيچ دلسوز ایران

وقفه توان دفاعي كشور مخالفت كند. به این ود و بينباید با افزایش نامحد

دليل ساده كه توسعه، امنيت، رفاه و آرامش در كشور تابع اقتدار ملي است  

و اینكه توان دفاعي یكي از پنج مولفه اقتدار ملي است. با این وجود نكته  

قابل تامل اینكه افزایش توان دفاعي منوط به این واقعيت كاربردی است  

وهای دفاعي باید پيرو نيروهای سياسي باشند. به این دليل ساده كه  كه نير

ادوات دفاعي است. تخصص   از  استفاده  و  توليد  نيروهای دفاعي  تخصص 

ورزان این است كه زمان و مكان استفاده از ادوات دفاعي را تعيين  سياست

ان  كنند. عدم رعایت این حقيقت كاربردی و انكارناپذیر در فرایند افزایش تو

كند. اینكه جر و بحث لفظي ميان دلسوزان  دفاعي كشور اخالل ایجاد مي 
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روان  رئيس جهمور  و  دولت  با  دفاعي  نيروهای  بزرگان  با  و  آمریكا  پریش 

تواند منافع و امنيت كشور را  توجه به شرایط آشفته و بحراني منطقه مي

 در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.

توسعه كشور اموری برای آزمون و خطا،   پایداری، مصلحت، اقتدار نظام و

 تشخيص یا تحليل اشتباه نيستند .

 



 

 فصل دوم
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  که دردسرهایی و خارجیسیاست در ناکارآمد هایدخالت

 کند می ایجاد

 دیپلماتیك هایتراشیسنگ
   1001 شماره:  - 1396/5/29 : تاریخ  |۸4۸56: کد خبر روزنامه قانون 

  دولت   خارجيسياست   به  وزرا،  به  اعتماد   رای   جلسات   با  همزمان  روزها  این

  كه  نيست  پوشيده  بركسي  شود.مي   فراواني  انتقادهای   ظریف،  شخص   و

  كاربردی   و   سودمند  باید،  كه  گونهآن   نزدیك   و  دور  كشورهای   دیگر   با   روابط

  اینكه   از   قبل  است.  هزینه  پر  بسيار  شود  گفته  اگر  نيست  بيراه  پر  و  نيست

 كه  باشيم  داشته  توجه  باید  شود  ارائه  دیگر  كشورهای   با  روابط  به  نقدی 

  رمانتيك  عالقه  و  عشق  نه  و  كشور  گوناگون  نيازهای   الملل  بين   روابط  بنياد

 آموزشي،  علمي،  دفاعي،  اقتصادی،  نيازهای   تحقق  برای   كشورها  است.

  جهان   در  گيرند.  مي  ارتباط  كشورها  دیگر   و...با  فرهنگي  تجاری،  بهداشتي،

  ضرورت،  یك  سودمند  و  سالم  رابطه  داشتن  وسطي،  قرون  برخالف   معاصر

 داشتن   بدون  ای جامعه   و  ملت  كشور،  هيچ  حاضر  عصر  در  است.  باید  و  الزام

 بود. نخواهد حيات ادامه به  قادر هاكشور  دیگر با سودمند و سالم  رابطه

  انقالب   طبيعي  طور  به   چرا؟  است،  پرهزینه  و   ناكارآمد  خارجه،  روابط  برخي

  اقتصادی،  فرهنگي،  سياسي،  حيات  برای   نوین  راهي   نقشه  57  مند  شكوه

  طرح   راهكارها،  كلي  قاعده  بریك  بنا   كرد.  ترسيم  كشور  و...در  خارجه  روابط

  محيط،  با  هاانسان  تعامل   مستقيم  برآیند   گونگونا  امور  در  راهبردها  و   ها
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  آنجاكه  از  بنابراین،  است.  روزمره  و  ملموس  عيني،  احوال  و  اوضاع   و  شرایط

  و   تغيير  حركت،  حال  در  وقفه  بي  و  پيوسته  زیست  محيط  شرایط   و  احوال

  منظور   به  باید  انساني  راهكارهای   و   راهبردها  ها،  طرح   الجرم   است،  تكامل

 شاید   یابند.  تكامل   و  تغيير  متغير،  عيني  شرایط  با  سبمتنا  بودن  كاربردی 

  خارجه   روابط  بودن  هزینه  پر  و  ناكارآمدی   دليل  یگانه  سطحي،  طور  به  بتوان

  انقالب   اوليه  راهبردهای   و  راهكارها  ها،  طرح  برخي  پيگيری   و  پایبندی   را

 دانست.  انقالب از دهه چهار  گذشت از بعد

 سیاست تغییر لزوم

  برخي   كنيم  تالش   اگر  دليل،  همين  به  نيست.  57  سال  جهان  امروز،  جهان

  دوران  در   را  انقالب  اوایل   خارجه  سياست  راهبردهای   و  راهكارها  ها،  طرح

 است. آميز مخاطره  و  پرهزینه كاربردی، غير كنيم،  پيگيری  كنوني

 باشد ملی رویكردها

  راهبرد   در   تابو  وجود   دارد.  وجود  هایي  تابو  خارجه،  سياست  راهبرد  در

  و   منافع  اهداف  به  مربوط  اقدامات  و  ها  طرح  راهكارها،  خارجه،  استسي

 مبنای   ملي  امنيت  و   منافع  اهداف  تحقق  اگر  كند.مي   محدود   را   ملي  امنيت

  غير  خارجه  سياست  در  تابو  وجود  آنگاه  باشد،  خارجه  سياست   راهبرد

  كدام   با  اینكه  بود.  خواهد  آميزمخاطره   و  پرهزینه  سودمند،  غير  كاربردی،

  كشورها   دیگر  با  روابط  كيفيت  یا  باشيم  نداشته  یا  داشته  رابطه  شورها ك

  اهداف   نيازهای   و   ضروریات  به   منوط  باید  فقط  باشد  سطحي  چه  در  و  چگونه



 اد روابط خارجه یمنافع ملی بن /  54

 باورهای   و  وقایع  لوژی،  ایدئو  احساسات،  نه  و  ملي  امنيت  و  منافع  تحقق

 باشد. جناحي مصالح یا تاریخي

  تفكر   شوند،مي   فرض   دشمن   كه   ای   عده   با   آمدن   كنار   كه   باورند   این   بر   برخي 

  هيچ   متعدد،  دالیل   به   عملي   و   واقعي   جهان   در   شود   گفته   باید   است.   اشتباهي 

  اگر   نيست.   دوست   هميشه   برای   كشوری   هيچ   و   دشمن   هميشه   برای   كشوری 

  را   زیان   و   سود   مفاهيم   بتوانند   كشورها   برخي   با   سالم   روابط   ایجاد   مخالفان 

  روابط   ایجاد   موانع   و   ها دشواری   آنگاه   كنند،  ت دوس   و   دشمن   مفاهيم   جایگزین 

 شد.   خواهد   حل   كشورها   همه   با   سودمند   و   سالم 

 دیپلماسی و داخلیسیاست رابطه

 شهروندان  گوناگون  نيازهای   كردن  برطرف  كشورها،  روابط  بنياد  ازآنجاكه

 های   سختي  درگير   كه  زمين  ایران  شهروندان  نيازهای   تحقق  برای   است،

  و   منافع  حفظ  با   باید)البته  و   توان   مي  هستند،  انساني  غير  و   فرسا   طاقت

  تواند   مي  كه  كشوری   هر   با   ملي(  اقتدار  و   سربلندی   عزت،  ملي،  امنيت

  و   عيني  نتایج  با  هزینه   كم  سالم،  روابط   كند  طرف  بر   را   شهروندان  نيازهای 

 باشيم. داشته ملموس

  وجود  ور كش   دو   ميان   سودمند   روابط   ایجاد   برای   موانعي   دليلي   هر   به   اگر 

  تا   است   خارجه   وزارت   بلد   كار   های   دیپلمات   و   نخبگان   وظيفه   باشد،  داشته 

  كشورها   بين   مند   سود   و   هزینه كم   سالم،  روابط   قراری   بر   ایجاد   برای   مسيرهایي 

  و   حل   قابل   یا   داخلي   امور   تنش،بي   خارجي   روابط   ایجاد   بدون   كنند.   ایجاد 
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 شوند.   مي   فصل   و   حل   پایين   كيفيتي   با   و   پرهزینه   بسيار   یا   نيستند   فصل 

  تصميم   حساس  مناصب   در   دلسوزان  و   بزرگان  كه   است   اهميت  حایز   بسيار 

  اهداف  و  تمایالت  ها،  اندیشه  دخالت  از  خارجه،  امور  گيری   تصميم   و  سازی 

 مبنای   باید  گروهي  نه  و  ملي  اهداف  و  منافع  كه  چرا  كنند.  پرهيز   جناحي...

  سنگ   و  معيار  ترینكاربردی   اساس،  نای  بر  باشد.  خارجي  سياست   راهبرد 

 سياست  های راهبرد   و  ها  برنامه  ها،طرح   راهكارها،  نادرستي  یا  درستي  محك

  معين   زمان  مدت  در  سنجش  قابل  و  ملموس  عيني،  های   دستاورد  خارجي،

 آورد. مي  باربه خارجه سياست راهبرد  كه است

  شواهد  بنابر  هك  است  این  دارد  وجود  دشمن  چرا  كه  تحليلي  ترینساده  شاید

  »هركس  بر  مبتني  قانون  از  الملل   بين  روابط  سنجش،  قابل  و  ملموس  عيني،

  هدف  یگانه  ملي،  امنيت  و  منافع  كند.  مي  پيروی   خود«   نفع  به  و  خود  برای 

  كشور   همه  خارجه  سياست  راهبرد   برای   دفاع   قابل  و  پذیرتوجيه   معتبر،

 مبنای   بر   باید  ندسودم   و  كارآمد  خارجه  سياست  راهبرد  بنابراین،  هاست.

 باشد. ملي امنيت و منافع اهداف تحقق

  نظر   از   باید   باشد،  ممكن   اگر   كرد.   برخورد   دشمن   با   باید   چگونه   اساس،  این   بر 

  دفاعي   توانایي   باید   هدف   این   تحقق   برای   كنيم.   خنثي   را   دشمن   سخت،  قدرت 

  هيچ   كه   دهيم   افزایش   قدر آن   شرطي،  و   قيد   و   محدودیت   هيچ   بدون   را   خود 

  واقعيت  اما  باشد.  نداشته  را  كشور  به  رساندن   آسيب  یا   تهدید  توان  واهي بدخ 

  تا  پس  است.   الزم  بسياری  زمان  هدفي، چنين  تحقق  برای  اینكه  ناپذیر   انكار 



 اد روابط خارجه یمنافع ملی بن /  56

  راهبردی   باید   كنيم   خنثي   سخت قدرت   نظر   از   را   دشمن   نتوانيم   كه   زماني 

  كشورها   یگر د   با   رابطه   برای   كارآمد   و   سودمند   آميز،  مسالمت   زیستي هم   برای 

  همه   با   سودمند   و   آميز   مسالمت   زیستي هم   راهبرد   تدوین   كنيم.   تدوین 

  امنيت   و   منافع   دلسوزان   و   ها تجربه   با   ها،مجرب   محققان،  وظيفه   فقط   كشورها 

  گروه   فرد،  هر   است.   خارجه   امور   وزارت   در   دیپلماسي   دستگاه   جناحي(   ملي)نه 

  وزارت   دلسوزان   و   محققان   ها،دیپلمات   تالش   در   كند   سعي   كه   دیگری   نهاد   یا 

  كشورها   دیگر   با   كاربردی   و   عملي   سودمند،  رابطه   ایجاد   برای   خارجه   امور 

 رساند.   مي   آسيب   ملي   امنيت   و   منافع   به   كند،  نفوذ   اعمال   یا   دخالت 

 پایدار امنیت لزوم

  اندازه   همان  به   باشد  تنش  از   عاری   كشورها   دیگر  با   كشور  روابط  چه   هر 

  معاصر،  جهان  در   بود.  خواهد  تر   خطر   كم  و   یدارپا  ،  هزینه  كم  كشور  امنيت

 ملي  منافع  اهداف  تحقق  بدون  پایدار  ملي  امنيت  تواند  نمي  كشوری   هيچ

  داشتن  بدون  جناحي(  منافع  ملي)نه  منافع  اهداف  تحقق   اینكه  باشد.  داشته

  دیگر  با  محوری   منفعت  و  خردورزی   بر  مبتني   تنش،  از   عاری   روابط

  قابل   غير  نتایجي  با  آميز  مخاطره  پرهزینه،  حاصل،بي  هدفي  كشورهاباشد،

 است. بيني پيش 

  سودمندترین   و  پایدار  هزینه،  كم  داریم،  اختالفاتي  دليل   هر  به  كشوری   با  اگر

  دیپلماسي  راهكار  یافته  توسعه  و  معاصر  جهان  در  آن  فصل  و  حل  شيوه

 است.  انساني  خرد  قضاوت  و  حاكميت  به  اتكا  معني  به  دیپلماسي  باشد.مي
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 كند.  محقق  را  خود  گوناگون  اهداف  تواند  مي  ملي  اقتدار  اندازه  به  فطر  هر

 کندمی تغییر که تابوهایی

  شرقي  نه  و  غربي  نه  شعار  در   كه   راهبردی   مبنای   بر  پيش  دهه  سه  یا  دو

  تابو   یك   مورد  این  در   نظر  اظهار  بلكه  آمریكا  با  مذاكره   فقط  نه  شد،  متبلور

  روابط   ملموس  و   عيني  امور  بر  حاكم  منطق   و  ملي  منافع  ضرورت   اما  بود.

  رو،این   از   داد.  نشان  دیپلماسي  دستگاه  به  را  منطقي  و  درست  راه   خارجه،

  است   منطقي  آینده،  در   خارجه  روابط  امور  سودمند   و   هدفمند  كنترل   برای 

  بسياری  گشای  راه توانند مي هاآن  رفع كه دیگری  تابوهای   اكنون هم از  تا

  كاربردی   های   تحليل  و  نقد  بحث،  به  باشد،  داخلي  و  خارجي  مشكالت  از

 شود. گذاشته

  سنگ   و   معيار   است.   زیان   و   ود س   كشورها،  بين   روابط   آسماني   و   جاویدان   قاعده 

  داشته   ارتباط   سطحي   چه   در   و   كشوری   چه   با   اینكه   ارزیابي   برای   ما   محك 

  امنيت   و   منافع   به   تواند   مي   ميزان   چه   تا   مزبور   كشور   كه   باشد   این   باید   باشيم 

  مي   عمل   و   اندیشند مي   قانون   این   خالف   بر   كه   آنان   برساند.   زیان   یا   سود   ملي 

 زنند.   مي   كشور   به   جبراني   قابل   غير   های زیان   انه ناآگاه   یا   آگاهانه   كنند،

  و   گيری تصميم   سازی،  تصميم  محور  ترین   اصلي   باید  دیپلماسي  دستگاه 

 دفاع،  وزرارت  با   مشورت  با  البته  باشد.  خارجه  سياست   راهبرد  كننده  تدوین

  در  تواندمي  كه دیگر مرتبط و صالحذی  نهادهای  ملي، امنيت عالي شورای 

 .دهد تشكيل را  ملي منافع ليعا  شورای  آینده،



 

   کشورها دیگر از   حمایت  مبنای ملی  منافع
  37722:  خبر کد   |   سیاست    |  1396مهر  03 روزنامه همدلی 

صاحب نظران، متنفذین، تصميم سازان و تصميم گيران در عرصه راهبرد   

دیدگاه  خارجه  عدم  سياست  یا  حمایت  و  ارتباط  درمورد  گوناگوني  های 

ند. در برخي موارد اختالف دیدگاه در  ارتباط و حمایت از برخي كشورها دار

راهبرد سياست خارجه موجب ناكارآمدی و هزینه های گزاف و بعضاً مغایر  

در   خارجه  سياست  راهبرد  بنياد  معاصر  جهان  در  است.  ملي  منافع 

منافع ملي است. سنگ محك ارتباط، حمایت یا    "كشورهای توسعه یافته"

از دیگر كشورها س ارتباط و حمایت  ود و زیاني است كه به منافع ميزان 

ملي هر كشور مي رساند. راهبرد سياست خارجه مبتني بر منافع جناحي،  

باورهای متافيزیكي و تعصبات تاریخي پر هزینه، ناپایدار، خطر ناک ترین  

نوع راهبرد سياست خارجه است. مبنای حمایت از كشور دیگر در جهان  

 تحقق و تضمين اهداف منافع  معاصر به ویژه كشورهای توسعه یافته صرفاً

ملي است. هيچ كشوری از كشوری دیگر حمایت نخواهد كرد مگر اینكه  

حمایت از كشور دیگر موجب تحقق و تامين منافع ملي شود. هيچ كشوری  

های رومانتيك یا ایدئولوژیك از دیگر كشور ها حمایت  بر اساس ایده آل

از كشوری خاص حمایت كنيم    نمي كند. بنابراین، اینكه چرا و تا چه ميزان

ضرورتا باید بر اساس محاسبات دقيق ریاضي كه با اعداد و ارقام مشخص  

تواند   از كشوری خاص چه مقدار و در چه مدت زماني مي  كند حمایت 

از   باشد. در صورتي كه حمایت  ببار آورد،  برای منافع ملي مزیت و سود 

http://hamdelidaily.ir/index.php?newsid=37722
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بات دقيق ریاضي  كشوری خاص و دشمني با كشوری دیگر بر اساس محاس

مبتني بر سود و زیان قابل ارزیابي در مدت زمان مشخص برای منافع ملي  

پيامد   ناكارآمدی،  ناپذیر چنين راهبردی آشفتگي،  نباشد، نتيجه اجتناب 

های غير قابل پيش بيني، هزینه های گزاف برای مدیریت كالن، منافع و 

برای شهروندان خواهد  امنيت ملي كه به نوبه خود موجب درد و رنج فراوان  

شد. خرد ورزی یگانه راهكار اطميناً بخش برای مدیریت كم هزینه و كارآمد  

ملي است. فلسفه وجودی حكومت ها در جهان معاصر و توسعه یافته تحقق  

كلي،   قاعده  این  كه  ورزاني  سياست  است.  ملي  امنيت  و  منافع  اهداف 

اف برای شهروندان و  كاربردی و ساده را درک نكنند موجب درد و رنج گز

سياست   راهبرد  در  دشمن  و  دوست  مفاهيم  شوند.  مي  خود  وطنان  هم 

خارجه غير كاربردی، پرهزینه، خطرناک و متعلق به قرون وسطي است. در  

جهان معاصر كشورهایي كه شهروندان آنها در رفاه،آرامش، شادی، امنيت  

ای سود و زیان و... زندگي مي كنند، راهبرد سياست خارجه خود را بر مبن

بنا مي نهند. اتكا به خرد و دلسوز آب و خاک بودن مستحكم ترین بنياد  

راهبرد سياست خارجه كارآمد و پر سود كه به معني رفاه، آسایش، شادی  

برای شهروندان و عزت، افتخار، سربلندی و اقتدار ایران زمين خواهد بود. 

تعامل   بر  مبني  روحاني  آقای  خارجه  سياست  كشورها  راهبرد  همه  با 

خردمند، سودمند، كم هزینه و كاربردی ترین راهبرد سياست خارجه است. 

هر سياست ورز انتصابي یا انتخابي یا هر نهادی به هر شكلي عملي مغایر  
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راهبرد سياست خارجه دولت دوازدهم انجام دهد یا تالش كند در آن اخالل  

مه دلسوزان ایران زمين  ایجاد كند برخالف اميد، آرزو، خواست و نيازهای ه

 كه همانا منافع و امنيت ملي است عمل مي كند.



 

 انقالبی راهبرد یك و ظریف
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 است،  جهان  نقطه   ترینناامن  و  ترینآشفته  حاضر   حال  در  خاورميانه

  این  ساكنان   برای   فراواني   رنج  درد   و   مشكالت  كه  ای ناامني  و  آشفتگي

 ای منطقه  و  ملي   بومي،  منفعت  و  دليل  منطق،  هيچ  است.  كرده  ایجاد  منطقه

 تواننمي  را  باشد   خاورميانه  در   ناامني  و  آشفتگي  همه  این  كننده توجيه   كه

 چه  خاورميانه  ساكنان  اینكه  كرد  مطرح  توانمي  كه  پرسشي  پس،  یافت.

  در   حاكمان  و  ساكنان  اغلب  چرا   دارند؟  جهان  مناطق  دیگر  مردم  با  تفاوتي

  یك  با   هستند؟  ناتوان  خود  كشورهای   در  ثبات  و  امنيت   ایجاد  در  خاورميانه

  كه  دریافت  توانمي   جهان  نقاط  دیگر  مردم  احوال  و  اوضاع   به  سطحي  نگاه

  و   تنها  ندارند.  جهان  دیگر  قمناط  مردم  با   تفاوتي  هيچ  خاورميانه   مردم

  در  كه  است  این  خاورميانه  مردم  مشكالت  ریشه   و   تفاوت  دليل  ترینمهم

  و  گسترده  دانش  و   علم  به  نياز  دارد.  وجود  انرژی   سرشار   منابع  منطقه   این

  اعمال   با  غربي(  ویژه)به  ای فرامنطقه  كشورهای   شویم  متوجه  تا  نيست  عميق

  عراق   )كردستان  خاورميانه  كشورهای   در  نظامي  و  اقتصادی   سياسي،  نفوذ

  برای   ثباتيبي  و  آشفتگي  ایجاد  به  هاست(دخالت   گونهاین  اخير  نمونه

  ویژه   )به  غربي  كشورهای   زنند.مي   دامن  منطقه  این  انرژی   ذخایر  تصاحب 

  و   رفتار  خاورميانه  منطقه  در   خود  نفوذ  با  اروپایي(  كشور  چند   و   آمریكا

  را  منطقه   این  در   و...  اقتصادی   سياسي،  امنيتي،  شرایط   و   كشورها  عملكرد 

  عيني   شواهد  اساس  بر   دهند.مي   قرار  تاثير   تحت   و  كرده   كنترل  شدیدا
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 خالصه  موضوع   دو  در  را  خاورميانه  های ناامني  و  هاآشفتگي  منشأ  توانمي

  انرژی   منابع  تاراج  هدف  با  ای فرامنطقه   كشورهای   دخالت  و  نفوذ  -1  كرد:

  ظاهری   با  سنتي  كامال  های حكومت  ميان  مشترک   ردخ  فقدان  -2  منطقه.

  ميان  مشترک  راهكارهای   ایجاد  و  تفاهم  مانع  تریناصلي  كه  مدرن  و  مدني

 توانمي  خاورميانه  عيني  شرایط  گرفتن  نظر  در   با  است.  خاورميانه  كشورهای 

  در   را  توسعه  و   آرامش  و  ثبات  توانمي  چگونه  كرد:  مطرح  پرسش  دو

  آرامش  و   ثبات  سكاندار   باید  هایينيرو   یا   افراد  چه   كرد؟   حاكم  خاورميانه

 در  اینكه  نيست.  دشوار  وجه  هيچ  به  خاورميانه  شرایط  تحليل  شوند؟

  ویژه  به  غربي  كشورهای   اینكه  و  دارد  وجود  انرژی   سرشار  ذخایر  خاروميانه

 ثباتي،بي  كردن،  آشفته  و  دخالت  نفوذ،  به  اقدام  منابع،  این  تاراج  برای   آمریكا

  تواندنمي  سليمي  عقل  هيچ  كنند.مي   منطقه  های ملت   و   هادولت  نميا  تنش 

  جدی   اختالفات   یا   منافع  تضاد   خاورميانه   های ملت   و   كشورها   كه   كند   اثبات 

 شود.  منطقه  در  آشفتگي  و  تنش  همه  این  موجب  كه  دارند  الینحل  و

  كشورهای   كه  است  این  فوق  های پرسش   به  پاسخ  ترینساده   بنابراین

  سياست  اینكه  شوند؛  متوسل  بيني  واقع  و  منطق  خرد،  به  دبای  خاورميانه

 به   شوند.  مهم  امر  این   در  پيشگام  یا  سكاندار  باید   فهيم  و  نگر آینده   ورزاني

  از   توانمي  خاورميانه  های دولت   ميان  زدایي  تنش  و   ثبات  ایجاد  منظور

 مثل  ای منطقه  و  الملليبين  نهادهای   كرد.  استفاده  هاغربي  خود  راهكار

  های همكاری   سازمان  جهاني،  بانك  جهاني،  تجارت  سازمان  ملل،  انسازم
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  و   اروپا  -آسيا  اقتصادی   اتحادیه  آرام،  اقيانوس  كشورهای   - آسيا  اقتصادی 

  فرهنگي،  دفاعي،  های عرصه   در   دیگر   الملليبين   نهادهای   صدها   و  ها ده

  یك  ملي«   »اهداف  كردن  محقق  برای   صرفا  همگي   غيره،  و  توریسم  علمي،

 اند.شده   ایجاد  كشورها  دیگر  با  مشاركت  و  همكاری   طریق  از   كشور  چند  یا

  انواع   تحقق  برای   ابزاری   ملل  سازمان  مثال  شود  گفته  اگر  نيست  بيراه  پر

  فرانسه،  انگليس،  آمریكا،  و...  تجاری،  دفاعي،  اقتصادی،  سياسي،  منافع

  آینده،  سال  چهار   در  اند  كرده  اعالم  ظریف  آقای   است.  چين   و  روسيه

  بحث   یكي  داشت،  خواهد   ابراولویت  دو  دوازدهم  دولت  در   خارجه   ت »وزار

 عبارتي،  به  شده  اعالم  اهداف  است«.  همسایگان  بحث  دیگری   و  اقتصاد

 كنند.مي   متاثر  را  خارجه  روابط  و  داخلي  امور  همه  مستقيم  غير  یا  مستقيم

  عاری   سياسي  روابط  ایجاد  به  منوط  سودمند  و  پایدار  پویا،  اقتصادی   روابط

 در  كه گونههمان است. همسایه كشورهای  ویژه  به كشورها همه با تنش از

  از   چيز   هيچ  ایراني   های دیپلمات   شد،  مشخص  برجام   شدن  محقق  فرایند

  نگارنده   باور  به  ندارند.  كم  شرقي  و  غربي  استثمارگر  های كشور  های دیپلمات 

  خارجه  وزرارت  اولویت  ابر  دو  شدن  عملي  و   هزینه  كم  تسریع،  منظور  به

  تهران  در خاورميانه صلح موسسه ایجاد ظریف آقای  تا است ضروری  بسيار

 صلح  نهاد  چگونه   و  چرا  دهد.  قرار  خارجه  وزارت  كاری   اولویت  در  را

  ابزار   ترینعملي  كنوني  درشرایط  و  سودمند  و  منطقي  تهران  در  خاورميانه

  است؟  تنش( از  عاری   و  سودمند )ارتباط خارجه وزارت  ابراولویت دو  تحقق 
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 الملليبين   یا  ای   منطقه  نهادهای   چنين  ایجاد  اینكه  شود  گفته   باید   اوال

  و   نخبگان  دوراندیشي  و  اراده  بلوغ،  از  حاكي  صرفا   بلكه  نيست  جدید  كاری 

  خاورميانه   صلح  موسسه  ایجاد  نگارنده  باور   به  ثانيا   بود.  خواهد  ایران  حكومت

  ویژه به   هاكشور  دیگر  با  كشور  روابط  دادن  سامان  منظور  به  تهران  در

  دادن   سامان  منظور  به  ملي  منافع  عالي  شورای   ایجاد  و  همسایه  كشورهای 

  منظور   )به  داخلي  كالن  مدیریت  عرصه  در  هاجناح   روابط  كردن  هدفمند  و

 قابليت  ملي(،  منافع  تحقق  در  سوداگران  و  سوادانبي  كارشكني  از  جلوگيری 

  اول   جهان  ای كشوره  سطح  به   حتي  مدت  كوتاه  در   كشور   جانبه  همه  توسعه

  سر   بر  كرد   خواهند  تالش   شكبي  صهيونيستي  رژیم  و  آمریكا  داراست.   را

  در   باید  كنند.  ایجاد  جدی   موانعي  خارجه  وزارت   های ابراولویت  تحقق   راه

 منظور  شود.  انجام  عملي  اقدام  زمين  ایران  بدخواهان  دیگر  و  آمریكا  مقابل

  اقدامات   نه  و  كارساز  و  موثر  دیپلماتيك   و  نرم  های طرح  عملي،  اقدامات  از

 صلح  موسسه  ایجاد  است.  آميز  مخاطره  و  حاصلبي  پرهزینه،  سخت

  این   از  انقالبي  بود.  خواهد  ظریف  آقای   سوی   از  البيانق  اقدامي  خاورميانه

  نرم   اقدامات  گونهاین   انتظار  وجه   هيچ  به  زمين  ایران  بدخواهان  كه  جهت

  و   هادیپلمات   محوری   خرد   و   تدبير  مدیریتي،  نظام   انسجام   از  حاكي  كه

  و  منطقه  خاص  شرایط   دليل   به   ندارند.  را   است  زمين  ایران  ورزان   سياست

  طوربه   ظریف  آقای   تا   است  ضروری   آمریكا،  پریش   روان  جمهور  رئيس   وجود

  نگارنده باور به باشد. تهران  در   خاوميانه صلح  موسسه تاسيس پيگير  جدی 
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  بسيار   اولویت  ابر  دو  تواندمي   تهران  در   خاورميانه   صلح  موسسه  ایجاد 

  عملياتي   كوتاه  زمانمدت   در  و   هزینه  كم  طوربه   را  خارجه  وزارت   كاربردی 

  خرد   ابزار  از  استفاده  ملي  اهداف  تحقق   ابزار  ترینمهم  بشری   امعجو  در   كند.

  با  توانمي  كه  است   صالحي  ترینكاربردی   و   ترینقوی   انساني  خرد   است.

 كرد. خنثي  را  ایران بدخواهان و دشمنان رفتار   و نيت آن



 

 شناسی  دشمن
   3587 شماره:  -  1397/2/4  :تاریخ | 219026 :کد خبر روزنامه آرمان 

  راهكارها،  ها،تصميم   مبنای   دشمن   از  ورزانسياست   از  بخشي  نظر  و  درک

  و   افعال  ها،اندیشه  كننده   هدایت   و  گوناگون  امور  در  راهبردها 

 كاربردی   پر  واژه   چنين  تبيين  است.  سياسي  مدیریت  كالن  های ریزی برنامه

  بعضا  و  دشوار  شرایط  به  توجه  با  اما  است.  یادداشت  یك  توان  از  فراتر  قطعا

  سازی تصميم   روند  ناهماهنگي  برآیند  كه  گوناگون  های عرصه  در  خطرناک

  تا  است  ضروری   باشد،  تواندمي   هم  مدیریت  در  ناكارآمدی   و  گيری تصميم   و

  دیگر  كشورهای   اینكه  شود.  ارائه  دشمن  واژه   از  ساده  چند  هر  تبييني

  مختص   وجه  هيچ  به  دارند  ما  كشور  به  نسبت  سودجویانه  مقاصد  و  هااندیشه

  طعمه   چشم  به  را  یكدیگر  كشورها   كه  تلخ  حقيقت  این  بلكه  نيست  ایران

  دیگر  از  خواهدمي  كشوری   هر  است.  المللبين   روابط  بنياد  كنند،مي   نگاه

  را  یكدیگر  همه  كه  جهاني  همين در  بينيممي  اما  كند.  كسب  سود  اهكشور 

  توسعه   رفاه،  امنيت،  آرامش،  از   زیادی   های كشور   نگرند،مي  طعمه  چشم  به

  ترینطبيعي   هستند.   مندبهره   تنش   بدون  و  سودمند   خارجه   روابط  و  داخلي

  كم   امنيت   و  رفاه  آرامش،  جهاني  چنين  در  توانيمنمي   ما  چرا  اینكه  پرسش 

 باید  ورزی   غرض  و  بازی   جناح  اندیشه  هيچ  بدون  باشيم؟  داشته  و...  هزینه

  هزینه   كم  امنيت   و   آسایش  رفاه،  ایجاد   مانع  كه   واقعي  دشمن  شود  گفته

  عدم   دیگر   دشمن   دارد.  وجود  مرزها   از   خارج  نه  و   درون  در  شودمي   ایران

  ابزاری   استفاده  است.  گسترده  فساد   است.  سياسي   كالن  یكپارچه  مدیریت
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  اهميت و چيستي از  مشترک درک عدم است. فراقانوني عملكرد قوانين، از

  است.  اخالق  شدید   تضعيف   دشمن  است.  ورزانسياست  ميان  ملي  منافع

 دشمن   است،  سطوح  همه  در  جامعه  در  دروغ   پدیده  گسترده  وجود  دشمن

 كه  است  این  كرده  خطرناک  بسيار  را  شرایط  آنچه  و...  است   عدالتيبي

 های حوزه   در  كشور  نخبگان  از  توجهي  قابل  بخش   ميان  اخالق  تضعيف 

 این  به  خطرناک  است.  یافته  رواج  و...  مدیریتي  اقتصادی،  سياسي،  گوناگون

  شود،  خطایي  مرتكب  عادی   شهروند  یك  مثال   عنوان  به  اگر  كه   دليل

  شود. مي  پيرامون  افراد  از  اندكي  تعداد  به  محدود  صرفا  او  خطای   پيامدهای 

  هاآسيب   شود  خطا   یك  مرتكب  سياسي   حوزه  در  ویژه  به  نخبه  یك   اگر  اما

  ماندگاری   و  عميق   گسترده،  بسيار   دامنه  ورزسياست   خطای   پيامدهای   و

  و  مسئوالن  مدیران،  ميان  یكپارچگي  فقدان  نگارنده،  باور   به  داشت.  خواهد

 باشد.مي  ویرانگر و مخوف عظيم، بس دشمني مرتبه،بلند  و بانفوذ اشخاص

  امور  بر  تاثيرگذار  های شخصيت   و  بزرگان  برخي  كه  نيست  پوشيده  كسي  بر

  كالن   امور   با  برخورد  در   عميق  و   اساسي  های دیدگاه   اختالف  كشور   كالن

  از  مشترک  درک   فقدان  نكردن،  صحبت  دارند.  الملليبين   و  داخلي

  و  فردی   منافع  اولویت  و  همكاری   اندیشي،هم   دیدگاه،  تبادل  ضروریات،

  و   آگاهان   بزرگان،  كردن  قهر  و  برخي   برای   ملي  منافع  مقابل  در  گروهي 

  كشور   دشمن  ترینبزرگ   رقيب  حذف  برای   تالش  و  یكدیگر  با  مسئوالن

  تابع   كنند مي  وارد   كشور   به  دشمنان  كه  فشاری   ميزان  و  موفقيت  است.
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  و   هماهنگي  عدم   از   ناشي  بلكه   نيست  آنها  افزاری نرم   یا  سخت  توانایي

 و   قهرها  اختالفات،  كاربردی،  دتمبلند   راهبرد  فقدان  اندیشي،هم

 است.  مسئوالن  برخي  و  هاجناح  گذار،تاثير   افراد  ميان  حاصلبي   های دشمني

  كارآمد   و  عملي  سودمند،  سازوكاری   عدم  امنيتي  تهدیدهای   برخي  بنياد

  امور   در   سياسي  نفوذ  با  افراد  و  فعاالن  ویژهبه  افراد،  متفاوت   نظرات  ارائه   برای 

  از   تركارآمد   و   ترسودمند   تر،مهم  كشور  كالن  یریتمد  انسجام  است.  كالن

  داشتن  با  است.  جهان  در  موجود  دفاعي  آالتابزار   و  تسليحات  ترینپيشرفته 

  اقتصادی،  جمله  از  هاقدرت   انواع   به  توانمي  علمي   و   بينانهواقع  جامع،  طرح

  تاریخي   های نمونه  یافت.  دست  و... علمي  صنعتي،  امنيتي،  نظامي،  سياسي،

  كارآمدی   ثبات،  برای   امنيتي   و  نظامي   قدرت   كه  است   امر   این  موید   فراواني

 بلكه   نيست.  كافي  مدیریتي  گوناگون  های حوزه   در  مدت  بلند   پایداری   و

  هم  كندمي  پيدا  نمود  كالن  مدیریت  انسجام  در  كه  نظری   نرم  قدرت  داشتن

  نرم   قدرت  اصرمع  جهان  در   شاید   كه   چنان  است.  برخوردار  باالیي   اهميت   از

  ميان   تفاهم  چون  رفتارهایي  باشد.  سخت  قدرت   از   ترهزینه   كم  و  كارآمد

  دور   و  كردن  صحبت  متفاوت،  نظران  به  كردن  گوش  بانفوذ،  ورزان  سياست

  و   انسجام  از  حاكي  نداریم،  دیدنشان  به  تمایل  كه  آنان  با  نشستن  ميز  یك

  كشور  بزرگان  انمي  اختالفات  كشور  بدخواهان  است.  كشور  در  مدیریتي  بلوغ 

  اختالفات   همين  اساس  بر  را ایران  قبال  در  خود  های سياست   و  بينندمي   را

 المللبين   روابط  در   دهند. مي  شكل  تاثيرگذار   ورزانسياست   ميان  دروني



 69 / فصل دوم  
       x 

  موارد،  برخي  در  دارد.  نسبي  بسيار  معني  دشمن  مفهوم   یا  واژه

 غير  و  پایدار  ت،ثاب   زماني  یا  هرشرایط  در  را  دشمن  مفهوم  كه  سياستمداراني

  منافع   و  امنيت  شهروندان،  برای   فراواني  مشكالت  كنند،مي  تلقي   تغيير  قابل

  یكدیگر   از  را  دشمن  نوع   سه  بتوان  شاید  كنند. مي   ایجاد  خود   كشور  ملي

  محصول   دشمن-3  و   خودساخته  دشمن-2  واقعي  دشمن-1  كرد:  تفكيك

  و   ارشد  مقامات  وظيفه  یگانه  شاید   و   تریناصلي  سياستمداران.  تدبيری بي

  تامين   راستای   در   الملليبين  روابط  هدایت  و   تاثيرگذاری   دیپلماسي  دستگاه 

  تامين  تواندمي  امروز  دیروز،  دشمن  با  رابطه  اگر  است.  ملي  منافع  و  امنيت

  منظق  جمعي، و  فردی  خرد  اخالق، دین، باشد، ملي منافع  و  امنيت كننده 

  بيراهپر   شود.  برقرار   تباط ار  این   كه   كندمي  حكم   دیگری   قانون   نوع   هر  و

  جز   حاصلي  كه كشور  دو   ميان  مدت  طوالني دشمني  شود  گفته   اگر  نيست

  سياسي   دانش   و  توانایي  به  منصبان  صاحب   اطمينان  عدم  نمود  ندارد،  ضرر 

  نظر   در  با   و  نگارنده   باور   به  است.  دیپلماسي  افسردگي  یا  ناكارآمدی   و   خود

  انسجام  ایجاد  راهكار  یگانه  طقهفرامن  و  منطقه  داخلي،  امور  مجموع   گرفتن

  نزدیك  و  دور  بدخواهان  مقابل  در  كشور  اقتدار  معني  به  كه  كالن  مدیریت

  در  یادداشت  چندین  در  نگارنده  است.  ملي  منافع  عالي  شورای   ایجاد  است

  ملي  منافع  عالي  شورای   كاربرد  و  اهميت  چيستي،  به  گوناگون  های روزنامه 

  مورد   تعریفي  ارائه  و  تدوین  ملي  منافع  يعال  شورای   وظيفه  است.  كرده  اشاره

  است.  ملي  منافع  چرایي  و  چيستي  پيرامون  ورزانسياست  بيشتر  اجماع 
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  با   مقابله  قدرت  افزایش  نتيجه  در  و  ملي  انسجام  بنياد  تعریفي  چنين  وجود

  آمریكا   آشفته  دولت  جمله  از   فرامنطقه  و  ای   منطقه  داخلي،  های چالش 

  نرخ   بيكاری،  مدیریتي،  و  اداری   فساد  وني،فراقان  عملكرد   فقر،  شد.  خواهد

 نااميدی،  اجتماعي،  های بزهكاری   انواع   افسردگي،  و  اضطراب  طالق،  باالی 

  غلبه  نظامي  و   دفاعي   اقتدار   هر   بر  كه   هستند  دشمناني  و...  نشاط  عدم

  كه  آنهایي  ادعاست.  این  موخر  نمونه  شوروی   جماهير  اتحاد  كرد.  خواهند

  مقام   فرموده  به   عميقا  باید  هستند  كشور  نوشتسر  و  آینده  دلسوز  صادقانه

  جمهور   رئيس   گفته  و  عدالت  ایجاد   در  موفقيت  عدم   بر   مبني  رهبری   معظم

 كنند.  تعمق  مردم،  آرای   به  مراجعه  و  مردم  صدای   شنيدن  ضرورت  پيرامون

 



 

   ترامپ رسوایی رهبری  ابتكار 
    1192  شماره:   - 1397/2/15 : تاریخ | 100947 :کد خبر روزنامه قانون 

ریيس  مي تصميم  چيستي  و  چگونگي  از  آگاهي  برای  انتظار  گفت  توان 

و   را در داخل  بسياری  اذهان  برجام  قبال  آمریكا در  جمهور غير متعارف 

خارج از ایران پر كار كرده است. به باور نگارنده، توجه همه اذهان پركار به  

به نكته ویژه   باشد. سياست  اذهان پردغدغه داخلي  تواند سودمند  ای مي 

ورزی در جهان معاصر یك هنر یا یك بازی است. بنياد این هنر یا بازی  

و   راهكارها  توليد  و  تصميمات  اتخاذ  و  بازی  زمين  كاربردی  تشخيص 

 راهبردها بر اساس همين درک و تشخيص است.

و  تنها دليل موفقيت همه سياست  و  تاریخ بشر  رزان و حكومت تنها  های 

تصميمصرف  اتخاذ  ها،  ساختار حكومت  و  مكان  زمان،  از  توليد  نظر  و  ها 

راهكارها و راهبردهای كاربردی بر مبنای درک و تشخيص صحيح زمين  

اهداف   به سوی تحقق  نتيجه مدیریت و هدایت صحنه كنش  و در  بازی 

 سياسي و اجتماعي بوده است.

سياست ورزان و حكومت های تاریخ ملل كه    بدون هيچ تردیدی تمامي

شمار دست و پنجه  ناكارآمد بوده اند، كه در نبردی بيهوده با چالش های بي 

شان در سختي و درد و رنج زیست  اند، كه مردم تحت حاكميت نرم كرده 

و در نهایت در مقابل انواع فشارهای داخلي و خارجي خم شدند   كرده اند

و به پایگاني تاریخ هدایت شدند، به این دليل بوده است كه صاحب منصبان  

نتوانسته آن حكومت كنندو  ها  درک  كاربردی  به شكل  را  بازی  زمين  اند 
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طرح راهكارها،  دليل  همين  به  و  دهند  غير  تشخيص  راهبردهای  و  ها 

ترین ترین و كم هزینه پرهزینه تدوین و اجرا كرده اند. كاربردی كاربردی و 

درک و تشخيص شرایط سياسي داخلي و خارجي این است كه در جهان  

نمي تنهایي  به  راهبردهای سخت  و  راهكارها  بلند مدت  معاصر  در  توانند 

نيازها و اهداف منافع و امنيت ملي را تامين كنند. تحقق اهداف منافع و  

مل مستلزم  امنيت  تردیدی  هيچ  بدون  كم  هزینه  با  و  مدت  بلند  در  ي 

 راهكارها، طرح ها و راهبردهای »سخت« و»نرم« است.

نيروهای دفاعي با انواع تجهيزات فقط مولفه سخت افزاری راهبرد تحقق  

اهداف منافع و امنيت ملي است. اما اذهاني كه درک و تشخيص كاربردی 

اهند كه منافع و امنيت ملي بدون مولفه از شرایط داخلي و خارجي دارند آگ

 پذیر نخواهد بود.نرم )خالقيت دیپلماسي( در بلند مدت امكان 

مقام معظم رهبری با موافقت با آغاز مذاكرات برجام و هدایت آن و در نهایت  

در پيشگاه افكار عمومي جهان)در    تایيد نتایج آن موجب شدند كه ترامپ 

صورت خروج از برجام( مقصر و رسوا شود، اینكه جهانيان بي اخالقي، بي  

ثباتي، خلف وعده، بي ادبي و... دونالد ترامپ را مشاهده كنند. به باور نگارنده،  

توان یك بار دیگر اهداف  با ترتيب دادن اجالس صلح خاورميانه در تهران مي 

آمریكا را در معرض دید جهانيان آشكار كرد و چهره خشن،  استعمارگرایانه  

زورگو، بي منطق، بي تفاوت نسبت به منافع دیگر كشورها، نزد فردی چون  

دونالد ترامپ را نزد افكار عمومي جهاني نشان داد. ضرب المثل»ادب از كه  
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تواند مبنای راهكاری عملي و سودمندی برای مقابله  آموختي، از بي ادبان«مي 

 ا اهداف شوم آمریكا و دیگر بدخواهان ایران باشد. ب 

باور مقام معظم رهبری درباره»ما مي اندیشه و  توانيم« كه ضروری است 

بسيار بر آن تاكيد دارند، در این مقطع كنوني، در مقابل دونالد ترامپ و  

 سياست های آمریكا عملياتي شود... 

مي كنيم اما بيان    مهم نيست ما در سياست خارجي چه اهدافي را دنبال

های حساس اهداف راهبرد خارجه برای امنيت و منافع ملي  نكردن مولفه

 حياتي است. 

ورزان و عوامل دفاعي برخي آرزوهای راهبرد سياست  اینكه برخي سياست

به  را  امنيت ملي  و  منافع  بيان مي كنند  را آشكارا  در  خارجه  طور جدی 

ی مثال كشورهای غربي با اسم  دهد. برامعرض مخاطرات پرهزینه قرار مي

حقوق بشر به كشورهای دیگر لشكر كشي كرده و ساختار قدرت آن كشورها  

 ها مي پردازند. كنند و سپس به تاراج منابع آن را ویران مي

گویند به قصد تاراج منابع كشورهای دیگر  كشورهای استعمارگر هرگز نمي

صادی مي كنند. نفس  در آن كشورها دخالت نظامي، سياسي، فرهنگي و اقت

گسترده   طيف  از  دعوت  و  تهران  در  خاورميانه  صلح  اجالس  كردن  برپا 

ای، افكار عمومي جهان را به شكل ملموسي به  كشورها همسایه و فرامنطقه 

 نفع ایران تغيير مي دهد. 

معظم   مقام  پيشگاه  در  خاورميانه  اجالس صلح  كردن  پا  بر  ارائه طرح  با 
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تا با رهنمودها و  و  ایشان، كارگزاران خردمند و وطن دوست  رهبری  یيد 

 توانند اجالس صلح خاورميانه در تهران را اجرایي كنند.وزارت خارجه مي

اگر   عربستان)حتي  جمله  از  فارس  خليج  حاشيه  كشورهای  از  دعوت 

هند،   روسيه،  چين،  انگليس،  فرانسه،  آلمان،  مصر،الجزایر،  نپذیرد(،اردن، 

اجالسي چنين  در  و...  مهم   پاكستان  های  چالش  یا  موضوع  نيست  قرار 

 ای را حل و فصل كند. منطقه 

اعتماد كشورهای   ایران خواهد داشت.  برای  بسياری  پيامدهای مثبت  اما 

خالقيت   و  اندیش  دور  توانایي،  )اهداف،  به  فرامنطقه  و  منطقه 

گفت اساس  كه  هم دیپلماسي(ایران  همكاری،  مذاكرات،  اندیشي، وگوها، 

. مشترک به منظور ایجاد راهكارها و راهبردهایي كاربردی  برنامه ریزی و...

و سودمند برای حل و فصل چالش های گوناگون منطقه و در بلند مدت، 

كوتاه كردن دست آمریكا از منطقه خواهد بود. دستاوردهای چنين اجالسي  

صلح  تواندمي و»دانشكده  خاورميانه«  صلح  نهاد  یا  موسسه  »ایجاد   ،

 خاورميانه« در تهران باشد.

مخاطبان این متن آن دسته از صاحب منصباني هستند كه پيوسته فرموده  

كنند. نگارنده باور دارد، با وجود  توانيم« را تكرار مي رهبری مبني بر »ما مي 

جالس صلح خاورميانه  دشواری های عملي چنين طرحي با ترتيب دادن ا

در تهران، دونالد ترامپ، آمریكا و همه بدخواهان اقتدار، استقالل، رفاه و  

 سربلندی ایران زمين رسوا و كيش خواهند شد.
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نمونه موخر خالقيت دیپلماسي و قدرت نرم، تغيير موضع غير قابل پيش  

كره  سریع  و  هسته بيني  برنامه  قبال  در  گفته  شمالي  كه  است  خود  ای 

 ای خود را منهدم كند.شود حاضر است تسليحات هسته مي

باور مي فقط سياست شمالي تسليحات هسته ای خود را  كنند كره ورزاني 

كند كه درک كاربردی، دانش و آگاهي از دیپلماسي خالقانه و  منهدم مي 

هوشمندانه »نرم« ندارند. واقعيت این است كه آمریكا به دالیل گوناگون از  

هسته ای كره شمالي، چين را تحت فشار شدید قرار داده است  جمله برنامه  

و چين برای كاستن از فشار آمریكا و به تعویق انداختن موضوع برنامه هسته  

ای، كره شمالي را وادار به مذاكره با كره جنوبي و آمریكا كرده است؛ وادار  

 به این دليل كه كره شمالي بدون حمایت های همه جانبه چين طول عمری 

 بسيار سخت، پر هزینه و كوتاه خواهد داشت. 

ها  به دالیل طبيعي فرآیند مذاكرات كره شمالي با كره جنوبي و آمریكا سال 

كاسته   چين  بر  آمریكا  فشار  مذاكرات  طول  در  انجاميد.  خواهد  طول  به 

 خواهد شد. 

به باور نگارنده، استراتژیست های هوشمند چيني به درستي باور دارند كه  

ای تاریخ معاصر  ل متعدد دونالد ترامپ نيز ریيس جمهور یك دوره به دالی

آمریكا خواهد بود و اعالم آمادگي كره شمالي برای مذاكره با كره حنوبي و  

ای تاكتيك نرم كاربردی به منظور  آمریكا برای منهدم كردن برنامه هسته 

 سرگرم كردن ترامپ تا اتمام دوره ریاست جمهوری است.
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لي با خالقيت، هوشياری و مدیریت پشت صحنه چيني ها  رفتار كره شما

 نمود عيني، كاربردی و موفقيت آميز »دیپلماسي نرم« است.

بازی، كنش و واكنش سياست   درک و تشخيص عيني و كاربردی زمين 

بقای  و  اقتدار  توسعه،  ثبات،  پایداری،  عامل  تنها  و  تنها  و خارجه  داخلي 

 .حكومت های ملي است



 

 داشت دستاوردی آمریكا مقابل در  تواننمی نمایش  با
   1202 شماره:  - 1397/2/26  :تاریخ | 101۸27 :کد خبر روزنامه قانون 

  توسعه   كشورهای   رابطه   باشد.   گوسفند   دوست   تواند   نمي   خود   ذات   در   گرگ 

  گوسفند   و   گرگ   رابطه   منطق   از   توسعه   حال   در   كشورهای   با   صنعتي   یافته 

  كشورهای   كه   است   این   ها   كشور   رابطه   ویژگي   و   تفاوت   تنها   كند. مي   تبعيت 

  قالب   در   گوناگون   علوم   جمعي،  خرد   از   دندان   و   چنگ   جای به   یافته   توسعه 

  حال   در   كشورهای   )شكار(   تسلط   برای   دیپلماسي   و   ردی كارب   های   فناورهای 

  ترامپ   دونالد   رفتار   كه   است   درست   برجام،  بحث   در   كنند. مي   استفاده   توسعه 

  كه   كند   مي   دنيال   را   هایي   سياست   و   اهداف   همان   او   اما،  است،  متعارف   غير 

  بود   خواهند   و   اند   بوده   ها آن   تحقق   پي   در   آمریكا   قبلي   جمهورهای   ریيس   دیگر 

 دارد.   خود   پيشينيان   از   متفاوت   بياني   و   عملكرد   ترامپ   كه   تفاوت   این   با   البته 

  و   هزینه  كم  راهكارهای   بتواند  ترامپ  تاكتيك  و  منطق   از   آگاهي  شاید

  و  سازان  تصميم  اختيار  در  ترامپ   عملكرد  به  ایران  واكنش  برای   كاربردی 

  شناخته  های   تصميم  بيشتر  در  دهد.  قرار  خارجه  سياست  گيرانتصميم 

  تجاری   قراردادهای   شمالي،  كره  با  برخورد  پاریس،  هوایي  و  آب  )قرارداد  شده

  از   ترامپ  دونالد  و...(،  TPP NAFTA,  جمله  از  جهان  گوناگون  مناطق  با

  قبول  را  توافقات  موضوع   یا  اصل  كه  نگفت  اما  شد  خارج  موجود  توافقات

  دوباره  هستيم   حاضر   و  خواهيممي   جدید  های   قراداد  ما  گفت  بلكه  ندارد

 كنيم.  مذاكره

  رسوم،  و  آداب   با   بنابراین  است.  بوده   تاجر  و  اقتصادی   فعال   یك  ترامپ  دونالد 
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  عاملي  اگر   تجارت،  عالم  در   دارد.   آگاهي   تجاری   روانشناسي  و  ها  تاكتيك

  فرد   و  كند  تهدید  را   تاجر   یا  اقتصادی   فعال  یك   های   دارای   یا  سرمایه  تمام

  طبيعي   گاه،آن  باشد،  نداشته  كافي  توان  كننده  تهدید  عامل  برابر  در  تاجر

  كه  را   خود  سرمایه  یا  دارایي  از  مقدار   هر   كند  تالش  مذكور  فرد   كه  است

  خود  سرمایه  یا  ها  دارایي  تمام  كه  فردی   بنابراین  دهد.  نجات  است،  ممكن

 با   مقابله  توان  كه  رسد   مي  نتيجه   این  به  و  بيند   مي  نابودی   معرض   در  را

  كه  است  منطقي  ندارد،  را  خود  سرمایه  نجات  یا  حفظ  منظور  به  خطر  عامل

  از   درصد  یا  مقدار  هر  كنم  تالش  است  بهتر  كه  كند  استدالل  اینگونه  تاجر

  بتواند فرد اگر  وضعيتي   چنين  در   دهم. نجات  توانم، مي كه  را  خود  سرمایه

 تلقي   پيروزی   یك  دهد،  نجات  را  خود  سرمایه  یا  دارایي  از  درصد  چند   حتي

  است.   كاربردی   و  منطقي  ترامپ  رفتار  و   استدالل  نگارنده،  باور  به  شود.مي

  است  این ندارد را اشتجربه   و نداشته آگاهي آن از ترامپ كه، موضوعي اما

 منافع  اولویت  و  دوستي  وطن  منطق  و  تجارت  منطق  ميان  ذاتي  تفاوت  كه

 به  معطوف  تجارت   عالم   دارد.  وجود  فردی   امنيت   و  منافع  بر   ملي  امنيت   و

  نيازها،  به  معطوف  سياست  عالم  اما  است  فردی   های   خواسته  و  اهداف  نيازها،

  صورت   در   تجارت،  عالم  در   است.  ملي  و...  اقتدار  سربلندی،  عزت،  ها،خواسته

  رها   را  خود  سرمایه   و   دارایي  دشواری(همه  وجود   )با   تاجر  اجبار   یا   نياز

  ویژه   به  ها  ومتحك  عناصر  تمام   حاكميتي  و   سياست  عالم  در  اما  كند.مي

 فقط  نه  خاک«   و  از»آب  حفاظت  برای   شهروندان  با  همراه  دفاعي،  نيروهای 
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 دارایي  ترین  ارزش  با  از  بلكه  و...فردی   های   دارایي  نيازها،  خواسته،  تمامي  از

  برخي   نمایش)رفتار  و  احساسات  شعار،  كنند.با  مي  گذشت  خود   جان  یعني

  حاصل   ملموس  ستاوردهای د  آمریكا  مقابل  در  تواننمي   مجلس(  نمایندگان

 و...آمریكا  نظامي  تجاری،  فرهنگي،  سياسي،  اقتصادی،  جایگاه  درک  كرد.

  چين،  كه  رفتاری   همان  از  باید   ایران  نگارنده  باور   به  نيست.  دشواری   كار

  هزینه   كم  كند.  پيروی   دهند،مي  و  داده  انجام  آمریكا  مقابل  در  روسيه  و  اروپا

  نمود  دیپلماسي است.  خرد به  توسل مریكا آ  با مقابله  راهكار  ترین كارآمد  و

  معني  به  ساده  بسيار  بيان  به  دیپلماسي  است.  خارجه  روابط عرصه در  خرد

  خارجه،  روابط  یا  سياسي  عمل  ميدان  كاربردی   و  عيني  تشخيص  و  درک

  منظور   به  موجود  منابع  و  امكانات   ها،  توانایي  چيدمان  و  اهداف   تدوین

  است   استعمارگر  یك  آمریكا  اینكه  .است  ملي  نيازها  و  ها  خواسته   حصول

  كه  است  گران  اسعمار   ذات   در   اینكه   نيست؛  معمولي   غير  یا  جدید  موضوع 

  ریشه  نگارنده  باور  به  و  طبيعي  هم  كنند  برداری بهره   ترضعيف   كشورهای   از

 دارد.  طبيعي زیست  ساختار در

 شود   مطرح  باید   كه  پرسشي  ترین  ضروری   و  كاربردی   آمریكا،  با  مقابله  برای 

  دیگر  با  خواهيم  مي  چرا  ما   چيست؟  خارجه  روابط  هدف  كه  است  این

 به  پاسخ  سوی   به  را  ما  پرسش  این  به  پاسخ  باشيم؟  داشته  ارتباط  كشورها

  سالم   و  تنش  بدون  روابط  باید  چگونه  اینكه،  كند.  مي  هدایت  دیگری   پرسش 

 به   دارم  قصد  تنها  موجز  این  در  آنجاكه  از  باشيم؟  داشته  كشورها   دیگر  با
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  دهم،  پاسخ  اجمالي  صورت   به  خارجه   روابط  بهبود   چگونگي   یعني   دوم  سوال

 چيست،  خارجه  روابط  هدف  یعني   اول  پرسش  به  پاسخ   مختصرترین  و   ساده

 است.   ملي  منافع  تحقق  و  تامين  خارجه  روابط  هدف  باشد؛  گونهاین  تواندمي

  داشته  كشورها  دیگر  با  تنش  بدون  و  سودمند  ای رابطه   توانيم  مي  چگونه

  رفاه   اجتماعي،  آرامش  صلح،  چون  مفاهيمي  نگارنده  باور  به  باشيم؟

  منصبان   صاحب  و   ورزان   سياست  اذهان  از   بسياری   برای   و...  شهروندان

 كه  حكومتي  عناصر   و  هاحكومت  هستند.  غریب  خاورميانه  های كشور 

  نكنند  درک  را  و...  رفاه  آرامش،  صلح،  مفاهيم  اهميت  و  ضرورت

 باشند. خوبي منصبان صاحب یا ورزان سياست  توانندهرگزنمي

  این   برای   بومي  كننده  قانع  دليل  هيچ  خاورميانه  شهروندان  و  ها   حكومت

  بيشترین   و  ترین  مهم  دارای   خاورميانه  ندارند.  خود  ميان  چالش  همه

  خاورميانه  شهروندان  و  ها  حكومت  است.  انرژی   یعني  بقا  ادامه  عنصر)ذخایر(

  انواع   عامل  تنها  و  تنها   دارند.  را  شادی   و  نيتام  رفاه،  آرامش،  ایجاد   ملزومات

  های   كشور  خاورميانه   در   و...  امنيتي   سياسي،  اقتصادی،  های   چالش 

  از   غرب   و  شرق   استعماری   كشورهای   هستند.  ای   منطقه  فرا  گراستعمار 

  خاورميانه   های   چالش  بيشتر  ریشه   ها  حكومت  در  بومي  نفوذی   عوامل  طریق

  های مولفه   از  یكي  است.  دشوار  ها  برخي  ی برا  حقيقت   این  درک  چرا  هستند.

 سياست  وجود  فارس(  خليج  )حاشيه  كشورها  ماندگي  عقب  مهم  بسيار

  های   سياست  و  اهداف  مجریان  كه  است  منصباني  صاحب  و  ورزان
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 است. تاریخي مشكل یك متاسفانه كه هستند غرب و  شرق استعمارگران

  حضور   و  نفوذ  كردن  كوتاه  خاورميانه   در  رفاه  و  ثبات  آرامش،  راهكار  تنها

 بومي   عوامل  یعني  هاآن  پنهان  دستان  و  ای منطقه  فرا   استعماری   كشورهای 

 اگر   است.  خاورميانه  كشورهای   سياسي  قدرت  ساختار  در  هاآن  نفوذی 

  ارمنستان،  تركيه،  سوریه،  عراق،  فارس،  خليج  های   كشور  دیگر  و  عربستان 

  به   نيازی   آنگاه  باشند،  داشته  رفاه  و  ثبات  آرامش،  و...  فغانستانا  گرجستان

  شوند، پذیرفته  فوق نكات  اگر بود. نخواهد آمریكا  نظامي وتسليحات نيروها

  باید   ایران  خارجه  سياست  راهبرد   اولویت  ترین   مهم  نگارنده،  باور  به  آنگاه

  جهنم   درعراق،  آشفتگي  عربستان،  با  تنش  باشد.  همسایگان  با  زدایيتنش 

  های چالش   ترینبزرگ  و...  افغانستان  در  مرج  و  هرج  یمن،  و  سوریه  در

 است. ملي منافع تحقق و تامين موانع ترین  اصلي و  امنيتي

  روسيه،  چين،  با  سودمند   و  هزینه   كم  پایدار،  روابط  ایجاد   نگارنده،  باور  به

  ش تن  بدون  آمریكا  های   سياست  از  پرهيز  یا  زدن  دور  منظور  به  و...  اروپا

 یمن   سوریه،  عراق،  در  آرامش  و  ثبات  ایجاد  برای   تالش  عربستان،  با  زدایي

 است. نگران اذهان شيرین های  رویا   تنها و تنها افغانستان و

  و  منصبان  صاحب  ميان  اراده  وجود  صورت  در  توانيممي  نگارنده،  باور  به

  در  كه  ورزاني  سياست  دست  رهبری(  معظم  مقام   فرموده  كردن)به  كوتاه

  عملياتي   و  تدوین  با  سال  یك  در  تنها  كنند، مي  بازی   دشمن  زمين  رد  خفا

 بازی   زمين  تشخيص   و  درک  بر   مبتني  كاربردی   استراتژی   یك  كردن
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  كرد(   طرف  بر   را  ها  چالش  همه  اینكه  فرامنطقه)نه  و  منطقه  در  سياسي

  و   كشورها  ميان  را  آینده  به  اميد  همه  از  تر  مهم  و  ثبات  امنيت،  آرامش،

 .كرد  ایجاد رميانهخاو  شهروندان
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  روابط بررسي آمریكا، توسط  آن نقض  احتمالي پيامدهای  و  برجام از   خروج

  تبيين   راستا  همين  در   .كندمي   ضروری   را  كشورها  دیگر   با   ایران  خارجه

  تحقق   برای   كشورها  نيست.  لطف  از  خالي  خيلي  خارجه  روابط  مفهوم  ساده

  داخلي  های توانایي  و  امكانات  به  اتكا  با  صرفا  كه  خود  نيازهای   از  دسته  آن

  بنابراین،  باشند.  داشته  مراوده   دیگر  كشورهای   مجبورندبا   شوند،نمي  برآورده 

  احساسات  آرمانگرایانه،  های اندیشه  نه  كشوری   هر  خارجه  روابط  اساس

 است.   محض  ضرورت  بلكه  و...  خاص   گروهي  یا  فردی   تمایالت  گوناگون،

  تابع   خارجه  سياست  راهكارهای   و  راهبرد  نادرستي  یا  درستي  معيار  بنابراین،

 ارزیابي  قابل  و  ملموس  واقعي،  جهاني،  این  دستاوردهای   -1  است:  امر  دو

  و   سود   و  زیان  و  ضرر   جهانشمول  قانون  -2  شود.مي   حاصل  كشور  برای   كه

  نداشته   یا  داشته  رابطه   ميزان  چه  تا   و   كشور  كدام   با  اینكه  است.  منفعت

  ملي  امنيت  و  منافع  برای   دیگر  كشور   یك   با  رابطه   زیان  و  ضرر   صرفا   باشيم،

  بين   روابط  یا  خارجه  روابط  كه  شودمي  دیده  گاهي  است.  كننده  تعيين

  اگر   اینكه  كلي  قاعده  یك  شود.مي  ریتمدی   پُرهزینه  و  گران  كشورها

  كنيم   كارگرداني  و  نباشيم  بازیگر   المللبين  روابط  درعرصه  خواهيممي

  كنيم.  طراحي  و   عمل  رفتار،  فكر،  كارگردان  یك  همانند   است  ضروری 

  تدابير   واسطه  به  ایران  كه  شود  عيني  واقعيت  این  منكر  تواندنمي   كسهيچ 

  است.  خاورميانه  كشور   ترینامن  امنيتي،  و  نظامي  سياسي،  بزرگان  عملكرد  و
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  و   راهكارها  ها،طرح  برخي  تكامل  با   را  موجود   امنيت   بتوان   شاید  اما

 الملل،بين  روابط  در  معموال  كرد.   ترهزینه   كم  خارجي  سياست  راهبردهای 

  و   بزرگ   كشورهای   خصوص به  و   كشورها  دیگر  با  رابطه  قطع  برای   كشورها 

  است  قرار  اگر   رو،  این  از  شوند.مي  قبلمت  را  سنگيني  هزینه  گاهي  موثر

  كه   است  الزم  شود،  تامين  كم   هزینه  با  هازمينه   همه  در  كشور  نيازهای 

  گرفت  تصميم  ملي  منافع  به  نظر   با  و  دقت  با   رابطه   قطع  یا  برقراری   درباره

  و  سودمند  ای رابطه   ایجاد  برای   كارآمد   راهبردهای   و  راهكارها   به  رسيدن  و

  امنيت،  اقتصاد،  مثل  داخلي  امور  توسعه  و   ققتح  است.  ضروری   مفيد،

  خارجه  روابط  با  ناپذیری   اجتناب  و  مستقيم  ارتباط  و...  صنعت  سياست،

  و مهم امر این به توجهي سياسيون برخي كه شودمي دیده  گاهي اما دارد.

  كانادا،  آلمان،  چون  كشورهایي  سياستمداران  و  مردم  كه  ندارند  اساسي

  ایران   مردم  با  هایيتفاوت   چه  و...  ژاپن  دیناوی،اسكان  كشورهای   استراليا،

 عواملي  آن  توانيمنمي   چرا   نداریم؟  ما  كه  دارند  خاصي   چيز   چه   آنها  دارند.

  باال   امنيت   و  تنش  بدون  خارجه  روابط  پيشرفت،  توسعه،  رشد،  موجب  كه  را

  آیا   كنيم؟  اجرا  و  ایجاد  یا  كسب  تدوین،  را  شده  كشورها  و  مردم  آن  پایدار  و

  را   كردن  زندگي  آرام  و  خوب  تحقق  موانع  یا  مانع  ایران  در  كسهيچ   واقعا

 نگراني،  سختي،  از  پرهيز   و  شادی   امنيت،  رفاه،  آرامش،  ایجاد  اگر  داند؟نمي

 وجودی   فلسفه  پس  نيست،  كشور   یك  در  مهم  وظيفه  یگانه  و...  غصه  و  غم

  د چن  در  ناآرام  و  آلودتنش   خارجه  روابط  بتوان  شاید  چيست؟  اجتماعي  نظم
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  و   راهكارها  ها،اندیشه   برخي  روزرسانيبه  و  تكامل  عدم  در  را  اخير  دهه

 جهان  و  منطقه  كشور،  تحوالت  با  همگام  خارجه  سياست  راهبردهای 

  راهبرد  ناپذیر   تغيير  و   معامله  مذاكره،  قابل  غير   و  ثابت   اصل  یگانه   دانست.

  لي م  منافع  و  امنيت   اصل   جزبه  است.  ملي  منافع  و  امنيت  خارجه،  سياست

 احوال   و  اوضاع   و  شرایط  همه  در  نباید  منطقا  دیگری   راهبرد  و  راهكار  هيچ

  قابل   غير  اصول  ملي  امنيت  و  منافع  باشد.  ثابت  جهان  و  منطقه  كشور،

  هاراهبرد   و هاطرح  راهكارها،  ها،اندیشه  تمامي اما  هستند  نامتغير و مذاكره 

  سياسي  كنش  واقعي  ميدان  شرایط  و  ملي  امنيت  و  منافع  مصلحت،  بنابر

  مذاكره  قابل  غير   اصل  آگاهانه  و   صادقانه   پذیرش  صورت   در  هستند.   متغير 

  سياست  راهبرد  یك  بتواند  بندبازی،  راهبرد  شاید  ملي،  منافع  و  امنيت  بودن

  باشد.   ملي  منافع  و  امنيت  كنندهتامين   و  سودمند  عملي،  كارآمد،  خارجه

 جلو   به  و  حفظ  را  خود  تعادل  راست  و  چپ  به  پيوسته  حركت  با  بندباز

 یا  خصومت  واسطهبه  نباید  خارجه  روابط  در  اساس،  این  بر  كند.مي   حركت

  داشت   كاربردی   غير  خصومت  یا  رابطه  قطع  كشوری   با  محور  احساس  رفتار

  صورت،  این  در  چراكه،  آورد.   پناه  دیگری   كشور  به  حمایت   دریافت  برای   یا   و

 كند،مي   دریافت  آنچه  از   بيشتری   بسيار   امتيازهای   باید  ضرورتا  كشور

  ویژه  به  كشورها  همه  با  هوشمندانه  رابطه  حفظ  صورت  در   اما  بپردازد.

  و  راست  و  چپ   به   حركت  همانند   توانيممي  نفوذ  با  و   قدرتمند  كشورهای 

  تامين  صورت  در  بفهمانيم  خارجي  های طرف   به   بندباز،  جلوی   به  رو   همزمان 
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  است   ميز  روی   ردیگ  طرف  گزینه  ایران،  معقول  ملي  منافع  و  امنيت  نشدن

  ميان  عميق  تحوالت   به  توجه  با  شد.  خواهد  استفاده   آن  از  لزوم  صورت  در  و

 اروپا،-روسيه روابط مثال، جهاني مهم بازیگران

  كمال   با   شرق   و   غرب   و...   آمریكا - چين   آمریكا،  و   اروپا - تركيه   روسيه،- آمریكا 

  خوبي   امتيازات   باشند   داشته   خود   كنار   در   را   ایران   اینكه   برای   حاضرند   ميل 

  آمریكا  است(.   حقيقت  این  زنده  نمونه   برجام   با   ارتباط  در  اوباما  )رفتار  بدهند 

  شدیدا   باید   هم   روسيه   باشند.   روسيه   به   ایران   شدن   نزدیك   نگران   باید   اروپا   و 

  قفل   صورت   در   بنابراین   باشد.   اروپا   و   آمریكا   به   ایران   شدن   نزدیك   نگران 

  و   دیگر   طرف   با   دشمني   دليل   به   صرفا   طرف،  یك   به   نشدن   وابسته   و   نكردن 

  توانيم مي   پيشرفت   و   تعادل   ایجاد   برای   طرفين  به   بندباز   حركت   آزادی   حفظ 

  دفاع   آوریم.   دست به   ملي   منافع   و   امنيت   ين تام   برای   بيشتری   بسيار   امتيازهای 

  است  پذیر توجيه   زماني   تا   خارجه   سياست   های تاكتيك   و   راهبردها   راهكارها،  از 

  آسایش   رفاه،  در   باید   فواید   این   اینكه   باشد.   بيشتر   مضراتشان   از   آنها   فواید   كه 

  و  كارآمدی   توسعه، اینكه  نهایت  كند.  پيدا  نمود  شهروندان  امنيت  احساس  و 

 نيست.   پذیر امكان   كشورها   دیگر   با   ُپرتنش   ارتباط   طریق   از   اری پاید 
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  ها پدیده   یا  امور  برخي  اینكه  پيرامون  دارد  وجود  بحثي  ،اخالقي  مباحث  در

  ذات   به  نه  و  دیگر   امری   اعتبار   به   دیگر  امور  برخي  و  هستند   خوب  ذات  در

  هيچ   حاكميتي  و  سياست  عالم   در  اساس  همين  بر  هستند.  خوب  خود،

  های   پدیده  و  امور  تمامي  بودن  بد  یا  خوب  بلكه  نيست  بد  یا  خوب  موضوعي

 هستند. بد یا خوب ملي، منافع واسطه به یا اعتبار به سياسي

  عازم   كه   ایران   سفرای   با   دیداری   در   رهبری   معظم   مقام   پيش   سال   چند 

  تشخيص   خطای   دچار   »نباید   فرمودند   بودند،  كشورها   دیگر   در   خود   ماموریت 

  تشخيص   خارجه   روابط   و   داخلي   های چالش   بيشتر   ریشه   كه   بگویيم   باید   شد«. 

  سياست   و   منصبان   صاحب   برخي   توسط   ياسي س   كنش   ميدان   كاربردی   غير 

  كه  كرد  ادعا  توان مي   رهبری  معظم   مقام  اندیشه  اعتبار  به  اینك  است.  ورزان 

  و   ملي   منافع   نكردن   بودن،محقق   هزینه   پر   بودن،  آلود تنش   ناكارآمدی،

  تشخيص   عدم   از   حاكي   شك   بي   خارجه   سياست   راهبرد   بودن   آميز   مخاطره 

  توسط   ای فرامنطقه   و   ای   منطقه   ،داخلي   سياسي   كنش   ميدان   كاربردی 

  است.   خارجه   سياست   راهبرد   مجریان   و   سازان   تصميم   طراحان،  تحليلگران،

  كمي   را   شد«   تشخيص   خطای   دچار   »نباید   اینكه   بر   مبني   رهبری   اندیشه   اگر 

  بيان،  ترین ساده   به   دیپلماسي،  كه   كنيم   ادعا   توانيم مي   آنگاه   دهيم،  توسعه 

  باور   به   است.   عمل)سياسي(   ميدان   دی كاربر   تشخيص   اساس   بر   كنش   هنر 

 است.   شدن   محقق   قابل   سياسي   هدف   هر   فرمول   این   با   نگارنده 
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 ملی منافع محك سنگ

  راهبرد   كارآمدی   و   درستي   محك   سنگ   معتبرترین   و   كاربردی   ملي،  منافع 

  بين؛   باریك   و   متوهم   آرمانگرا،  اذهان   برخي   تصور   برخالف   است.   خارجه   روابط 

  غير   و   آليستي   ایده   بسيار   های آرمان   و   اعتقادات   لوژی،  ئو اید   خارجه   روابط   بنياد 

  نيازهای   انواع   تامين   خارجه   روابط   بنياد   یا   دليل   ترین ف شفا   نيست.   واقعي 

  خود   اینكه   دليل   به   كشورها   است.   و...   تجاری   امنيتي،  دفاعي،  علمي،  اقتصادی،

  ضرورت»مجبورند«برای   به   هستند،  ناتوان   اوليه   نيازها   برخي   تهيه   و   تامين   در 

  مواد   به   نياز   ما   باشند.   داشته   رابطه   كشورها   دیگر   با   خود   نيازهای   كردن   برطرف 

  به   و   داریم   و...   داروها   گوناگون،  علوم   فناوری،  صنعتي،  آالت   ماشين   غذایي،

  باشيم.   داشته   رابطه   كشورها   دیگر   با   باید   اجبار«   نيازها»به   اینگونه   تامين   منظور 

  كه   است   دستاوردهایي   بر   متكي   خارجه   سياست   راهبرد   نادرستي   یا   درستي 

  دهه   چند   شواهد   و   تجربيات   بر   بنا   شود.   مي   حاصل   ملي   امنيت   و   منافع   برای 

  انتظار   كه   گونه   آن   خارجه   روابط   مناسبات   برخي   كه   كرد   اذعان   توان مي   اخير 

  هزینه   پر   بسيار   را   ملي   امنيت   اینكه   و   كند نمي   محقق   را   ملي   منافع   رود مي 

  كشورها   دیگر   با   سودمند   روابط   داشتن   و   تنش   از   پرهيز   بنابراین،  كند. مي   تامين 

 است.   بسيارحياتي   دارد   فراوان   ی نيازها   كه   كشوری   برای 

 روشن راه ترسیم

 های ریشه   با  عميق   و  گسترده  پيچيده،  بسيار  موضوعي  آمریكا،  با  ایران  رابطه

  سطحي   بسيار  اشاراتي  فقط  موضوع   این  به  پرداختن  این  بنابر  است.  تاریخي
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  خواهد   سودمند  بسيار  آمریكاست.  مقابل  در  هزینه  كم  و  كاربردی   رفتار  به

 این  به  خارجه  سياست  راهكارهای   های طراحي  و  ها  تحليل  رد  اگر  بود

  افول  نشان  یا  عالمت   ترامپ   دونالد   پدیده  كه  شود   توجه  كاربردی   موضوع 

 است.  قدرت ابر عنوان به آمریكا

  آمریكا  مقابل   در   سطحي   های ارزیابي   و   اظهارات   محافل   برخي   در   دلسوزان 

  علمي   تجاری،  نظامي،  تصادی،اق   جایگاه   به   توجه   عدم   یا   انكار   دهند. مي   ارائه 

  و   ها   طرح   راهكارها،  ارائه   و   كاربردی   غير   های   تحليل   موجب   آمریكا،  و... 

  و   نامطلوب   پيامدهای   تواند مي   كه   ناكارآمد   و   بينانه   واقع   غير   راهبردهای 

  وطن  كه  است  اهميت  حائز  بسيار   شود. مي  باشد،  داشته  كشور  برای  پرهزینه 

  رژیم   آمریكا،  دست   به   تبليغاتي   ای ه بهانه   كه   اظهاراتي   از   دوستان 

  و  كنند  پرهيز  دهد،مي  زمين  ایران   بدخواهان  دیگر  و  عربستان  صهيونيستي،

 كنند.   توجه   شد،  تشخيص   خطای   دچار   نباید   كه   رهبری   معظم   مقام   فرمان   به 

  به  امری   پيرو   هستي   عالم   های   پدیده   تمامي  بودن   فاني   و   زیست   موجودیت،

  سوداگران   برخي   ویژه   به   انساني)   اذهان   صول مح   منطق   پدیده   است.   منطق   نام 

  به   (نيست.   توسعه   حال   در   كشورهای   در   سياسي   رمانتيك   آرمانگراهای   و 

  جمله   از   ها   پدیده   وقوع   چگونگي   و   دالیل   تبيين   منطق   ساده   بسيار   عبارتي 

  از   كاربردی   درک   دریافت   منظور   به   نگارنده،  باور   به   است.   سياسي   و   اجتماعي 

  درک   به   باید   داریم   ای   پرهزینه   و   ناكارآمد   خارجه   ط رواب   برخي   چرا   اینكه 

 كرد.   مراجعه   خارجه   روابط   چيستي   منطقي   ساختار 
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  شكست،  از  بعد  و   حمله  ضعيف  كشورهای   به  مقتدر   كشورهای   هاگذشته   در

 از  یكي  دیپلماسي  بردند.مي  تاراج  به  را  مغلوب  كشور  های دارایي  و  منابع

 كم  و  منطقي  و  جنگ  های   نيویرا  كاستن  منظور  به  بشر  خرد  توليدات

  گفتند،  درست  رهبری   معظم  مقام  است.  كشورها  بين  روابط  كردن  تر  هزینه

 بيایيم.  كوتاه آمریكا  خواهي زیاده برابر در نباید فرمودند وقتي

  باور   به   نشد.   قائل   برجام   برای   اهميتي   كمترین   آمریكا   اما   پذیرفت   را   برجام   ایران 

  توان   سر   بر   ای   مذاكره   هيچ   رهبری   معظم   مقام   فرمایشات   تایيد   در   و   نگارنده 

  آمریكا   كه   ساده   دليل   این   به   بود،  نخواهد   كشور   منفعت   و   صالح   به   دفاعي 

  با   ویژه   مذاكره)به   دهد. نمي   ایران   امنيت   و   منافع   به   اهميتي   ترین كوچك 

  امنيت   بردن   بين   از   و   تضعيف   جز   مریكا آ   با   پمپئو(   مایك   اخير   های گویي یاوه 

  كه   پيامدهایي   و   برجام   از   آمریكا   خروج   داشت.   نخواهد   دیگری   حاصل   كشور 

  اراده   ها،  اندیشه   كه   كند مي   ایجاب   باشد،  داشته   ایران   برای   تواند مي   اقدامي   چنين 

  مدیریت   گيران   تصميم   و   سازان   تصميم   عملكرد   و   اذهان   ملي؛   راهكارهای   و   ها 

  چرا   رسد،مي   ضروری   نظر به   پرسش   یك   طرح   بنابراین،  كند.   یت هدا   را   كالن 

  به   یا   باشيم؟   داشته   كشورها   دیگر   با   تنش   بدون   و   مند سود   روابط   توانيم نمي 

 چيست؟   كشورها   دیگر   با   سودمند   و   تنش   بدون   روابط   ملزومات   عبارتي 

 ملل جامعه هایکاریریزه

  برای   ندارد.   وجود   ئمي دا   دوستي   اما   است   فراوان   دشمن   الملل بين   روابط   در 

  و   راهكارها   كه   است   حياتي   ملي،  امنيت   و   منافع   نظام،  ثبات   و   پایداری 
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  كشور   بالقوه   و   بالفعل   دشمنان   با   آميز مسالمت   همزیستي   برای   راهبردهایي 

  پر   دوستي   و   دشمنان   قبال   در   ستيزی دشمن   راهبرد   شود.   تدوین   و   تدبير 

  پایداری   كننده تضمين   وجه   هيچ   به   كشورها   برخي   با   ناپایدار   و   مقطعي   هزینه،

  نظام   منافع   معاصر   جهان   در   نيست.   ملي   امنيت   و   منافع   تامين   و   نظام   ثبات   و 

  توانایي   كه   ورزاني سياست   است.   ملي   امنيت   و   منافع   برآیند   و   تابع   حاكميتي 

  حيات   باشند،  نداشته   را   كاربردی   و   عملي   واقعيت   این   درک   و   تشخيص 

 داشت.   خواهند   شهروندان   برای   فراوان   ای ه دشواری   با   همراه   كوتاه   سياسي 

  راهبرد   در  انقالب  اوليه  هيجانات  از  برآمده  های آرمان   و  هااندیشه   برخي

  در   تحول   شوند.  بينانهواقع   و   كاربردی   رساني،  روز به   باید  خارجه   سياست

  بي  بازار  از  حمایت  گزاف  خرید  نه  و  خارجه  روابط  بنيادین  اهداف  و  هاآرمان 

  خود   حمایت  راحتي  به  كشورها  آن  در  كه  الملل  بين   عرصه  ناپایدار   و  اخالق

  اقتدار  راهبرد  است.   الزم  فروشند،مي   كند،  پرداخت  بيشتر  كه  كس  هر  به  را

 نشان   دی زیا  شواهد  اما  است.  پذیر  توجيه  و  ضروری   ایران  ای منطقه   تسلط  و

  كارآمد   و  رسانيروز به  باید  تسلط  و  اقتدار   حفظ  های تاكتيك   كه  دارد  این  از

  طریق   از   زدایيتنش   گذشته  های   دهه  خالف  بر   فعلي  مقطع  در  شوند.  تر

 و...  اقتصادی   فرهنگي،  تاریخي،  اشتراكات  كردن  برجسته   و  همكاری   تفاهم،

  و   تحول  هستند.  ی ا  منطقه  تسلط  و  اقتدار  منظور  به  راهكار  ترین  كارآمد

  كه   ضروری   فقط  نه  خارجه  سياست  اهداف  و  هاآرمان   راهكارها،  روزرسانيبه

 است.  حياتي
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 نرم قدرت اهمیت

  امر  واقعيت  اما   است.  واقعي  جهان  از   تر   كوچك  بسيار   ترامپ  دونالد   جهان

  و  هاقدرت   ابر   افول  و  ظهور  بر  حاكم  منطقي  سازوكاری   بنابر  كه  است  این

  را  خود  افول  فرایند   آمریكا   كشور   تاریخي،  انكار   قابل   غير  و   فراوان  شواهد

 و...   بولتون  جان   پمپئو،  مایك  ترامپ،  دونالد  چون  افرادی   و   كندمي  طي

  دونالد  های   ویژگي  از  یكي  هستند.  آمریكا   افول  فرایند   ضایعات  یا   پسماندها

  كنند،  استفاده  درستي  به  آن  از  ما  های   دیپلمات  كه  درصورتي  كه  ترامپ

  و  ترامپ كه است این كنند، خنثي ای  سابقهبي طوربه را آمریكا وانندت مي

  هيچ   نرم«   »قدرت  از  است  كرده   جمع  خود  پيرامون  كه  افرادی   بيشتر 

  به   (  شان  تمایل  خالف   بر   )شاید  اروپایي  های شركت   و  دولت  دانند.نمي

  تن گرف   نظر  در  با  بنابراین  ندارند.  را  مریكا  با  مقابله  توان  گوناگون  دالیل

  ترامپ،  با  مقابله  راهكار   ترین  هزینه  كم  و  كارآمد   عملي،  شرایط   جميع

  یك   اجرای   و   تدوین  با  باید  است.  جهان  عمومي  افكار   روی   گذاری   سرمایه

  مسير   این  در دهيم.  جلوه  ناحق  را آمریكا  و  حق   را  ایران  نرم  اقدامات   سری 

 گوناگون   ی ها عرصه   در  را   آمریكا  جامعه  در  ترامپ   مخالفان  حتي   توانيممي

  آمریكا   ای هسته  كننده  مذاكره  تيم  جمله  از  و...  فرهنگي  سياسي،  اقتصادی،

  رهبری   معظم  مقام  اندیشه  كنيم.   دعوت  ایران  به  گوناگون  های بهانه  به  را

 و   ها،  طرح  ها،  راهبرد  بيشتر  در  توان  مي  را  توانيم« مي  ما  »   بر  مبني

  دانشگاه   صلح،  اجالس  نكرد  برپا  چون  نرم،  اقدامات  و  دیپلماسي  راهكارهای 
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 علمي،  فرهنگي،  مراسم  انواع   انجام  و  تهران  در   خاورميانه  صلح  سازمان  صلح،

 ای منطقه   فرا  و  همسایه  كشورهای   نخبگان  و  شهروندان  از  دعوت  با  و  ورزشي

 صلح   و  زدایي  تنش  ساز  زمينه  طریق  این  از  و  كرد  عملياتي  مراسم  این  در

 باشيم.   یكدیگر  های دغدغه   شنيدن   و   درک  همكاری،  تفاهم،  طریق  از   پایدار 

  نيز  فارس  خليج  حاشيه  كشورهای   برخي  با  ایران  اختالفات  دیگر  طرف  از

  و ایران اختالفات از كه كشورهایي تنها و تنها ندارد. ای منطقه توجيه هيچ

  رژیم   كنند،  مي  برداری   بهره   فارس  خليج  حاشيه  كشورهای   برخي

  مدیریت  و  ایجاد  را  اختالفات  این  كه  ای   منطقه  فرا  كشورهای   و  صهيونيستي

  هزینه   كم  تنش،  بدون  روابط  توانيممي   ما   دارد  باور  نگارنده   هستند.  كنند،مي

  روابط   چالش  یا   مانع  ترینمهم  باشيم.  داشته  همسایگان  همه  با   سودمند  و

  استعماری   كشورهای   افكني  اختالف   و  نفوذ  همسایگان،  با  سودمند   و   سالم

  با   تا   بود   خواهد  پذیر   امكان  نرم  دیپلماسي  طریق   از  .استای   منطقه  فرا

  داخلي   نخبگان  توسط  ملي  امنيت   و  منافع  درک   و  اجماع   همكاری،  تفاهم،

  با  و  خردمندانه  منطقي،  مدیریت  و  خاورميانه  صلح  اجالس  برپایي  با  و

 نفع  به  اساسي  طور   به  را   خاورميانه  سياسي  عرصه  ملي  منافع   محوریت

 كنيم. سالم و آرام منطقه كشورهای 

  وجود   بر  مبتني  كه  الملل  بين  روابط  بر  حاكم  منطق  گرفتن  نظر  در  با

 تنها  نه كه است  حياتي كه الزامي تنها نه است، ضعيف و مقتدر كشورهای 

 باشيم.  داشته  نفوذ  ای   فرامنطقه  كشورهای   در  بلكه  همسایه  كشورهای   در
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 دهيم.  ارائه   چيست  خارجه  روابط  از  هدف  پرسش  به  شفاف  پاسخي   باید  اما

  ابزارها،  كه  است  الزم  كشورها  دیگر  در  نفوذ  حفظ  و  ایجاد  منظور   به  اینكه

  با  مثال،  برای   كنيم.  رساني  روز   به  را   نفوذ  راهبردهای   و   راهكارها  ها،  طرح

  حضور  كشور  دیگر  در  و...   فرهنگي  ي،علم  مراكز  اقتصادی،  واحدهای   ایجاد

 كنيم. ناپذیر اجتناب و پذیر توجيه  جذاب،  را ایران

 دیپلماتیك اصول

  كند.مي  مدیریت  را  گوناگون  امور  اقتدار  كه  منطق  نه  الملل  بين  روابط  در

  هزینه،  كم  روشي   دیپلماسي  ابزار   از  استفاده  تاریخي  بسيار  شواهد  بنابر

  تبلور   دیپلماسي  است.  نظامي  جمله  از  سخت  ای هروش   از  پایدارتر  و  كارآمد

  وطن  و  آگاه  بالغ،  اذهان  سياسي  كنش  ميدان  كاربردی   تشخيص  و  درک

 .است دوست

 



 

 چگونه   و چرا  سودمند خارجی روابط 
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  نيازمند   شدیدا   خارجي   روابط   راهبر   مجریان   و   گيران   تصميم   سازان،  تصميم 

  تواند مي   پایدار   و   هزینه   كم   كاربردی،  نگاه   یك   هستند.   جدید   دید   های افق 

  در   كه   دارند   اوليه   نيازهای   سری   یك   كشورها   و   ها ملت   ها،انسان   كه   باشد   این 

  ها،انسان   ميان   روابط   در   اختالالت   انواع   بروز   موجب   نشدن   برآورده   صورت 

  نگاه  اگر   بود   خواهد   سودمند   و   كاربردی   بنابراین   شود. مي   كشورها   و   ها ملت 

  ها،انسان   نيازها   تحقق   جایگزین   را   همكاری   طریق   از   یكدیگر   نيازهای   تامين 

  جنگ   به   منجر   مدت،  بلند   در   الجرم   كه   رقابت   طریق   از   كشورها   و   ها ملت 

  تاریخي   گذشته   های دوره   از   تر ند خردم   بسيار   معاصر   جهان   بكنيم.   شد،  خواهد 

  خارجه   روابط   برای   پایدار   و   هزینه   كم   كارآمد،  راهبردی   رو،  این   از   است.   شده 

  پر   راهبرد   یك   جنگ   باشد.   بگيریم«   كمك   تا   كنيم   »كمك   راهبرد   تواند مي 

  بشر   تاریخ   سرتاسر   گواه   به   اما   است.   ملي   و   بومي   نيازهای   تحقق   برای   هزینه 

  كننده  ویران   و   پرهزینه   بسيار   بلكه   است   ناپایدار   و   مقطعي   تنها   نه   راهبرد   این 

  و   بومي   نيازهای   تحقق   معني   به   معاصر   جهان   در   توسعه   ساده   بيان   به   است. 

  جای   به   مدني   زیست   عيني   درک   و   تفاهم   همكاری،  كمك،  طریق   از   ملي 

  ویران   و   ناپایدار   پرهزینه،  راهبرد   طریق   از   ملي   و   بومي   نيازهای   تحقق   راهبرد 

  روابط   اساس   باشيم؟   داشته   رابطه   كشورها   دیگر   با   باید   چرا   است.   جنگ   كننده 

  ها،  توانایي   اعتبار   به   ا تنه   تواند نمي   كشوری   یا   ملت   هيچ   است.   »نياز«   خارجه 

  داشتن   بنابراین، باشد.  داشته  را   مطلوبي  مدني  زیست   بومي، منابع  و   امكانات 



 اد روابط خارجه یمنافع ملی بن /  96

  كشورها   دیگر   با   رابطه   داشتن   بلكه   نيست   انتخابي   امری   كشورها   دیگر   با   روابط 

  مطلوب   رابطه   كشورها   دیگر   با   توانيم مي   چگونه   است.   اجبار   یا   ضرورت   یك 

  همه   توانند نمي   كه   دليل   این   به   كشورها   همه   بپذیریم   اگر   باشيم؟   داشته 

  كشوراها   دیگر   با   سودمند   و   سالم   رابطه   به   نياز   كنند،  محقق   را   خود   نيازهای 

  راهبرد   پایدارترین   و   هزینه   كم   كارآمد،  كه   بود   خواهد   درک   قابل   آنگاه   دارند،

  نيازهای   كشورها   دیگر   به   كمك   طریق   از   كشورها   كه   است   این   خارجه   روابط 

  از   دركي   هيچ   اوباما،  باراک   برخالف   ترامپ   دونالد   كنند.   برآورده   را   خود   ملي 

  اینكه   ندارد.   كشورها   دیگر   با   مشاركت   و   همكاری   طریق   از   ملي   نيازهای   تحقق 

  خارجي   عملكرد   كردن   پذیر   توجيه   نرم،  اقتدار   بدون   آمریكا   سخت   اقتدار 

  مدت   وتاه ك   كاربردی   كرد(،  ویران   را   آن   ترامپ   )كه   كشورها   دیگر   نزد   آمریكا 

  و  كارآمد   سودمند،  نرم   راهكارهای   به   توسل   داشت.   خواهد   پرهزینه   و 

  باشد. مي  آمریكا  اخالق بي  و   خرد بي  دولت  با   مقابله   برای  راهكار  ترین مطمئن 

  خاورميانه   صلح   اجالس   برپایي   ازجمله،  تواند مي   نرم   راهكارهای   اساس،  این   بر 

  فرهنگي،  های همایش   و   مراسم   انواع   و   جهان   صلح   دانشكده   تهران،  در 

  كشورها   دیگر   نخبگان   و   شهروندان   از   دعوت   و   تهران   در   و...   ورزشي   اقتصادی،

  حاكميتي   امر   در   اساسي   قاعده   یك   باشد.   ایران   همسایه   كشورهای   ویژه   به 

  كنند.   فاش   را   خود   های برنامه   و   اهداف   نباید   حاكميتي   عناصر   كه   است   این 

  موجب  خارجه   روابط   در   ویژه   به   سياسي   الفبای   به   آگاهي   و   دوستي   وطن 

  كه   آنجا   از   شود.   ابراز   جوانب   همه   گرفتن   نظر   در   از   بعد   منفي   نظر   كه   شود مي 
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  برای  ابزار   ترین كارآمد   و...(   دفاعي   تجاری، فرهنگي،  اقتصادی،  )علمي،  اقتدار 

  خارجه  سياست   مسئوالن  است،  زمين   ایران   بدخواهان  كردن  خنثي   و   مقابله 

  دشمنان  و   بدخواهان   بپردازند.   ملي   اقتدار   افزایش   ه ب   مسير   این   از   توانند مي 

 برند. مي   حساب   و...   اقتصادی   علمي،  اقتدار   از   كشور 



 

 ترسندنمی بلند صدای  با تهدیدات از دشمنان
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  مقابله  برای   اروپایي  كشورهای   ناتواني  و   برجام  از  آمریكا   خروج  به   توجه  با

  نظر  به  روسيه  و  چين  بودن  بيني  پيش  قابل  غير  و  متغير  و  كشور  این  با

  به  خارجه   روابط  راهبرد  مجریان  و  گيرانتصميم  سازان،  تصميم  كه  رسدمي

  و   ماننابسا  شرایط   مدیریت  منظور  به  جدید  دید   های افق  نيازمند  شدت

  كشور  احوال  و   اوضاع   بر  مهمي  تاثيرات  شك  بي  كه  خارجه   روابط  نامطلوب

  خواهد  و...  تجاری،  سياسي،  معيشتي،  اقتصادی،  گوناگون  های عرصه   در

 هستند.  داشت،

  دوست   یا   دشمن   را   كشورها   الملل،بين   روابط   راهبرد   در   غالب   یا   سنتي   نگاه 

  عنوان   به   كشورها   پنداشتن   تاریخي   شمار   بي   شواهد   گواه   به   حال   . انگارد مي 

  كاربردی،  نگاه   یك   است.   ناپایدار   و   ناكارآمد   پرهزینه،  بسيار   دشمن   و   دوست 

  سری   یك   كشورها   و   ها ملت   ها،انسان   كه   باشد   این   توان مي   پایدار   و   هزینه   كم 

  اختالالت اع انو  بروز   موجب   نشدن   برآورده  صورت   در  كه  دارند  اوليه  نيازهای 

  و   كاربردی   بنابراین   شود. مي   كشورها   و   ها   ملت   ها،انسان   ميان   روابط   در 

  ميان  اندیشي هم   و   تفاهم   همكاری،  كه   نگاه   این   اگر   بود   خواهد   سودمند 

  را   است   ملي   نيازهای   انواع   تحقق   راهكار   ترین   هزینه   كم   و   كارآمد   كشورها،

  الجرم   كه   رقابت   طریق   از   كشورها   و   ها   ملت   ها،انسان   نيازها   تحقق   جایگزین 

 كنيم.   شد،  كشورهاخواهد   ميان   جنگ   به   منجر   مدت،  كوتاه   یا   بلند   در 

  از   است.  شده  تاریخي   گذشته  دورهای   از  تر  خردمند   بسيار   معاصر   جهان
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  روابط  برای   پایدار  و  هزینه  كم   كارآمد،  راهبردی   نگارنده   باور   به   رو،این

  معني   این  به  است.  يریم« بگ  كمك  تا   كنيم  راهبرد»كمك  تواندمي   خارجه

  های زمينه   در  را  خود  ملي  نيازهای   كه   باشد  این   باید   خارجه  روابط   اساس  كه

  فرهنگي،  تجاری،  اقتصادی،  های عرصه   رساندن)در  یاری   طریق  از  گوناگون

 آشوب،  به  توسل  كنيم.  محقق  كشورها،  دیگر  نيازهای   تحقق  به  و...(  دفاعي

  و  غربي  كشورهای   شيوه  كه  هاكشور   دیگر  در   جنگ  و  اجتماعي  نظميبي

  تحقق   برای   كننده   ویران  و  ناپایدار  مقطعي،  هزینه،  پر  راهبرد  یك  آمریكاست

  نيازهای   تحقق  معني  به  معاصر  جهان  در  توسعه  ساده  بيان  به  نيازهاست.

  به   مدني  زیست  عيني  درک  و  تفاهم  همكاری،  كمك،  طریق  از  ملي   و  بومي

  ناپایدار   پرهزینه،  راهبرد  طریق  از  ملي  و  بومي  نيازهای   تحقق  راهبرد  جای 

 است.  جنگ  كننده ویران و

  باشيم؟   داشته  رابطه  كشورها   دیگر  با  باید  چرا  كه  پرسندمي   مردم   حال

  اعتبار   به  تنها  تواندنمي  كشوری   یا  ملت   هيچ  است.  نياز  خارجه  روابط  اساس

  باشد.   داشته  را   مطلوبي  مدني  زیست  بومي،  منابع  و  امكانات  ها،  توانایي

  داشتن   بلكه  نيست  انتخابي  امری   كشورها  دیگر  با  روابط  داشتن   بنابراین،

 است. اجبار یا ضرورت یك كشورها دیگر با رابطه

  ریم بپذی   اگر   باشيم؟   داشته   مطلوب   رابطه   كشورها   دیگر   با   توانيم مي   چگونه 

  كند،  محقق   را   خود   نيازهای   همه   توانند نمي   كه   دليل   این   به   كشورها   همه 

  خواهد  درک   قابل   آنگاه  دارند، كشورها  دیگر   با   سودمند   و  سالم   رابطه  به  نياز 
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  یك   كه   است   این   خارجه   روابط   راهبرد   پایدارترین   و   هزینه   كم   كارآمد،  كه   بود 

  ها   فعاليت   طریق   ها)از كشور   دیگر   نيازهای   تحقق   در   مشاركت   طریق   از   كشور 

  و...(،  فرهنگي   سياسي،  دفاعي،  اقتصادی،  های عرصه   در   مشترک   مبادالت   و 

 كنند. مي   برآورده   را   گوناگون   های   ساحت   در   خود   ملي   نيازهای 

  تحقق   از  دركي  هيچ  اوباما،  بارک   برخالف  ترامپ   دونالد  رسد  مي  نظر  به

  اقتدار   ندارد.  كشورها   دیكر  با  مشاركت  و  همكاری   طریق  از   ملي  نيازهای 

  خارجي   عمكلرد  كردن  پذیر   توجيه   معني  به نرم  اقتدار  بدون  آمریكا  سخت

  مدت  كوتاه  كاربردی   كرد(،  ویران   را  آن  ترامپ  )كه  كشورها  دیگر   نزد  آمریكا

  سودمند،  نرم  راهكارهای   به  توسل  نگارنده،  باور   به  داشت.  خواهد  پرهزینه  و

  اخالق   بي  و  خرد  كم  دولت   با  بلهمقا  برای   راهكار  ترینمطمئن   و  كارآمدترین 

  تفاهم،  ساززمينه  تواندمي  كه  نرمي  راهكارهای   اساس،  این  بر  است.  آمریكا

 شود،  ایران  همسایگان  با  ویژه  به  كشورها  ميان  تنش  بدون  رابطه  و  همكاری 

  و   جهان  صلح  دانشكده  تهران،  در  خاورميانه  صلح  اجالس  برپایي  ازجمله،

  تهران  در  و...  ورزشي  علمي،  اقتصادی،  فرهنگي،  های همایش   و  مراسم  انواع 

  همسایه   ورهای كش  ویژه  به  كشورها  دیگر  نخبگان  و  شهروندان  از  دعوت  و

 هستند.  ایران

  این   حاكميتي  امر  در  اساسي  قاعده  یك  كه  نكنيم  فراموش  نيز  را  نكته  این

  نهاد   یك  كنند.  فاش  را   خود  های   برنامه  و   اهداف  نباید  عناصر   كه  است

  الفبای   به  آگاه  و  دوست  وطن  منصب  صاحب  و  ورز  سياست  یا  حاكميتي
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  دیگر  كشوری  به نسبت دخو منفي نظر هرگز خارجه روابط ویژهبه سياسي

 تجاری،  فرهنگي،  اقتصادی،  اقتدار)علمي،  آنجاكه   از  آورد.نمي   زبان  بر  را

  ایران  بدخواهان  كردنخنثي   و  مقابله  برای   ابزار  ترین  كارآمد  و...(  دفاعي

 منفي   نظرات  بيان  جای به  ورزان   سياست  و   منصبان  صاحب  است،  زمين

  است  بهتر  ایران  ای   امنطقهفر   و  ای   منطقه  بدخواهان  برخي  به  نسبت  خود

 و...(  دفاعي  فرهنگي  صنعتي،  تجاری،  اقتصادی،  اقتدار)علمي،  افزایش  به

 بلند   صدای   با  تهدیدات  از  نه  زمين  ایران  دشمنان  و  بدخواهان  بپردازند.  ملي

  فرهنگي   صنعتي،  اقتصادی،  علمي،  اقتدار  از   كه  منصبان  صاحب  برخي

 .برد خواهد  حساب ما نظام  و... تجاری 



 

  ابتدای  هایسال  از  مانده   باقی تفكرهای خارجه، روابط گره

 است   انقالب

 تاکتیك  تغییر حساس  بازه
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  و...   مشهد   و   قم   در   دلسوزان   و   بزرگان   دفاعي،  نيروهای   خارجه(،  دولت)وزارت 

  تالش   حال   در   پيوسته   رهبری   معظم   مقام   هدایت   با   جناحي   فرا   شكلي   به 

  به   توجه   با   هستند.   خارجه   و   داخلي   گوناگون   های   چالش   فصل   و   حل   برای 

  لل الم   بين   قوانين   و   دیپلماتيك   عرف   مغایر   و   جانبه   یك   خروج   كه   شرایطي 

  كارشناسان  و  اندیشه   صاحبان  تا  است  ضروری  ، آورده  پيش   برجام   از  آمریكا 

  از   را   كارآمد   و   كاربردی   خارجه   روابط   موانع   دوست   وطن   رسمي   غير   و   رسمي 

  شك   بي   كنند.   بررسي   ملي   منافع   تحقق   راستای   در   فقط   و   گوناگون   ابعاد 

  است.   موجز   این   توان   از   فرارتر   بسيار   خارجه   روابط   های   چالش   ریشه   تبيين 

  مدیریت   عرصه   در   دوستان   وطن   نگاه   دارد   قصد   فقط   موجز   این   رو،این   از 

  همه كند.  جلب  خارجه  روابط  در  دیگر  كاربردی  افق  یك  به  را  خارجه   روابط 

  پرسش   یك   به   است   الزم   هستند   خارجه   روابط   امور   درگير   كه   دوستان   وطن 

  دیگر   با   باط ارت   از   ما   عبارتي   به   چيست؟   خارجه   روابط   هدف   دهند.   پاسخ 

  به   اندیشي   ساده   پرسش   این   كردن   مطرح   شاید   هستيم؟   چه  دنبال   به   كشور 

  دهه   چند   در   ما   كه   این   بر   مبني   ناپذیر   انكار   واقيعيت   به   توجه   با   اما   بياید   نظر 

  ه  گا آن  ایم، نداشته  ای  هرینه  كم  و  سودمند   كاربردی، خارجه  روابط  گذشته 
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  انكار   قابل   وجه   هيچ   ه ب   بود.   نخواهد   اندیشي   ساده   فوق   پرسش   طرح 

  پر   بسيار   خارجه   روابط   ما   كه   اخير(   های   دهه   طول   در   ها   تحریم   نيست)انواع 

  اندركاران   دست   همه   دیني   و   اخالقي   ملي،  وظيفه   داریم.   و   داشته   ای   هزینه 

  به   و   ناكارآمد   خارجه   روابط   های   ریشه   تا   است   دوست وطن   اندیشمندان   و 

  نگارنده   نوشته   این   در   كنند.   مشخص   و   تبيين   را   پرهزینه   منطقي   غير   طور 

  خارجه   روابط   راهبرد   گره   ترین   بنيادی   به   سطحي   بسيار   ای اشاره   تا   دارد   تالش 

  ریشه  ترین   اصلي   از   یكي   كرد   ادعا   توان   مي   شمار   بي   شواهد   اساس   بر   كه 

 كند.   است،  هزینه   پر   خارچه   روابط   و   داخلي   های   ش چال   بيشتر   های 

  نظام   اقتدار  و  كارآمدی   به  منجر   شك   بي  كه خارجه  روابط   راهبرد   موفقيت

  مقوله  سه  مدیریت   یا  چيدمان  به   منوط  شد،  خواهد   ملي  منافع  تحقق  و

 سه  است.  دشمن  و  دفاعي  توان  اقتصاد،  یعني:  خارجه  روابط  در  اساسي

 دارد.   وجود فوق مقوله سه مدیریت یا  انچيدم برای   گزینه یا امكان

  به   دشمن.  -دفاعي  توان  -3  دشمن،  -  اقتصاد  -2  دفاعي،  توان  -  اقتصاد  -1

  از یك كدام خارجه  سياست  راهبرد نهایي هدف  و تاكيد اینكه نگارنده باور

  خارجه   سياست  راهبرد   موفقيت  عدم   یا  موفقيت  در   باشد  گزینه  سه  این

  نگارش   و  مباحث  نيازمند  بحث  این  يينتب  شكبي  است.  كننده  تعيين

  تنها   دارد  یقين  نگارنده  است  موجر  این  توان  در   كه  آنجا   تا  اما  است.  مبسوط

  تحقق   و  نظام  اقتدار  و  كارآمدی   موجب  تواند  مي  كه  ای   گزینه  و  امكان

 .است دفاعي توان – اقتصاد گزینه شود، ملي  امنيت و منافع
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 دشمنی راه

  بلكه   نيست.   ایران   خاص   موضوعي   وجه   هيچ   به   خارجه   روابط   در   دشمن   پدیده 

  امر   یك   كشورها   خارجه   روابط   در   دشمن   پدیده   بشری   جوامع   تاریخ   سر   سرتا   در 

  سابق   شوروی   جماهير   اتحاد   رابطه   معاصر   تاریخ   در   ادعا   این   گواه   است.   بوده   عيني 

  با   هند   - شمالي   كره   با   جنوبي   كره   - روسيه   با   اروپا   - آمریكا   با   چين   - آمریكا   با 

  با   ژاپن   - تركيه   با   یونان   - عربستان   و   مصر   اردن،  با   صهيونيستي   رژیم   اكستان،پ 

  و   تخریب   به   منجر   الملل   بين   روابط   در   ها   دشمني   این   همه   آیا   است.   و...   چين 

  بين   روابط   در   امر   واقعيت   است؟   شده   ملي   حاكميت   و   امنيت   منافع،  تضعيف 

  پدیده   با   مقابله   اهكار ر   پيشن   قرون   خالف   بر   معاصر   جهان   در   كه   است   این   الملل 

  همكاری،  تفاهم،  بلكه   ملي   امنيت   و   منافع   ویراني   و   خصومت،جنگ   نه   دشمن 

  از   حاكي   كه   ست   مدارا   و   دیگر   كشورهای   منافع   و  حيات   حق   پذیرش   مصالحه،

  این،  بنابر   است.   سياسي   عيني   امور   كاربردی   تشخيص   و   درک   اراده،  دانش،  بلوغ،

  به   احترام   و   پذیرش   تفاهم،  همكاری،  كه   است   شواهدی   از   مملو   معاصر   تاریخ 

  ملي   منافع   تحقق   منظور   به   مشترک   اقدامات   كشورها،  دیگر   حيات   حق   و   منافع 

  گزاف   های   هزینه   بدون   و   مدت   كوتاه   در   را   متخاصم   های كشور   سياسي؛   اهداف   و 

 كند.   مي   نزدیك   ملي   منافع   تحقق   و   سياسي   اهداف   به 

 کشور تضعیف

 انبوه   توسط  نطام   و  كشور  كه   است  ناپذیر  انكار  واقعيت  و   امر  یك  این

 توانایي كه ورزاني سياست است. شده احاطه خارجي دشمنان و بدخواهان
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 موجب   كه  ناكارآمد  بسيار  تنها  نه  باشند  نداشته  را  عيني  واقعيت  این  درک

 راینبناب  شد.  خواهد  ملي  امنيت  و  منافع  انداختن  مخاطره  به  و  نظام  تضعيف

 نگارنده   باور   به  اما   نيست  شكي  دارد،  عيني  وجود  خارجه  دشمن  اینكه  در

  های   تاكتيك  محصول  خارجه  و  داخلي  امور  هزینه  پر  و  ناكارآمد  مدیریت

  دهه   چند  در  بالقوه  و  بالفعل  دشمنان  مقابل در  آرمانگرایانه  و  كاربردی   غير

 است. بوده گذشته

 رویكرد یك تغییر

  راستای   در  بسياری   های   جنگ  گذشته  قرون  در  انگليس  و   فرانسه   آلمان،

  را   جهاني   دوم  و   اول   جنگ   اند.   داده  انجام   سياسي   اهداف   و  منافع  تحقق 

  ساكنان   اذهان  تواند  مي  كه  پرسش  ترین  ساده  دارد.  یاد  به  خوبي  به  تاریخ

  آلمان،  كه  زماني   آیا   اینكه  بكشد   چالش  به  را   داخلي   قدرت  های   كانون

 با   توانند  مي  را  خود  اختالفات  كه  رسيدند  نتيجه  این  به  انگليس  و  فرانسه

  و  منافع كنند  فصل و حل و... متقابل منافع پذیرش  اندیشي، هم همكاری،

 است؟  نشده محقق تر هزینه  كم  و سودمند كشورها این امنيت

 خرد از پیروی لزوم

  به   خرد   به   توسل   هستند.   آتش   و   آب   همانند   سياست   عالم   در   احساسات   و   خرد 

  سطحي   هر   در   منصبان   صاحب   و   ورزان   سياست   اذهان   در   را   درست   راه   ضرورت 

  به   سياسي   ها راهبرد   و   راهكارها   ها،  طرح   ،  ها   اندیشه   اتكا   كند.   مي   ایجاد 

  نظام   و   ملي   منافع   برای   ای كننده   ویران   پيامدهای   و   خنثي   را   خرد   احساسات،
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  است.در   احساسات   نه   و   خرد   ه جوالنگا   سياست   داشت.   خواهد   بر   در   مدیریتي 

  باید   خارجه   سياست   راهبرد   اهداف   ملي،  منافع   تحقق   و   نظام   كارآمدی   راستای 

  است.   شده   تعيين   پيش   از   زمان   مدت   در   ارزیابي   قابل   باشد؛   ارزیابي   قابل   و   شفاف 

  و   آمورزش   تجارت،  اقتصاد،  در   باید   خارجه   روابط   راهبرد   در   رفتارها   و   اقدامات 

  چندین   را   راهبرد   یك   توان   نمي   شود.   ارزیابي   پيوسته   طور   به   . و..   فرهنگي   پرورش،

  سياست   راهبرد   در   داد.   ادامه   شهروندان   برای   ملموس   دستاوردهای   بدون   دهه 

  كشورها   برخي   با   باید   چرا   شود«،  تعریف   و   مشخص   ابهامي   هيچ   باید»بدون   خارجه 

  كتاب   نثر   شفافيت   با   باید   باشيم.   نداشته   رابطه   كشورها   دیگر   برخي   با   و   رابطه 

  گوناگون   كشورهای   با   ارتباط   عدم   یا   ارتباط   های   منفعت   و   ها هزینه   اساسي   قانون 

  نداشتن   یا   داشتن   دالیل   شهروندان   تا   است   ضروری   شود.   ضبط   و   ثبت   و   مشخص 

  برآیند   خاورميانه   های چالش   از   بزرگي   بدانند.بخش   را   كشورها   دیگر   با   رابطه 

  زمينه   عامل   ترین   اصلي   است.   ای قه فرامنط   استعمارگر   كشورهای   نفوذ   و   دخالت 

  ملي)مغایر   فرا   عملكرد   خاورميانه   در   ای   فرامنطقه   استعمارگران   نفوذ   و   دخالت   ساز 

  سياست   برخي   بازی   رهبری(   معظم   مقام   فرموده   عبارتي)به   به   یا   ملي(   منافع 

  استعمارگران   نقشه   طبق   خاورميانه   در   كشورها   منصبان   صاحب   و   ورزان 

  الزم   مثال،  برای   است.   خاورميانه   انرژی   ویژه   به   منابع   انواع   ج تارا   برای   ای فرامنطقه 

  خصومت   و   تنش   به   منجر   كه   عربستان   سفارت   وقایع   كه   پرسش   این   به   است 

  تسليحات   دالر   ميليارد   ها   صد   خرید   نهایت   در   و   عربستان   و   ایران   ميان   زیاد   بسيار 

  شد   يستي صهيون   رژیم   به   عربستان   نزدیكي   موجب   شد،  آمریكا   از   عربستان   توسط 
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  ایران   ملي   امنيت   و   منافع   تخریب   برای   زیادی   دالرهای   عربستان   شد   موجب   یا 

  سفارت   واقعه   طراحان   شود.   داده   پاسخ   بود،  كشورهایي   چه   منافع   راستای   در   كند،

  چه   رویداد   آن   كه   دهند   توضيح   عيني   آمارهای   و   شواهد   اساس   بر   باید   عربستان 

 كرد؟   محقق   را   ملي   امنيت   و   منافع   ميزان 

 تاکتیك تغییر انزم

  پذیر   توجيه   و   الزم   پرسش   یك   طرح   خارجه   روابط   های   چالش   به   توجه   با 

  تضعيف   موجب   گذشته   دهه   چند   در   خارجه   سياست   راهبرد   آیا   است،

  سياسي،  اقتصادی،  های   عرصه   از   شمار   بي   شواهد   بنابر   است؟   شده   ما   دشمنان 

  روزمره   ست زی   در   درناكي   طور   به   آن   آثار   كه   و...   خارجه   روابط   تجارجي،

  راهبردهای   برخي   كه   بپذیریم   صادقانه   باید   است،  عيني   و   ملموس   شهروندان 

  نشده   ما   دشمنان   تضعيف   موج   تنها   نه   گذشته   دهه   چند   در   خارجه   سياست 

  به  توجه   با  است.  كرده   وارد   ملي  امنيت  و   منافع  بر   را   گزافي   های   هزینه   بلكه 

  تا   است   فرارسيده   آن   زمان   شاید   ارزیابي،  قابل   و   عيني   ملموس،  پيامدهای 

  وجو جست   دیگری   های   افق   مبنای   بر   را   خارجه   سياست   راهبرد   دوستان   وطن 

  تحت   و   نظام   كردن   تر   مقتدر   و   پایدار   هزینه،  كم   كارآمد،  برای   و   كرده 

  نظر   تجدید   خارجه   سياست   راهبرد   مباني   در   رهبری   معظم   مقام   رهنمودهای 

  خواهد   و   دارد   داشته،  د وجو   هميشه   خارجي   دشمن   الملل   بين   روابط   در   كنند. 

  و   اوضوع   با   متناسب   باید   ضرورت   به   دشمنان   با   مقابله   های تاكتيك   اما   داشت 

  و   كارآمد   بروزرساني،  و...   الملل   بين   روابط   اقتصادی،  سياسي،  متغيير   احوال 
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  و   المللي   بين   شرایط   سياسي،  منطقي،  شمار   بي   شواهد   بنابر   شوند.   متحول 

  گزینه   خارجه   روابط   راهبرد   ترین   كارآمد   و   كاربردی   و...   ملي   دفاعي   توان 

  بسيار   و   نوین   های   تاكتيك   اتخاذ   طریق   از   ملي   دفاعي   توان   - اقتصاد   تحقق 

 است.   دشمن   با   مقابله   هزینه   كم 

  به   برند. مي   سر به   انقالب   اوليه   فضای   در   خارجه   امور   در   مشاوران   برخي   نظر   به 

  های   تحليل   زماني   گوناگون   های   دوره   در   تواند نمي   وری مشا   هيچ   طبيعي،  دالیل 

  اینكه   و   دارند   مصرف   تاریخ   نيز   مشاوران   ترین   ماهر   حتي   دهد.   ارائه   كاربردی 

  بنابراین،  هستند.   گوناگون   زماني   مقاطع   در   كاربردی   های   تحليل   ارائه   از   ناتوان 

  عرصه   كالن   مدیریت   كارآمدی   نظام،  های   توانایي   و   جایگاه   از   صيانت   منظور   به 

  برخي   اگر   بود   خواهد   كاربردی   ملي،  امنيت   و   منافع   تحقق   و   خارجه   روابط 

  تحليل   و   شناخت   با   تر جوان   اذهان   با   مشاوراني   به   را   خود   جای   مسئوالن   مشاوران 

  راهكارهای   توانند   مي   كه   خارجه   و   داخلي   عيني   شرایط   از   تر   كاربردی   های 

.بدهند   دهند،  اراده   تری   كارآمدی 



 

 و داخلی مسائل  به بعدی تك هاینگاه برخی به نگاهی

   کشور   خارجی

   است  معنی بی ملی  منافع بدون  ملی امنیت
    1237  شماره: - 1397/4/11 : تاریخ | 104744 :کد خبر روزنامه قانون 

تالش   مشترک،  فهم  دوستي،  وطن  گذشتگي،  خود  از  اراده،  صداقت، 

ملي    مضاعف، انسجام، همكاری بي منت و خالصانه و... مشابه آنچه در تيم

فوتبال شاهد آن بودیم ، بي شك آن دسته از ویژگي های صاحب منصبان  

كه ميو سياست  انتخابي هستند  و  انتصابي  راهگشای چالش  ورزان  تواند 

و آسيب های اجتماعي در عرصه    هاهای جدی مدیریت كالن باشد. چالش 

های گوناگون به ویژه اقتصادی، به سطحي رسيده كه دیگر نمي توان به  

شمار  سادگي با انواع توجيهات از كنار آن ها گذشت. نظرات و راهكارهای بي

های گوناگون از سوی وطن دوستان  به منظور تبيين و حل وفصل چالش 

عرصه  ميدر  ارائه  گوناگون  امهای  زیست  شود.  از  عيني  شواهد  بنابر  ا 

شهروندان این راهكارها راهگشای چالش های ملي به ویژه اقتصادی و روابط 

ای)تاریخي( در  خارجه نيستند. در این نوشته نگارنده تالش دارد به پدیده 

های  عرصه سياسي اشاره كند كه یكي از عوامل مهم انواع چالش ها و آسيب 

برخي سودگران كه از كارآمدی، دانش،    مدیریت كالن است. اینكه، وجود

موجب  سياسي  عرصه  در  برخوردارند،  ضعيفي  بسيار  و...  صداقت  اراده، 

دليل  بسياری از چالش های ملي است. این دسته از سوداگران سياسي به 
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از ملزومات ضروری به منظور حضور در عرصه سياسي،   عدم برخورداری 

خود را به نيروهای دفاعي نزدیك  برای كسب اعتبار ، مجوز و بقای سياسي،  

جا مانده از دوران باستان نباید به شيفتگان قدرت  كنند. طبق یك ایده بهمي

هایي واگذار كرد  اجازه داده شود به قدرت برسند. بلكه قدرت را باید به آن

ای به قدرت ندارند. شيفتگان قدرت نمي توانند در راستای منافع كه عالقه 

گواه شواهد بي شمار تاریخي این افراد به منظور حفظ    ملي حركت كنند. به

قدرت در صورت لزوم عملكردی مغایر منافع و امنيت ملي خواهند داشت. 

بنابراین، به منظور پيشگيری از حضور سوداگران سياسي در عرصه مدیریت  

ارتباطات  تا  است  ضروری  بسيار  دفاعي  نيروهای  به  نزدیكي  واسطه  به 

روهای دفاعي در چارچوب قانون باشد تا از این طریق  سياست ورزان با ني

نيروهای دفاعي وطن دوست از شر سوداگران سياسي بي وطن مصون نگه 

 داشته شوند.

 دفاعی نیروهای با ورزان سیاست روابط

نهادهای   امری حياتي است كه  معاصر  بزرگ  و  پيچيده  بسيار  در جوامع 

اساسي( فعاليت كنند.  اجتماعي در عرصه های تخصصي خود)طبق قانون  

بشر   اجتماعي  نظام  است.  بشری  جوامع  پيدایش  همزاد  تخصص  پدیده 

متكي بر این واقعيت است كه به منظور پویایي و حل و فصل كم هزینه و  

كند.  بي دغدغه امور اجتماعي و انساني هر شهروندی یك تخصص كسب مي

ت افراد  از آنجاكه كسب تخصص مستلزم صرف زمان و تالش چند ساله اس
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رو،  توانند بعد از كسب یك تخصص در امور دیگر كارآمد باشند. از ایننمي

تنها   كند  دخالت  ندارد  تخصص  كه  ای  عرصه  در  فردی  كه  صورتي  در 

پيامدش آشفتگي، ناكارآمد، هزینه گزاف و ناكامي خواهد بود. بنابراین، باید  

ور با تخصص سياست  دفاعي  نيروهای  ميان تخصص  ذاتي  را  تفاوتي  زان 

 متصور شویم.

 دفاعی نیروهای وظیفه

  كردن   خنثي   و   پيشگيری   دفاعي   نيروهای   تخصص   قانون،  طبق   و   تعریف   به   بنا 

  شكلي(   هر   تخریب)در   یا   آسيب   قصد   كه   است   داخلي   یا   خارجي   عاملي   هر 

  وظيفه   انجام   منظور   به   دفاعي   نيروهای   دارد.   را   ملي   امنيت   و   منافع   ارضي،  تماميت 

  خود   عملياتي   اقتدار   افزایش   به   محدودیتي«   »هيچ   بدون   باید   د خو   قانوني   و   ذاتي 

  امنيت   و   منافع   ارضي،  تماميت   از   صيانت   منظور   به   قدرت   توليد   بنابراین،  بپردازند. 

  اجتناب   و   ذاتي   های   ویژگي   از   یكي   است.   دفاعي   نيروهای   وظيفه   تنها   و   تنها   ملي 

  از   صيانت   راه   در   فشاني جان   برای   هميشگي   آمادگي   دفاعي   نيروهای   ناپذیر 

  به   وطن   راه   در   فشاني   جان   است.   ملي(   امنيت   و   منافع   ارضي،  وطن)تماميت 

  سوداگران   برخي   اما   است.   مادی   و   دنيوی   امور   به   دلبستگي)فراوان(   عدم   معني 

  خود،گروهي   و   فردی   اهداف   تحقق   منظور   به   شد،  اشاره   باال   در   كه   گونه آن   سياسي 

 كنند.   مي   اقتصادی(   و   سياسي )   های   فعاليت   درگير   را   دفاعي   نيروهای 

 خاص توصیه

اهميت عدم فعاليت های غير تخصصي و غير مرتبط با وظيفه ذاتي نيروهای  
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حضور   عدم  بر  رهبری  معظم  مقام  پيش  چندی  تا  شد  موجب  دفاعي 

تبيين   باشند.  داشته  تاكيد  سياست  و  اقتصاد  عرصه  در  دفاعي  نيروهای 

ای پيرامون نظر مقام معظم رهبرای خالي از لطف نيست. اینكه پيامد  نكته

امور  ناجتناب  به  شدید  دلبستگي  اقتصادی  و  سياسي  های  فعاليت  اپذیر 

مادی و دنيوی در پي خواهد داشت. یك عنصر بسيار بنيادی در فعاليت  

اقتصادی سود جویي و منفعت طلبي شخصي و گروهي)انواع واحد های  

به   ایفای نقش خود  نباید در  نيروهای دفاعي  آنكه  اقتصادی( است. حال 

پاسعنوان اصلي  امنيت ترین  ملي، تمایالت فردی و گروهي  داران منافع و 

داشته باشند. صيانت از وطن تنها و تنها توسط پاسداراني كه نه تنها هيچ  

گونه تمایالت فردی و گروهي ندارند بلكه واال ترین هدف خود را سربلندی،  

عزت، اقتدار و توسعه همه جانبه ایران مي دانند، ميسر است. معتبرترین و  

ترین الگو های نيروهای دفاعي باید پاسداران منافع و امنيت ملي  ش با ارز

باشند كه در طول هشت سال جنگ تحملي و در طول تمام ادوار تاریخ  

با ارزش ترین دارایي خود یعني    زمين كهن در راه پاسداری و پایداری ایران 

و   آشكار  تناقضي  وطن  راه  در  جان  نثار  كردند.  وطن  نثار  را  خود  جان 

پيامد  اجتناب  داردكه  مادی  و  دنيوی  امور  به  فراوان  دلبستگي  با  ناپذیر 

 غيرقابل انكار حضور در عرصه اقتصاد و سياست است.

 درایت لزوم

ه غيرت و پایداری ملي هستند.  نيروهای دفاعي اقتدار، عزت ،افتخار و عصار 
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كه سودگران سياسي همانند علف های بيهود به هر طرف كه باد  در حالي 

كنند. بنابراین به منظور صيانت از منافع  بوزد تغيير جهت، مكان و چهره مي 

از حضور   امنيتي  و  نظارتي  نهادهای  تا  است  بسيار ضروری  ملي  امنيت  و 

دهای حاكميتي جلوگيری كنند. برای  سودگران سياسي به مجلس و دیگر نها 

مثال همين سودگران سياسي هستند كه به منظور جلب رای دهندگان برای  

حضور مجدد در مجلس شورای اسالمي به اشكال و ترفند های گوناگون به  

قوم گرایي دامن مي زنند و بي پروا در نهاد مجلس شورای اسالمي مروج  

متناقض و مخ  امنيت ملي هستند.  اندیشه ها و عملكرد های  و  رب منافع 

نيروهای دفاعي به لحاظ طبيعي و منطقي باید در رفتار، اظهارات و اندیشه  

ای خشن و انعطاف ناپذیر)برخي مواقع كم انعطاف( باشد  طور واقع بينانه ها به 

و در بروز و نشان دادن این احساسات كوتاهي نكنند. اما درعالم سياست و  

با  مواقع  بيشتر  فقط  اقتصاد  زیرا  شود  كتمان  فعاالن  واقعي  احساسات  ید 

حصول نتایج فردی و گروهي و نه ملي مد نظر است، به همين دليل نشان  

های مذاكره ممكن است  دادن احساسات واقعي در برخورد با مخالفان یا طرف 

ها را به اهداف مورد نظر نرساند. سوداگران سياسي كه حضور در عرصه  آن 

تي را فقط مدیون نزدیكي به نيروهای دفاعي هستند،  های گوناگون مدیری 

جای  گاهي افرادی با صداقت، اخالق و اعتقادات دیني ضعيف هستند، اینكه به 

استدالل هميشه شعار مي دهند، كم سواد، ناپایدار، بي برنامه و فاقد دستاورد  

ملموس و قابل سنجش در طول دوران انجام وظيفه هستند، به راحتي دچار  
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شوند، فاقد استقالل نظر هستند. حال آنكه نيروهای  گي احساسي مي آشفت 

دفاعي به ضروت باید افراد منظم، با ایمان قوی، با اراده، با ثبات و... باشند.  

نيروهای   به  نزدیكي سوداگران سياسي  از آسيب های جدی  بنابراین یكي 

گي  ویژ  برخي  انتقال  نيرو دفاعي  به  سياسي  سوداگران  نامطلوب  های  های 

 دفاعي است. 

 ملی منافع و دفاعی توان

هيچ محدودیتي برای افزایش توان دفاعي كشور نباید وجود داشته باشد. 

هر فردی در هر جایگاه و با هر اعتقادی كه مخالف افزایش بي چون و چرا  

و نامحدود نيروهای دفاعي باشد، درک و شناخت عيني و كاربردی از روابط  

ت ملي ندارد. نيروهای دفاعي باید آنقدر مقتدر باشند  الملل و بنياد امنيبين

كه با هر عاملي كه منافع و امنيت ملي را در هرنقطه از جهان تهدید كند،  

برخوردی كوبنده و پيشگيرانه داشته باشد. در جهان معاصر امنيت، رفاه، 

آرامش، منافع ملي تابع بي قيد و شرط اقتدار ملي است. نيروهای دفاعي  

از   تحقيقات،  یكي  و  علوم  وزرات  پرورش،  و  آموزش  ستون)وزارت  چهار 

دستگاه اطالعاتي و نيروهای دفاعي( اقتدار ملي است. هيچ وطن دوست  

امور داخلي و خارجي نمي به  اقتدار هر چه  آگاه  یا هدفي جز  آرزو  تواند 

بيشتر نيروهای دفاعي را داشته باشد. به باور نگارنده فقط عناصر غيرخودی  

اهد نيروهای  با  اقتدار  افزایش  روند  كند شدن  بسيار مشكوک موجب  اف 

شوند و سوداگران سياسي كه تنها شانس خود برای حضور در  دفاعي مي 
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كنند از این امر  عرصه سياسي را نزدیك شدن به نيروهای دفاعي تلقي مي

حياتي كه تخصص نيروهای سياسي )نرم(شناسایي دشمنان و تعيين زمان  

با دشمن و خنثي كردن  برخورد  پيشگيری  دفاعي  نيروهای  و تخصص  ان 

دشمنان از طریق افزایش قدرت بازدارندگي سخت است هيچ دركي ندارند. 

نيروهای دفاعي و امنيتي ضامن تحقق منافع و امنيت ملي هستند. هيچ  

سياست ورز یا سوداگر سياسي حق ندارد به منظور تحقق اهداف فردی و  

نيروهای دفاعي و   از  ابزاری كند. بيجناحي  امنيت  امنيتي استفاده  شك 

محك   سنگ  است.  كاربردی  غير  و  معني  بي  ملي  منافع  بدون  ملي 

 دستاوردهای امنيت ملي، دستاوردهای منافع ملي است.
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  ریيس   با   شرط   و   قيد بي   مذاكره   آمادگي   بر   مبني   ترامپ   دونالد   اخير   سخنان 

  موجب   موضوع   این   اینكه   انداخت.   ایران   زمين   در   را   توپ   عبارتي   به   ایران   جمهور 

  نظر   صرف   است.   شده   انتخابي   و   انتصابي   ورزان   سياست   گوناگون   نظرهای اظهار 

  های   گفته   به   داخلي   منصبان   صاحب   و   ها   جناح   ورزان،سياست   های   واكنش   از 

  اینكه   انكار   قابل   غير   موضوع   ترامپ،  دونالد   اظهارات   اهميت   و   ارزش   یا   ترامپ 

  شدن  سودمند   و  كارآمدی   نيازمند   شدت  به  و   پرهزینه   ناكارآمد، خارجه   روابط 

  شواهد   بنابر   است.   توجه   قابل   نكاتي   خارجه   روابط   كارآمدی   راستای   در   است. 

  كشورها   دیگر   با   اجبار   و   ضرورت   به   فقط   كشورها   كه   بنيادین   نكته   این   گوناگون 

  درک   درستي   به   گير تصميم   و   ساز تصميم   اذهان   ي برخ   در   كنند   مي   برقرار   رابطه 

  بيشتر   یا   برخي   توانند نمي   طبيعي   دالیل   به   ها   حكومت   و   ها   كشور   است.   نشده 

  رو این   از   كنند،  تامين   ملي   منابع   و   امكانات   اعتبار   به   را   خود   شهروندان   نيازهای 

  دیگر   كشورهای   با   ارتباط   به   اقدام   خود   شهروندان   نيازهای   تامين   منظور   به 

  تامين   برای   شویم   متوجه   كه   ندارد   عالي   تحصيالت   به   نياز   بنابراین   كنند. مي 

 باشيم.   داشته   كشورها   دیگر   با   تنش   بدون   رابطه   باید   ملي   نيازهای 

  فرودها  و  فراز  از  نظر صرف  گذشته دهه   چند  در   كه نيست  پوشيده كسي  بر

  مانع   كه   پرسش  این  طرح  بنابراین  .ایمداشته   تنشيپر   خارجه   روابط  مقطعي

  است.  ضروری   چيست،  سودمند  و  تنش  بدون  خارجه  روابط  ایجاد  موانع  یا

  ناكارآمدی   بنياد   كه  باشد  این  تواندمي  پاسخ  ترینساده   نگارنده،  باور  به
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  است  گرایينتيجه   بدون  گرایي  آرمان  خلط  خارجه،  روابط  راهبرد   پرهزینه

 ندارد. خارجه روابط  راهبرد در پررنگي جای  ملي منافع اینكه و

 دشمناني  ایران  اینكه  است.  خارجه  روابط  راهبرد  بنياد  دشمن  مفهوم

  عبارتي   به  نيست.  فعلي  مقطع  یا  ایران  خاص  وجه  هيچ  به   دارد  حقيقي

  اهميت   حایز  نكته  اما  است.  همه  عليه  همه  جنگ  المللبين  روابط  مبنای 

  شكل  وسطي  قرون  خالف  بر  معاصر  جهان  در  المللبين  روبط   در  اینكه

  وسطي  قرون  و  باستاني  های جنگ   در  است.  یافته   تغيير  كشورها  ميان  جنگ

  یا  تصرف  طریق  از  را  خود  گوناگون  اهداف  و  نيازها  كردندمي  سعي  كشورها

  خشن   جنگ  معاصر  جهان  در  اما  كنند.  محقق  دیگر  كشور  یك  كردن  ویران

  اقتصادی،  های   عرصه  در  ()كاال  مبادله  و  همكاری   به  را  خود  جای   ویرانگر  و

 است. داده و... علمي  فرهنگي سياسي، تجاری،

  وتخریب   كشتار   برای   تسليحات   انواع   جنگ   ابزار   وسطي   قرون  های   جنگ   در 

  یافته،  توسعه   كشورهای   در   ویژه   به   معاصر   جهان   های جنگ   در   بود.   رقيب 

  يت حاكم   صنایع،  ها،دانشگاه   پرورش،  و   آموزش   جنگي   كارآمد   بسيار   ابزارهای 

  كارآمد   و   یافته   توسعه   اجتماعي   نهادهای   انواع   و   اجتماعي   اخالق   نظام   قانون،

  و   آموزش   كه   كنند   درک   نتوانند   كه   ورزاني   سياست   معاصر   جهان   در   است. 

  ترین  كارآمد   و...   قانون  حاكميت   اجتماعي،  اخالق   نظام  ها،دانشگاه   و   پرورش 

  یا   برند مي   سر ه ب   جهل   در   یا   است   كشور   و   ملت   نظام،  یك   دفاعي   تسليحات 

 هستند.   ناصادق   سوداگران 
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  خارجه  روابط  راهگشای   تواندمي   همزمان  راهكار   چند  انجام   بنابراین

 باشد: المللي بين اقتدار و ناكارآمد

  باشد.   ملي   منافع   دیگر   كشورهای   با   ارتباط   نداشتن   یا   داشتن   مبنای   تنها   - 1

  شناسنامه   دارای   شهروندان   تمام   كه   است   این   ملي   منافع   تعریف   ترین   ساده 

 باشند.   داشته   دسترسي   و...   امنيت   آموزش،  درمان،  مسكن،  لباس،  غذا،  به   ایراني 

  وزارت  و  دفاع   وزارت  اندازه  به  عالي  آموزش  و  پرورش   و  آموزش  های   نهاد  -2

  هستند.  ضروری   حاكميت  پایداری   و  پویایي  كارآمدی،  برای   اطالعات

  كاربردی   رساني،  روز  به  ایدب  عالي  آموزش  و  پرورش  و  آموزش  نظام  بنابراین

 باشد. شهروندان  همه  دسترس در  سهولت به و

  است.   ممكن   غير   امر   یك   خارجه   روابط   در   تنش   وجود   با   نظام   كارآمدی   - 3

  تنش   برای   برنامه   تدوین   درنگ   بي   باید   جهادی   های   طرح   و   اقدامات   با   بنابراین،

 بگيرد.   قرار   ت حاكمي   كار   دستور   در   عربستان   ویژه   به   كشورها   دیگر   با   زدایي 

  هستند  گوناگون  مناصب  در  تندروها  برخي  نظام  دشمنان  ترین   مخرب  -4

  بنابراین   گردند.مي   تنش  بدون  خارجه  روابط  مخالف   مختلف   دالیل   به  كه

  و  منافع  مخرب  سودگران  این  كارشكني  مانع  قاطع  برخورد  با  باید  نظام

  قالب   در  دولت  و  رهبری   معظم  مقام  اساسي،  قانون  طبق  شود.  ملي  امنيت

  خارجه  روابط  امور  در  حاكميت  رسمي  صدای   تنها  دیپلماسي  دستگاه

  یا   درستي  از  نظر)صرف  گوناگون  های طرح  و  نظرها  براین،  بنا  هستند.

  نه  و  شود  ارجاع   دیپلماسي  دستگاه  به  باید  خارجه  روابط  مورد  در  نادرستي(
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  حبصا  و  ورزان  سياست  برخي  شود.  منتشر  عمومي  فضای   در  سرخود  اینكه

  خلوت  حيات   خارجه   روابط   كه  اند   نكرده  درک  گوناگون  سطوح  در   منصبان 

  یك   را  خارجه  روابط  اگر  نيست.  فردی   منافع  تحقق  جوالنگاه  یا  جناحي

  كه   فردی   هر  گاهآن  بدانيم،  ملي  منافع  تحقق  منظور  به  ابزار  یك  یا  امكان

  ه ب  كند،  اندازی   سنگ  مند  سود   و  تنش   بدون  خارجه  روابط  تحقق  مسير  در

 فقدان   عمومي،  افسردگي  بيكاری،  فقر،  مستقيم   مسئول  نگارنده،  باور

 های سختي   آبي،  بي  خشكسالي،  خانواده،  طالق  درماني،  دسترسي

  یا   و...  فشارها  انواع   از  آمده   ستوه  به  شهروندان،  آمدن  خيابان  به  كشاورزان،

 است. ملي امنيت  و منافع  كننده  تخریب عبارتي به

  همسایگان   ویژه   به   و   دنيا   با   تنش   بدون   روابط   كه   كنيم مي   اشاره   دوباره   نيز   آخر   در 

  تنها   ارتي،عب   به   است.   حاكميت   كارآمدی   و   پایداری   هزینه   كم   مسير   تنها   و   تنها 

  با   ایران   آلود   تنش   خارجه   روابط   از   غربي   و   شرقي   استعمارگران   دیگر   و   ترامپ 

 .كنند مي   هزینه   آن   برای   و   استقبال   همسایگان   با   ویژه   به   كشورها   دیگر 



 

 ایران شمال  در  صهیونیستی حساس  تحرکات
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  )صهيونيستي( Ynetnews  خبری   سایت   در   زیر   خبر   2018/ 9/ 17  تاریخ   در 

  گزارشات،  بنابر   «. اند   برگزاركرده   محرمانه   مذاكرات   اسرایيل   و   شد:»تركيه   منتشر 

  و   كشور)تركيه   دو   هر   پيش،  ماه   چهار   در   آنكارا   از   اسرایيل   سفير   اخراج   پي   در 

  مذاكره   حال   در   دیپلماتيك   روابط   احتمالي   سازی عادی   منظور   به   اسرایيل( 

  پایتخت   از   همزمان   اردوغان   جمهور ریيس   و   ليبرمن   دفاع   وزیر   حتي   و   هستند 

  ایتان  اسرایيل،  سفير  اینكه  از  بعد  ماه  هار چ  اند.  كرده  دیدار  آذربایجان  جمهوری 

  بازگشت،  راهپيمایي   طي   فلسطيني   61  شدن   كشته   پي   در   ( Na›eh Eitanهه)   نا 

  را  محرمانه  مذاكرات  روابط  سازی  عادی  منظور  به  كشور  دو  شد، اخراج  آنكارا  از 

  بروز   عدم   صورت   در   ای،تركيه   و   اسرایيلي   مقامات   اظهارات   بنابر   اند.   كرداه   برگزار 

  از   بعد   را   خود   سفرای   كشور   دو   هر   رود   مي   انتظار   دیگر،  نودی   دقيقه   مشكل   یك 

  خارجه   وزیر   این،  بر   عالوه   برگردانند.   یكدیگر   كشورهای   به   یهودیان   تعطيالت 

  2019  تابستان   در   تركيه   برای   جدید   سفير   انتصاب   برای   نامه دعوت   یك   اسرایيل 

  تركيه   ،  ( Ahronoth Yediothآرونوس)   یدیوس   گزارش   یك   بنابه   كرد.   منشتر 

  هم   اقتصادی   رایزن   و   فرستاده   اسرایيل   به   اقتصادی   رایزن   یك   ها سال   از   بعد 

 است.   كشور   دو   ميان   روابط   تقویت   حال   در   اكنون 

 ترکیه به اسراییل نزدیكی خطر

  وجود   تركيه  و  اسرایيل  ميان  مذاكرات  سرگيری   از  ورای   عامل  چند  نظر  به

 دشمن   یك  كه  سوریه  جمهور  یيسر  سوریه،  داخلي  جنگ  پایان  كه  دارد
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  هاست.منابعآن   جمله   از  سوریه  در  ایران  پایداری   و   حضور   و   است  مشترک 

  شگفت   طور  به   كشور  این  كه  دارند  مي   اظهار  تركيه   های رسانه  به   نزدیك

  دفاعي  نيروهای   به   كه  سوریه  در  اخير   هوایي  حمالت  كردن  محكوم   از   آوری 

  طيب   رجب  تركيه  جمهور  ریيس  كردند.  امتناع   شد،  داده  نصبت   اسرایيل

  كه  اقتصادی   بحران   یك  گرفتار  و  آمریكا  دولت  با  تقابل  در  كه  –  اردغان

  برای   مناسبي  زمان  كه  است  معتقد   -  است  شده  تركيه  پول  كاهش   به  منجر 

 نيست. دیگر  دیپلماتيك تقابل یك

 حساس هایگزارش

  هواپيمای   یك  و  اسرایيلي  هواپيمای   یك  رادیویي،  رادار  گزارش  یك  طبق

  گوریا   بن  فرودگاه  از  همزمان  شنبه   یك  صبح  9  ساعت  كه  ای   تركيه  دولتي

  عمان   در  كوتاهي  توقف  شدند،  بلند  عربي  متحده  امارات  سمت  به

  و   آمدند  فرود  ظبي  ابو  در  ظهر  از  بعد  2.30  ساعت  در  داشتند.هواپيماها

  نيست.همچنين،  روشن  هنوز  پرواز  هدف  كردند.  پرواز  دوباره  صبح  دیروز

  گذراندند)پایتخت   باكو  در  را هفته آخر  ليبرمن،  آویدر  دفاع  وزیر   و  اردوغان

  كردند.ليبرمن   )مالقات(  برخورد  یكدیگر  با  تاحدودی   و  آذربایجان(  ی جمهور

  افعلي  الهام  جمهور  ریيس  با  و  بود  شده  دعوت  مسلمان  كشور  از  دیدار  برای 

  امنيتي   گسترده   روابط  كه  آذربایجان  جمهوری   پایه  بلند  مقامات  از  تعدادی   و

  جمهوری  جي،خار   گزارشات   بر   بنا   كرد.  برگزار   مذاكراتي  دارند،  اسرایيل   با

  های   است.رسانه  اسرایيلي  تسليحات   اصلي  خریداران  از  یكي  آذربایجان
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  امنيتي   روابط  تقویت  دربار   ميزبانانش   و  ليبرمن  كه  كردند  گزارش  محلي

 ایران  جانب  از   مطرح  تهدت  و  ای   منطقه  های همكاری   ادامه  كشور،  دو  ميان

  در   شركت  نظورم  به  شنبه   روز   دادند.اردوغان  قرار   مذاكره  و   بحث  مورد  را

  تصرف   از  آذربایجان  جمهوری   رهایي  سالروز  صدمين  مناسبت  به  نظامي  رژه 

 آمد.  فرود باكو در آرامنه -بلشویك

 رویداد یك خطر زنگ

  بين  روابط  در  ضروری   و  طبيعي  بسيار  امری   كشورها  دیگر  با   روابط  داشتن

  همسایه   كه  است  جهت  این  از  ما  برای   فوق  خبر  اهميت  اما  است  الملل

  تالشي   هيچ   از   كه   ایران  خطرناک   بسيار  دشمن  با   ما  شمالي   ضعيف  و   ككوچ

  امنيتي   روابط ساحتن  حال   در  كنند،نمي  امتناع   كشور  به  زدن آسيب  برای 

  رژیم   با  تركيه  آتي  روابط  مورد  در  است.  پایدار  و  مستحكم  بسيار

 فرهنگي،  تاریخي،  روابط  به   توجه  با  كه  شود  گفته  باید  صهيونيستي

  دولت  سياسي  استقالل  و  باثباتي  بزرگي،  تركيه؛  و  ایران  ميان  .و..  اقتصادی 

  دست   آلت   تركيه   ایران،  به  زدن   آسيب   برای   كه   است   بعيد  بسيار  تركيه،

  ضعيف   و   كوچك  كشور  مورد  در   وضعيت  اما  بگيرد  قرار  صهيونيستي  رژیم

  بين  روابط  در  كه  دليل   این  به   تنها  نه  است.  متفاوت  آذربایجان  جمهوری 

  با   را   خود   استقالل  و  امنيت  توانند  نمي   ضعيف  و  كوچك  رهای كشو   الملل

  خاطربه   همچنين  بلكه  كنند  حفظ  بومي  و   داخلي  های   توانایي  به  اتكا

  در   روسيه  پرقدرت  و  بزرگ   كشور  وجود  و  ارمنستان  جمهوری   با  اختالفات 
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  قوی   كشور یك   حمایت   تحت  است   مجبور  آذربایجان  جمهوری   همسایگي،

 گيرد.ب  قرار ای   منطقه فرا

 باشیم هوشیار

  به   خاص   بسيار  نگاهي  امنيتي  امور  گيران  تصميم   و  ها  نهاد   باید  چرا

 جمهوری   آمد  فوق  خبر  در  كه  گونههمان   باشند؟  داشته  آذربایجان  جمهوری 

  تسليحات   خرید  است.  اسرایيلي  تسليحات  اصلي  خریداران  از  آذربایجان

  وابسته   صهيونيستي  مرژی  به  ناپذیری اجتناب   شكل  به  را  آذربایجان  جمهوری 

  قدرت   یك  به  كوچك   كشور  یك   وابستگي  الملل   بين  روابط  در   كند.مي

  اهداف   و  منویات  از   كوچك  كشور   چرای   چون  بي  پيروی   معني   به  بزرگ

  جمهوری   با  اسرایيل  اطالعاتي  و  امنيتي  همكاری   است.  قدرتمند   كشور

  زدن  آسيب برای  باشد  روسيه  با مقابله به معطوف آنكه  از بيشتر آذربایجان

  و   نهادها  صهونيستي،  رژیم  و  ایران  خاص  روابط  به  توجه  با  است.  ایران  به

  رژیم   و  آذربایجان  جمهوری   مشترک  تحركات   باید  امنيتي   مقامات

  واقع   بسيار  باشند.  داشته  بين  ذره  زیر  وقفه  بي  و  پيوسته  را  صهيونيستي

  بلند   و  شوم  اهداف   صهيونيستي  رژیم  باشيم  داشته   انتظار   كه  است  بيانه

  آذربایجان   جمهوری   كردن  وابسته   و  نزدیك  روابط  از   را  ایران  عليه   مدت

  لبنان   یك  ایجاد  حال  در  صهيونستي  رژیم  نگارنده   باور  به  كند.  مي  دنبال

  در   باید  آذربایجان  جمهوری   منظر  این   از  است.  آذربایجان  جمهوری   در

  تحركات  جودو  با   شود.  تلقي  بالقوه  امنيتي  مخاطره  یك  كشور  امنيتي  راهبرد



 اد روابط خارجه یمنافع ملی بن/  126

 دالیل  به  ایران،  همسایگي  در  لبنان  یك  ایجاد  برای   صهيونيستي  رژیم

  سودمند   بسيار  و...  دیني  فرهنگي،  تاریخي،  اشتراكات  جمله  از  گوناگون

  ایران  ميان   سودمند  و   دوستانه  روابط  توسعه  با   كنيم  تالش  كه  بود   خواهد

  در   پایگاهي  ایجاد  برای   صهيونيستي  رژیم  های   تالش  آذربایجان  جمهوری   و

 كنيم. خنثي را ایران به زدن آسيب برای  بایجان آذر جمهوری 



 

  و امنیت به نرساند آسیب برای  تالش ر د نفوذ پروژه با برخی

 هستند ایرانیان ملی  منافع

 هانفوذی با مبارزه راه  ستی پر  میهن ترویج
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  جنوبي   آمریكای   آسيایي،  آفریقایي،  فقير   كشورهای   ر د   ها حكومت   ی ناكارآمد 

  ی اد اد خد   منابع   انواع   به   توجه  با  اما   . باشد   پذیر   توجيه   شاید   و   رک د   قابل   ...   و 

  موقعيت   ،ید شد   پرستي ميهن   با   اني شهروند   انرژی،  منابع   ویژه   به   كشورمان 

  ی ناكارآمد   و...   نظير   كم   مزایای   انواع   با   جغرافيایي   ،فرد به   منحصر   ژئوپوليتيك 

  طبيعي   بنابراین،  نيست؛   پذیر   توجيه   و   رک د   قابل   وجه   هيچ   به   كالن   یریت مد 

  ر د   ها سختي   همه   این   چار د   زمين   ایران   ان شهروند   چرا   شود   پرسش   تا   است 

  كه   باشد   این   پاسخ   ترین شفاف   و   ه ساد   شاید   . هستند   گوناگون   های عرصه 

  همه  این   وجود   با   ،شود   پرسش   باید   گاه آن   است.   ناكارآمد   كالن   یریت مد 

  كه  رخشان،د   تاریخ   جمله   از   ایران   ملت   ممتاز   های ویژگي   و   ی اد اد خد   مزایای 

  چرا   ،باشد   آلمان   و   ژاپن   همتراز   ایراني   ساختن   برای   كافي   بستری   تواند مي 

  پرسش   این   به   مبسوط   پاسخ   شك بي   است؟   ناكارآمد   همه   این   كالن   یریت مد 

  عوامل   از   یكي   مختصر   تبيين   شاید   اما   است.   موجز   این   توان   از   فراتر   بسيار 

  و   ه كرد تاكيد   آن   بر   بارها   رهبری   معظم   مقام   كه   كالن   یریت مد   ی ناكارآمد 

  گوناگون   های حوزه   ر د   نفوذ   مفهوم   است   .گفتني نباشد   لطف   از   خالي   ،كنند مي 

  ر د   اما   ،ارد د   كاربرد   و...   صنعتي   امنيتي،  سياسي،  علمي،فرهنگي،  اجتماعي،
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  بسيار   بيان   به  نفوذ   سازوكار   و   منطق  است.   نظر  مد   سياسي   كاربرد   موجز   این 

  یك   به   زا آسيب   و   مضر   عنصر  یك   انه مخفي   و   ناهماهنگ  ناخواسته، ورود   كلي 

  و   وظيفه   یگانه   اخلي د   سياسي   عرصه   ر د   آنجاكه   از   است.   نوعي   هر   از   ساختار 

  جایگاهي   هر   ر د   و   فكری   گرایش   یا   جناح   هر   از   ورزان   سياست   یكایك   ف هد 

  است،  ملي   امنيت   و   منافع   توسعه،  تحقق   برای   منت   بي   و   قانه صاد   تالش 

  اخلي د   عناصر   یا   بيگانه   عوامل   كه   است   این   ني مع   به   نفوذ   واژه   از   ه استفاد 

  و...   صنعتي   علمي،  فرهنگي،  سياسي،  ني،مد   گوناگون   های نهاد   ر د   بيگانگان 

  هنگارند   . اند ه كرد   نفوذ   كالن   یریت مد   ر د   ه استفاد سوء   و   ن رساند   آسيب   قصد   به 

  یك   كه   است   این   یشه اند   و   عمل   رفتار،  ترین ني نابخشود   كه   است   باور   این   بر 

  تحقق   برای   و...(   امنيتي   صنعتي،  علمي،  )سياسي،  جایگاهي   هر   ر د   شهروند 

  از   عرف   از   خارج   و   گوناگون   اشكال   به   ی/گروهي فرد   منافع   و   سياسي   اف اهد 

 . بگيرد   كمك   بيگانگان 

 نفوذ گستره

  پر  بنابراین،  است؛  ملي  و  جناحي  فرا  امری   كشور  خواهانبد  نفوذ  موضوع 

  اجتماعي  های شواری د  انواع   و  سياسي  و  اجتماعي  آشفتگي  موجب  و  هزینه

  از   جناحي  هاستفاد   ببریم.  كار به   جناحي  را  نفوذ  موضوع   اگر  ،بود  خواهد 

  و  شمناند   نفوذ  بستر  نكرد   مهيا   و  نشد   خوشحال  سبب  فقط  نفوذ  مفهوم

 بهبود   برای   سياسي  افاهد   حال  همين  ر.دشد  خواهد   زمين  ایران  خواهانبد

  زیست   به  منجر   كه   افياهد   ؛ شوندمي   وینتد  زمين   ایران  انشهروند   زیست
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  به   بلكه  نيستند   ملي  افاهد   فقط  نه  ،شوند  شهروند   بار  فالكت  اجتماعي

 ان شهروند   برای   بار  فالكت  نتایج  با  افاهد   این  كه  كرد   عااد   توانمي   رستيد

  طریق   از  كه  هستند   كشور  خواهان بد  و  شمناند  افاهد   همان  زمين  ایران

 .شوندمي  عملياتي اخليد  عوامل

 نامرئی افزاربد یك زهرپاد

  بارز  و  اصلي  ترویج  ،هاآن  اخليد  عوامل  و  بيگانگان  نفوذ  زهرپاد   ترین  كارآمد 

  عمومي  آگاهي  افزایش  و  پرسيوطن   ترویج  یعني  گرایيملي  ویژگي  ترین

  كه  كرد   فراموش  نباید   نيز  را نكته  این  است.  پرستي  ميهن  اهميت   پيرامون

  و  تمایالت  اخلي،د   عوامل  برخي  نشد  نفوذی   برای   محرک  موثرترین 

  ليلد   همين   به  است؛  نيوی د   هوس   و  هوا  و   یاتماد   به  یدشد   های گرایش 

 توسط  حاكميتي  مهم  مناصب  برای   افراد   گزینش  عامل  تریناساسي

  اولویت  و  افراد  ی ماد   تمایالت  معد   از  اطمينان  باید   نظارتي  های ستگاه د

  شيفته   كه  منصباني  صاحب  عبارتي   به  .باشد  جناحي  منافع  بر   ملي  منافع

 نفوذی   عامل  برای   مالاحت  بيشترین  معرض  رد  ،هستند   نيوی د   هوس  و  هوا

 .گيرند مي قرار شمنان،د

 فروشوطن یك ویژگی

  های جایگاه   ر د   افراد   كه   است   این   نفوذی   یك   ویژگي   ترین برجسته 

  ملي   امنيت   و   منافع   مغایر   یا   برخالف   تصميماتي   گيری تصميم   و   سازی تصميم 

  حامي   آگاه ناخود   یا   آگاهانه   كه   منصباني   صاحب   یا   ورزان سياست   . كنند   اتخاذ 
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  ه فرمود   به   هستند   ناكارآمد   های راهبرد   و   راهكارها   ها،طرح   ها،یشه اند   مجری   یا 

  شمن د   زمين   ر د   بازی   ؛ كنند مي   بازی   شمن د   زمين   ر د   رهبری   معظم   مقام 

 است.   نفوذ   بارز   و   عيني   اق مصد 

 نفوذی حذف و تشخیص هایراه

  تواند   مي   نفوذی   عوامل   تشخيص   فرمول   موثرترین   و   ی كاربرد   ه نگارند   باور   به 

  فقط   هرتخصصي   با   و   جایگاه   هر   ر د   منصبان   صاحب   وظيفه   كه   شود   بيان   گونه این 

  قابل   نتایج   با   عملي   های راهبرد   و   راهكارها   ها،طرح   ها،یشه اند   اجرای   و   وین تد 

  وقتي   است.   ملي   امنيت   و   منافع   تحقق   راستای   ر د   معين   زمان   ت مد   ر د   سنجش 

  و   اشته ند   مطلوب   نتایج   ها سال   طول   ر د   و   فعات د   به   راهكاری   یا   طرح   یشه،اند 

  بي   راهكار   یا   یشه اند   طرح،  آن   امه اد   به   اصرار   منصبان   صاحب   برخي   اما   ارد ند 

  است.   شمن د   زمين   ر د   بازی   و   نفوذ   اق مصد   و   عين   ،عملكرد   نوع   این   ،ارند د   حاصل 

  های راهبرد   و   ها   طرح   ها،یشه اند   راهكارها،  حامي   یا   ارائه   بيان،  و   رفتار   ر د   تناقض 

  كشور   عيني   شرایط   با   ارتباطي   ترین كوچك   كه   ئولوژیك اید   یا   آرمانگرایانه   بسيار 

  و   اهميتي   بي   و   پرستي ميهن   رک د   ان فقد   م،مرد   واژه   از   ابزاری   ه استفاد   ،ارند ند 

است.   نفوذی   عوامل   آشكار   های ویژگي   از   و...   ملي   منافع   رک د   م عد 



 

  راهبردی  سكوت دشمنان؛  مهار  راهكار 
  3/11/07 آرمان 

دلسوزان بسياری در عرصههای گوناگون مجدانه تالش ميكنند تا چالشهای  

های گوناگون كه شهروندان و حاكميت    گوناگون اجتماعي و ملي در عرصه

از زیست  را د اما شواهد عيني  قرار داده، برطرف كنند.  ر معرض فشارها 

طاقت فرسای بخش بزرگي از شهروندان و ناكارآمدی مدیریت كالن حاكي  

از این است كه این تالشها به دستاوردهای قابل قبولي منجر نشده است.  

به  سياسي  و  مدیریتي  گوناگون  پدیدههای  و  امور  ميدانيم  كه  همانگونه 

شب هستندشكل  مرتبط  یكدیگر  به  نظام   .كهای  ناكامي  مثال،  عنوان  به 

افزایش  آموزش به  منجر  ميتواند  جوانان  مطلوب  پرورش  و  آموزش  در  ي 

ود، ناتواني  بزهكاری، تضعيف بنياد خانواده، تضعيف اخالق اجتماعي و... ش

  وداگری برخي نيروهای دفاعي منجر به انواع مخاطرات امنيتي و... ميشود، س

نمایندگان مجلس منجر به ناكارآمدی قوا ميشود، یا فقدان روابط خارجه  

سالم، بدون تنش و سودمند منجر به اختالل در بيشتر امور مدیریت داخلي  

یا درک نكند كه مبنای  ميشود. هر سياس باشد  باور نداشته  ت ورزی كه 

اس عليه همه  از شروابط خارجه جنگ همه  ن  رایط عيت درک كاربردی 

ت خارجه  صحنه روابط بينالملل ندارد. بنابراین، اینكه مبنای راهبرد سياس

منان بالفعل و بالقوه بنا شده امری كامال كاربردی و درست  بر وجود دش

ه غيركاربردی در راهبرد و عملكرد برخي  است. اما به باور نگارنده یك نكت

اندركاران دفاعي و سياسي در عرصه روابط خاردس جه وجود دارد كه  ت 
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ياری از چالشهای روابط خارجه و پيامدهای داخلي آن باشد. اید مبنای بسش

ردی را به هر دليل تهدید كنم  ت، كه اگر من فاین یك امر كامال بدیهي اس

تحت پيگرد قضائي قانوني قرار خواهم  -1عمل من دو پيامد خواهد داشت:  

خواهد كرد كه از خود دفاع كند و    فرد مذكور تمام تالش خود را -2گرفت.  

انم. يب برسبا تمام توان تالش ميكند مرا تضعيف كند تا من نتوانم به او آس

به  ميكنند  تالش  پيوسته  كه  داریم  بالقوه  و  بالفعل  ما دشمنان  اینكه  در 

اما  .شيوههای گوناگون به نظام و كشور آسيب برسانند شكي وجود ندارد

اینكه ما اهداف و نظرات خود در مورد دشمنان را آشكار و بيپروا بيان كنيم  

خطای بسيار پرهزینه راهبردی است. منافع و امنيت ملي اقتدار و كارآمدی  

حاكميت، منطق، خرد و تمام اصول استراتژیكي حكم ميكند كه در مورد  

ختيار كنيم و  منان كشور و نظام سكوت ااهداف و نظرات خود در مورد دش

كه كارآمدترین   ...در خفا به توسعه توان دفاعي، اقتصادی، علمي، صنعتي و

    تند، بپردازیم. های مقابله و خنثي كردن دشمنان كشور و نظام هس  مولفه

چگونه در شرایط تحریم و فشار ميخواهيم به توسعه در عرصههای گوناگون 

بپردازیم؟ بزرگان نيروهای  كه بنياد مقابله و خنثي كردن دشمنان است،  

ال دفاع از آب و خاک ایران زمين  ت سدفاعي به ویژه آنهایي كه تجربه هش

دارند،   را  منطقهای  فرا  قدرتهای  نشانده  و دست  متوهم  صدام  مقابله  در 

ت حملهای به  كامال آگاه هستند كه در شرایط جنگي زماني كه قرار اس

گر خواهد بود كه از پيش به دشمنان  من تدارک دیده شود، خطای ویراندش
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باور نگارنده، راهبرد   اعالم كنيم كه ما ميخواهيم به شما حمله كنيم. به 

منان كشور و نظام ميتواند  كوت در مورد اهداف و نظرات خود در مورد دشس

های كاهش دهد. ملموس و  هزینههای كشور و نظام را به شكل قابل مالحظ 

مد راهبرد سكوت، كارآمدی نظام و كاهش فشارهای  قابل ارزیابيترین پيا

بيسابقه بر شهروندان در سراسر ایران زمين خواهد بود. برای حمله به عراق،  

آمریكا نگفت كه ما بهخاطر منابع انرژی به عراق حمله ميكنيم. بلكه، حمله 

توجيه كرد.  امنيت جهاني  و  از حقوق بشر  دفاع  و  با حمایت  را  عراق  به 

شبه  در    روسيه  كه  منطقه  این  مردم  خواست  توجيه  با  را  كریمه  حزیره 

ه كریمه را به دليل  ن جدا كرد و نه نگفت كد از اوكرای رایگيری مشخص ش

ر  تراژیك به خاک روسيه الحاق ميكند. چين نميگوید بهخاطاهميت ژئو اس

منابع و ذخایر گوناگون طبيعي در برخي كشورهای آفریقایي سرمایهگذاری  

  ورها سرمایهعه كشورهای افریقایي در آن كش ميكند، بلكه ميگوید برای توس

ط خارجه و... پنهان نگاه داشتن  ي، روابگذاری ميكند. در امور دفاعي، سياس

اهداف و نظرات از بدیهات مدیریت استراتژیك است. كارآمدی، پایداری و  

سياسي، اقتصادی،   اقتدار نظام كه شرط توسعه ملي در عرصههای گوناگون

ت، منوط به سكوت راهبردی در مورد اهداف و نظرات  اس ...روابط خارجه و

  .خود در مورد دشمنان بالفعل و بالقوه كشور و نظام است



 

  FATFو ملی  منافع
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  جانب   از   FATF  پيرامون   اخير   ماه   چند   در   كه   مجادالتي   و   مباحث   نظرها،  اظهار 

  جریان   در   ملي   امنيت   و   منافع   دلسوزان   برخي   و   ورزان   سياست   منصبان،  صاحب 

  الیحه   تصویب   مخالف   دیگر   جناح   و   موافق   جناح   یك   كه   است   این   از   حاكي   بود،

FATF   .اندیشي،هم   اراده   یا   توان   مخالفان   و   موافقان   شواهد،  بر   بنا   هستند  

  منافع   برای   راهكاری   و   تصميم   چه   اینكه   تشخيص   و   اندیشي   مصلحت   همكاری،

  در   كشور   نخبگان   كه   شرایطي   چنين   در   ندارند.   را   است   سودمند   ملي   امنيت   و 

  ولي   به   مراجعه   راه   تنها   ندارند،  تصميم   اراده   یا   توان   مختلف   نهادهای   قالب 

  یافته   توسعه   و   معاصر   جهان   در   . است   شهروندان   یعني   منصبان   صاحب   نعمتان 

  وجود   شهروندان   خواست   و   اراده   نظر،  از   باالتر   حاكميتي   اراده   و   هدف   نظر،  هيچ 

  نظر،  كنند   تالش   ابزاری،  هر   با   و   دليل   هر   به   عناصر،  برخي   كه   صورتي   در   ندارد. 

  تحميل   عمومي   مصلحت   و   خواست   اراده،  بر   را   خود   خواست   و   اراده   اهداف،

  رنج   و   درد   و   كشور   برای   گزاف   های هزینه   عملكردی،  چنين   پيامد   تنها   كنند،

  دولت   كه   آنجا   از   فوق،  نكات   به   توجه   با   بود.   خواهد   شهروندان   برای   پایان بي 

  تنها  شود  ادعا  كه   است  بدیهي  بسيار  است، شهروندان  مستقيم  آرای   از  برآمده 

  از   ه برآمد   دولت   شهروندان   تمایالت   و   خواست   اراده،  مشروع   و   قانوني   نماینده 

  نماینده   شهروندان   آرای   واسطه به   دولت   است.   شهروندان   مستقيم   آرای 

  ساده   دليل   همين   به   است.   ملي   منافع   نمود   تعبيری   به   و   شهروندان   مطالبات 

  و   خواست   نظر،  FATF  جمله   از   گوناگون   امور   در   دولت   كه   كرد   ادعا   توان مي 
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  خواست   و   ع مناف   عصاره   ملي   منافع   كند. مي   نمایندگي   را   شهروندان   اهداف 

  نماینده   شهروندان،  مستقيم   آرای   اعتبار   به   دولت   است.   شهروندان   یكایك 

  اصول   همه   اساس   بر   بنابراین،  است.   ملي   منافع   تبلور   عبارتي   به   و   مطالبات 

  اختالف   مباحث،  در   مشروع   و   قانوني   اندیشي،  مصلحت   منطقي،  اخالقي،

  منافع   تبلور   و   شهروندان   نظر   دولت،  نظر   FATF  پيرامون   مجادالت   و   ها دیدگاه 

  و   دالیل   از   شهروندان   تا   است   اهميت   حایز   بسيار   رو،  این   از   است.   ملي   امنيت   و 

  جهان   در   نهادها   همه   شوند.   مطلع   FATF  تصویب   مخالفان   های استدالل 

  كه   هایي تصميم   و   راهكارها   كه   كنند مي   درک   و   تشخيص   معاصر،  خردمحور 

  و   ناكارآمدی   موجب   نباشد،  همگاني)ملي(   هداف ا   و   خواست   اراده،  تبلور 

  های چالش   انواع   موجب   آن   تبع   به   و   مدیریتي   نظام   برای   گزاف   های هزینه 

  خواهد   شهروندان   برای   ضروری   غير   رنج   و   درد   جز   پيامدی   كه   ملي   و   اجتماعي 

  توافق   در   سياسي   های جناح   ناكامي   صورت   در   خردمحور   های نظام   در   شد. 

  منطقا   اجتماعي   كالن   و   گوناگون   امور   در   رفراندم   خاص،  موضوعي   پيرامون 

  به   توجه   با   امر   این   دالیلي   به   شاید   اما،  است.   كاربردی   و   هزینه   كم   راهكاری 

  ملزم   گوناگون   های جناح   وجود   این   با   نباشد،  ميسر   كشور   در   گوناگون   شرایط 

  شهروندان   با   را  گوناگون   امور  در  خود   های استدالل  و  دالیل   نظرات،  تا   هستند 

  خود   مخالفت   یا   حمایت   بيشتر،  آگاهي   با   مردم   طریق   این   از   تا   بگذارند،  ميان   ر د 

  های خواسته   و   نظرات   جناح   كدام   اینكه   دهند.   نشان   را   مهم   های تصميم   برخي   با 

  راستای   در   كه   هایي تصميم   جلوی   طریق   این   از   و   كند مي   نمایندگي   را   آنها 
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  و   موافق   های جناح   اینكه   تي،عبار   به   بگيرند.   را   نيستند   همگاني   اهداف   و   منافع 

  های رسانه   طریق   از   و   شفاف   طور به   را   خود   های استدالل   و   دالیل   FATF  مخالف 

  غير   رفراندوم   نوعي   بگذارند،  ميان   در   شهروندان   با   عمومي   جلسات   و   جمعي 

  منافع   تبلور   و   شهروندان   نماینده   بدیهي   و   قانوني   طور به   كه   دولت   است.   مستقيم 

  تصویب   با   مخالفت   بر   مبني   خود   استدالل   و   دالیل   ارائه   در   باید   مخالفان   است،

FATF   اگر   بگوید  FATF   خارجه،  روابط   معيشتي،  های چالش   ابر   نشود   تصویب  

  مدیریت   برای   آنها   بدیل   طرح   شود؟   فصل   و   حل   است   قرار   چگونه   و...   اقتصادی 

  و   كشور   امنيت   ها چالش   این   تداوم   صورتي   در   كه   كشور   موجود   ها چالش   ابر 

  مواجه  بيني پيش   قابل  غير  و   جدی  های چالش   با   كشور  مدیریت   نظام  ی پایدار 

  شرایط   كه   كنند   درک   باید   نظام   و   كشور   صادق   دلسوزان   چيست؟   شد،  خواهد 

  اهداف   و   ها اندیشه   عملكرد،  مناسب   وجه   هيچ   به   جهاني   و   منطقه   داخلي،

  امنيت،  اساس   كه   كارآمدی   ملي   و   جناحي   فردی،  منفعت   مبنای   نيست.   جناحي 

  و   هزینه   كم   مسير   تنها   و   تنها   باشد. مي   است،  كشور   در   آرامش   و   ثبات   سعه،تو 

  پيرامون   مشترک   درک   و   تفاهم   اندیشي،هم   همكاری،  كشور   كارآمدی   ممكن 

 است.   نظام   و   كشور   باور   خرد   دلسوزان   و   نخبگان   ميان   و...   ملي   منافع 



 

 FATF و فوتبال
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 انواع  وجود  با  كه  است  این  سياسي  عرصه  در  انگيز  شگفت  امر   یك

  خارجه،  روابط  شهروندان،  معيشت  های حوزه   در  ملي  و   اجتماعي  های چالش 

  انسجام   عدم  یا   ناهماهنگي  برآیند  كه  و...  سياسي  اخالق  فرهنگي،  اقتصادی،

 سياسي  كالن  مدیریت  انسجام  عدم  این  اینكه   و  است  نظام  اركان  ميان

  این  همه  با  اما  كنند،  تجربه  را  سابقهبي  زیستي  شهروندان  شده  موجب

  كارآمدی   و   اقتدار  نفع  به  جناحي  معط   از  نيستند  حاضر  برخي  ها ناكارآمدی 

  داشت،  نخواهد   شهروندان  برای   امنيت   و  رفاه  آرامش،  جزء  پيامدی   كه   نظام

  كرده،  فراهم  را  عمومي  نگراني  زمينه  اخيرا  كه  موضوعي  بردارند.  دست

  دركي   ایجاد  برای   دهيد  اجازه  است.  FATF  الیحه  تصویب  عدم  یا  تصویب

  دهيم.  انجام  مقایسه   یك  ،FATF  مورد   در  عملكردها  و   رفتار  پيرامون  شفاف

  خارجه  امور  وزیر   عنوان  به  ظریف،  محمدجواد  آقای   شرایط  و  جایگاه   بيایيد

 ایران   كنيم.  مقایسه   یكدیگر  با  را   فوتبال  فدراسيون  رئيس  تاج  مهدی   آقای   و

  رئيس   عنوان  به  تاج  مهدی   است.  جهاني  فوتبال  فدراسيون  FIFA  عضو

  به  تبعيت كند. تبعيت FIFA  قوانين  از است  موظف ایران فوتبال فدراسيون

 سازماني   FIFAشویم. مي  منتفع  FIFA  در  عضویت  از  ما  كه  دليل  این

  ایجاد   مشتركي  اهداف  حول  كه   كشورهاست  از   تعدادی   از  متشكل  الملليبين

  در  حضور  مزایای   از  خواهيممي   ما  بگوید  تواندمي   تاج  آقای   مگر  است.  شده

FIFA  قوانين  برخي  از  واهيمخنمي  اما  شویم  منتفع  FIFA   آیا  كنيم؟  پيروی 
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  بگوید  تاج آقای  است ممكن  فوتبال عالم در ،FATF تصویب  مخالفان نظربه

  تيم   بعد  به  این  از   اینكه   باشيم؟  داشته   حضور  FIFA  در   خواهيمنمي   دیگر  ما

  ونزوئال،  شمالي،  كره  چين،  روسيه،  فوتبال  های تيم   با  تنها  ایران  فوتبال  ملي

  بتوانيم   و  ممكن  FIFA  از  خروج  كه   فرض  بر  كرد؟   خواهد  بازی   و...  جيبوتي

  ونزوئال  شمالي،  كره  چين،  روسيه،  آیا   كنيم،  بازی   الذكرفوق  های تيم   با  تنها

 FIFA  از   ایران  فوتبال  ملي  تيم   با   بازی   خاطربه   هستند   حاضر  جيبوتي   و

  ند،دار  جناحي  نه  و   ملي  منافع  دغدغه  كه  دوستان  ميهن   همه  شوند؟  خارج

  مقایسه  این  از   و   كنند  مقایسه  تاج  مهدی   آقای   با  را   ظریف   آقای   عملكرد  باید

 صاحب  ورزان،  سياست  كه  رسيممي   ناپذیر  اجتناب  درک  و   نتيجه  این  به

  و   رفاه   آرامش،  ایجاد   جز  هدفي  صادقانه  كه  نظام  اركان  برخي  و  منصبان

  كشور   و   نظام   پایداری   و   كارآمدی   اقتدار،  سربلندی،  و  شهروندان  برای   امنيت 

  تا  است  ضروری   كنند.  اتخاذ   FATF  مورد   در  باید   تصميمي  چه  ندارد،  را

 شود.   گفته  FATF  دوست  ميهن  و  صادق  مخالفان  دغدغه  پيرامون   ای نكته

 آمریكا،  و   ایران  مثالً  كشور،  دو  روابط  در   اگر   اینكه،  تأمل  قابل  و  مهم  ای نكته

  ما   از  مثال،  باشند،  داشته  غيرمنطقي  درخواستي  ایران  از  هاآمریكایي 

  چنين   در  كنيم،  تضعيف  یا  گذاشته  كنار  را   خود  دفاعي  توانایي   بخواهند

  قالني ع  غير   منطقي،  غير  درخواست  چنين  مقابل  در  قيمت  هر  به   باید  حالتي 

  كشور  تعدادی   كه  زماني  اما  كنيم.  ایستادگي  ملي،  امنيت  و  منافع  مغایر  و

  و  اقتصاد  تجارت،  امر  در  تسهيل  منظور  به  قواعد،  سری   یك  سر  بر  باهم
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  آنها  جمع  در   خواهد مي   كه  كشوری   هر  از   و   كنندمي   توافق  مابين  في  توسعه

 ميان   شده  پذیرفته   و  مشترک  قوانين  به  خواهند مي  باشد،  داشته   حضور

  نيست.  منطقي  غير   درخواست  دیگر   این  باشند،  پایبند   عضو  كشورهای   همه

  تجاری   و  اقتصادی   ویژه  به  هاچالش  انواع   فصل  و  حل  و  توسعه  برای   ایران

  ارتباط   صنعتي  و   یافته  توسعه  كشورهای   ویژه  به  كشورها   دیگر  با  دارد  نياز

  هر  از  سودمند  و  سالم  جمع  یك  در  حضور  و  با  ارتباط  باشد.  داشته  سالم

  طرف   از  بينيپيش   قابل  رفتاری)بازی(  قاعده  یك  به  پایبندی   مستلزم  نوعي،

  خصمانه   رفتار  گرفتن  نظر   در  با  است.  جمع  آن  در  كنندگان  شركت   همه

 كشور  گوناگون  نيازهای   و   اروپا  با  آمریكا  حاشيه  پر  ارتباط  ایران،  عليه  آمریكا

 تامين   و...  چين  روسيه،  طریق  از  گزاف  های هزینه   با  حاضر  حال  در  كه

  معظم   مقام  اینكه  است.  ملي  امنيت  و  منافع  سود  به  اروپا  با  ارتباط   شود،مي

  و  توافقات  برخي  به   را  داخلي  مشكالت  فصل  و  حل   نباید   فرمودند   رهبری 

  و   نيازها  است.  درست  كامال  نظری   بزنيم،  گره  كشورها  برخي   با   ارتباط

  و   تنها  بنابراین،  است،  بيارزیا  قابل  و  شفاف  كامال  كشور  های چالش 

  در  نظام  گوناگون  اركان  و  خارجه  روابط  اندركاران  دست  وظيفه  ترینساده 

  با   آیا  كه  باشد  پرسش  این  به   پاسخ  باید  FATF  تصویب  عدم  یا   تصویب  مورد

 های چالش   انواع   و  شهروندان  رنج  و  درد  FATF  تصویب  عدم   یا  تصویب

  برطرف   است،  كرده  ارآمدناك  جدی   طوربه  را   نظام   كه  ملي  و  اجتماعي 

  با   كشور  نيازهای   ترینابتدایي  كه  موجود  شرایط   ادامه  آیا  اینكه  شود؟مي



 اد روابط خارجه یمنافع ملی بن/  140

  سود  به  اروپا  با  ارتباط  بدون  ریاكار   كشورهای   برخي  از  گزاف  های هزینه 

  ارتباطي  FATF  چالش  است؟  نظام  پایداری   و   كارآمدی   و  دردمند  شهروندان

 بلكه  ندارد،  نظام   ثبات  و  پایداری   كارآمدی،  و  ملي  امنيت  و  منافع  درک  به

  افراد  برخي  كه  است  حقيقت  این  FATF  مورد  در  گيری تصميم   اصلي  مشكل

  اقتدار  و  سربلندی   ملي،  منافع  بر  مقدم  را  جناحي  و  شخصي  منافع   هاجناح   و

  شواهد   گواه  به  دانند.مي   زمين  ایران  شهروندان  امنيت   و  رفاه  آرامش،  و   ایران

 سياسي،  نظام  و  ملت  یك  پایداری   و  اقتدار  مولفه  ینترمهم  تاریخي،  شماربي

  و   درک  جمعي  منافع  در  را  خود  منافع  كه  هستند  دوست  ميهن  نخبگان

  جناح   یك  اراده  بر  مبتني  كشور  یك  مدیریت  معاصر  جهان  در  كنند.مي  فهم

 هایبحران   انواع   عمومي،  افسردگي   و  نااميدی   ناكارآمدی،  فقر،  یعني

  خرید  برای   بوئينگ  هواپيمای  هزینه پرداخت ایتنه  در  و  ناامني  اجتماعي،

 پراید!  اتومبيل دستگاه یك



 

 زیان و سود خارجه: روابط راهگشای
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  و  توجيه  را  خارجه  روابط  های ناكارآمدی  برخي  توان نمي  دليلي  و   تفسير  هيچ  با 

  اتفاق،  این   چرایي   توضيح   یا   مقصرگشتن   دنبال به   فعلي   شرایط   در   كرد.   كتمان 

  نياز   خارجه   روابط   چالش   از   رفت برون   برای   است.   حاصل بي   و   مضر   بسيار   كاری 

  خارجه   روابط   اندركاران دست   كه   است   مهم   بسيار   است.   نخبگان   ملي   بسيج   به 

  ناپذیر اجتناب   بخش   نوعي(   هر   )از   عملكرد   و   اهداف   ،ها اندیشه   در   ناكامي   بپذیرند 

  و   كاربردی   ها،ناكامي   از   گرفتن درس   اینكه   و   هاست انسان   رفتار   طبيعي   روند 

  است.   خارجه   روابط   چالش   وفصل حل   هزینه كم   و   خردمندانه   ابزار   ترین كارآمد 

  راهبرد   اندركاران دست   برخي   ظاهرا،  كه   است   این   كالن   مدیریت   اصلي   چالش 

  راهبرد   كه   بپذیرند   و   كنند   اذعان   ندارند   تمایلي   گوناگون   دالیل به   خارجه   بط روا 

  است.   ملي   گوناگون   های عرصه   در   امنيت   مخل   بعضا   و   پرچالش   خارجه   روابط 

  مدني،  افعال   تمام   مقصد   و   مبدأ   عنوان به   )جمعي(   ملي   منافع   فهم   و   صداقت   بدون 

  های چالش   بود.   خواهد   رویا   یك   تنها   گوناگون،  های عرصه   در   ها چالش   انواع 

  كه   شده   عيني   و   ملموس   آنچنان   معيشتي   ویژه به   و   ملي   اجتماعي،  گوناگون 

  خود   استخوان   حتي   و   گوشت   پوست،  با   را   آنها   روزانه   طور به   شهروندان   یكایك 

  شمار،بي   شواهد   بنابر   است.   شده   آزموده   راهبردها   برخي   كنند. مي   درک   و   لمس 

  در   ملي   و   اجتماعي   های چالش   بيشتر   بنای م   ترین اصلي   شاید   عيني، و   پرهزینه 

  راهبرد   ناكارآمدی   و...   خارجه   روابط   سياسي،  مدیریتي،  اقتصادی،  های عرصه 

  هيچ   باشد.   شده   آزموده   های سياست   برخي   ناكارآمدی   بر   مبتني   خارجه   سياست 
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  كند.   حاصل   سودی   آنكه بي   دهد   هزینه   تنها   بلندمدت   در   تواند نمي   سازوكاری 

  اقتصاد،  و   تجارت   با   را   خارجه   روابط   عرصه   بيشتر،  تبيين   ظور من به   دهيد   اجازه 

  با  را   شهروندان  و  كاال  با  را  خارجه   روابط   راهبرد   توليدكنندگان،  با  را   آن   متوليان 

  بازار   به   را   كاال   نوع   یك   متعدد   های شركت   كه   هنگامي   كنيم.   مقایسه   مشتریان 

  دارد.   بيشتری   الب ط   شركت   اندكي   تعداد   یا   یك   توليدات   معموال   كند،مي   عرضه 

  آن  هزینه  و  كيفيت  شود،مي  كاال  یك  جذابيت   باعث  كه  ویژگي  ترین مهم  شاید 

  با   و   خوبي به   را   مشتری   انتظارات   و   نيازها   خاص   كاالیي   كه   زماني   باشد.   كاال 

  كرد.   خواهند   پيدا   كاال   آن   به   نسبت   مثبتي   نظر   مشتریان   كند،  برآورده   كيفيت 

  و   شهرت   مشتری   رضایت   و   مشتری   رضایت   باكيفيت   و   خوب   كاالی   بنابراین،

  كنيم   برعكس   را   استدالل   این   اگر   دارد.   همراه به   توليدكننده   شركت   برای   سود 

  كند،  برآورده   را   مشتریان   انتظارات   و   نيازها   نتواند   كه   كاالیي   كنيم،  ادعا   توانيم مي 

  داشت.   خواهند   آن   كننده توليد   شركت   و   كاال   آن   به   نسبت   منفي   دیدگاه   مشتریان 

  آغاز   و   سود   كسب   عدم   معني به   شركت   و   كاال   یك   به   نسبت   مشتریان   منفي   ر نظ 

  را   خود   توليدی   كاالی   نتواند   كه   شركتي   است.   شركت   برای   مالي   مشكالت 

  خواهد   كار   و   كسب   بازار   از   حذف   و   ورشكستگي   به   محكوم   ضرورت به   بفروشد 

  اقتصادی   تجاری،  راهبردهای   بر   یكسان   سازوكاری   و   منطق   نگارنده،  باور   به   شد. 

  اخالقي،  منطقي،  اصول   همه   گواه   به   بنابراین   است.   حاكم   خارجه   روابط   و 

  عملكرد   و   ها طرح   ها،اندیشه   كرد،  ادعا   توان مي   معاصر   مدیریت   و   دوستي ميهن 

  امنيت  و  منافع  تحقق   عملي  مسير  ترین پایدار  و  هزینه كم  زیان،  و  سود  بر مبتني 
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  خارجه   سياست   راهبرد   آیا   است،  فرارسيده   پرسش   یك   طرح   زمان   است.   ملي 

  الملل بين   روابط   عرصه   اینكه   در   است؟   داشته   فایده   كشور   برای   كافي   اندازه به 

  از   استفاده   گاهي   اما   نيست،  شكي   هيچ   است   كشورها   ميان   منافع   جنگ   ميدان 

  عرصه   كاربردی   تحليل   و   تشخيص   عدم   از   حاكي   ه خارج   روابط   در   مفاهيم   این 

  ما   الملل بين   روابط   در   گيرد. مي   صورت   آليست ایده   اذهان   توسط   الملل بين   روابط 

  عرصه   كه   است   این   حقيقت   كنيم. مي   عمل   خود   مطالبات   و   ها دیدگاه   براساس 

  و   دارد   ملي   امنيت   و   منافع   برای   كه   است   زیاني   و   سود   براساس   الملل بين   روابط 

  دیگر   مانند   خارجه   روابط   سازد. مي   را   اهداف   این   به   نيل   بستر   ها دیدگاه   این 

  ملي   منافع   گير،تصميم   و   ساز تصميم   اندركار،دست   نهادهای   كه   زماني   تا   ها حوزه 

  خواهد  هزینه   پر  و  چالش  پر  نگيرند، نظر  در  خارجه  روابط  غایي  هدف   و  مبنا  را 

  به   كه   هستند   اذهاني   یران،ا   عزت   و   سربلندی   اقتدار،  دشمن   ترین مخوف   بود. 

  داخلي   شرایط   از   غيركاربردی   های تحليل   فردی،  و   جناحي   منافع   تحقق   منظور 

  كه   ملتي   به   تواند نمي   بيروني   قدرت   هيچ   كنند. مي   ارائه   المللي بين   عرصه   و 

  و   منافع   تحقق   راه   در   وجود   تمام   با   و   صادقانه   آن   نخبگان   ویژه به   و   شهروندان 

 برساند.   آسيب   كنند،مي   عمل   و   اندیشند مي   ملي   امنيت 



 

 آمریكا چالش  و ملی  منافع
  Sunday 2 June 2019  | 1440رمضان  28   |139خرداد  12یكشنبه,  روزنامه ابتكار

در كشورهای در حال توسعه، ظاهرًا    ها بنا بر شواهد گوناگون از عملكرد دولت   

مدیریت كالن در این كشورها به درک كاربردی و عيني از چيستي و چرایي  

معني كه این درک كاربردی و عيني كه  اند. بدین الملل نایل نشده روابط بين 

طرح  راهكارها،  به بنياد  یا  راهبردها  و  رابطه،  ها  نداشتن  یا  داشتن  عبارتي 

با دیگر كشورها؛ تحقق منافع ملي و نه انواع احساسات  كيفيت و سطح روابط  

به  است.  اعتقادات  بين و  روابط  نبرد  عبارتي، »عرصه  یا  تقابل  الملل، ميدان 

 .  منافع ملي كشورها است 

در اینكه آمریكا دشمن ایران است هيچ شكي وجود ندارد. آمریكا به این دليل  

اهند ما را كشوری وابسته  خو ساده و بدیهي دشمن ایران است زیرا آنها مي 

به خود نگه دارند. وابسته كردن كشورهای در حال توسعه، تاكتيك كارآمد  

استقالل   و  توسعه  روند  كردن  مسدود  منظور  به  استعمارگر  كشورهای 

توسعه است. به بيان شفاف، آمریكا و دیگر استعمارگران  حال كشورهای در 

توسعه؛  حال شتن كشورهای در دا خواهند از طریق وابسته نگه شرق و غرب مي 

توان  ها و... این كشورها را غارت كنند. بر این اساس، مي منابع، ذخایر، دارایي 

ها در گوشه و كنار جهان پيامد تقابل استعمارگران  ادعا كرد كه انواع تنش 

 .شرق و غرب به منظور غارت منابع و ذخایر كشورهای در حال توسعه است 

منصبان و نخبگان باید به آن توجه داشته  اما امری حياتي كه برخي صاحب 

انواع   نه  كشورها  ميان  تقابل  معاصر، سالح  جهان  در  كه  است  این  باشند 
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ها، راهكارها  »تسليحات نظامي« بلكه »خرد جمعي« به معني اتخاذ تاكتيك 

ميدان  هزینه و سودمند مبتني بر تشخيص عيني و كاربردی  و راهبردهای كم 

تقابل روابط خارجه در راستای »تحقق منافع ملي« است. تشخيص عيني  

بين  بي روابط  جهان  الملل  در  كه  است  حقيقت  این  آشكاركننده  شك 

جنگند،  خورده با یكدیگر نمي »خردبنياد معاصر« دیگر، حتي دشمنان قسم 

مي  تالش  مسالمت بلكه  همزیستي  برای  راهكارهایي  روابط  كنند  آميز، 

تنش و احترام به امنيت یكدیگر ابداع كنند. جهان خردمند و  د و بي سودمن 

یافته معاصر به فهم این حقيقت كاربردی و حياتي نایل شده است كه  توسعه 

مدت هيچ  تنها در بلندمدت بلكه در كوتاه تقابل خشن، متشنج و سخت نه 

 .كند منفعت و امنيتي برای كشورها ایجاد نمي 

الذكر؛ روابط چين و آمریكا، روسيه و آمریكا،  فوق   شاید مصداق عيني ادعای 

شمالي و...  روسيه و اروپا، مصر و رژیم صهيونيستي، چين و ژاپن، ژاپن و كره 

شناس وطني باید به آن پاسخ دهند  باشد. پرسشي كه كارشناسان دشمن 

این است كه چرا این كشورها تقابل نرم اقتصادی، تجاری، فرهنگي و... را  

اند. به باور نگارنده تنها پاسخ »ابدی« به  قابل سخت نظامي كرده جایگزین ت 

 این پرسش، »منافع ملي« است.  

شده دولت  نایل  حقيقت  این  به  كارآمد  توسعه های  جهان  در  كه  یافته،  اند 

تحقق منافع ملي نه با تقابل سخت و تنش بلكه با همزیستي و تقابل نرم  

به  است.  دولت ممكن  »عملكرد  كاربردی  ها  عبارتي  اهميت  درک  از  حاكي 
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به صاحب  ملي  منافع  از  جامعه  نخبگان  و  حكمراني  منصبان  اساس  عنوان 

های نرم سياسي  كارآمد است«. پر بيراه نيست اگر گفته شود، اتخاذ تاكتيك 

معني كه قبل  حاكي از پيروی مدیریت كالن از خرد جمعي)ملي( است. بدین 

تاكتيك  انواع  عملياتي كردن  را از  انوع  ها،  زیان  و  راهبردها، سود  و  هكارها 

عبارتي تنها  شود. به اقدامات در راستای تحقق منافع ملي به دقت ارزیابي مي 

انواع تاكتيك و تنها معيار كاربردی، كم  ها و  هزینه و كارآمد برای سنجش 

ویژه در روابط خارجه، در جهان معاصر سود و زیاني است كه  راهبردها به 

   .شود و الغير افع ملي حاصل مي منظور تحقق من به 

در  كشورهای  برخي  آشكار  تناقضات  از  این  حال یكي  كه  است  این  توسعه 

حل دولت  برای  چالش و ها  انواع  عرصه فصل  در  داخلي  اقتصادی،  های  های 

آموزشي، علمي، فرهنگي و... كه بستر زیست بسيار دشوار شهروندان است،  

از  برنامه عملي مشخص ندارند، به همين دل  اهميتي فراتر  يل روابط خارجه 

چالش و حل  انواع  مي فصل  پيدا  داخلي  یا  های  سرشار  هوش  به  نياز  كند. 

تحصيالت آكادميك ندارد تا متوجه شویم اگر كشوری دشمنان بالقوه و بالفعل  

راهبرد این است كه برای خنثي    ترین داشته باشد، آنگاه ضروری و كاربردی 

های ملي معطوف به افزایش اقتدار  ، امكانات و دارایي كردن دشمنان؛ تمام توان 

ها(  ها )حكومت ترین نمود اقتدار ملي این است كه دولت ملي شود. اینكه شفاف 

های اقتصادی، آموزشي، معيشتي،  های اجتماعي و ملي در عرصه انواع چالش 

فصل كنند تا  و نعت و... را به شكلي كاربردی مدیریت و حل درماني، اشتغال، ص 
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شهروندان دچار انواع درد و رنج نشوند. بنابراین، معطوف كردن بيشتر توان،  

های اجتماعي  ها و... برای تقابل با دشمنان با وجود انواع چالش امكانات، دارایي 

كرده است،    فرسا و ملي كه زیست روزمره و ملموس بيشتر شهروندان را طاقت 

شاید به فرموده مقام معظم رهبری، حاكي از خطای تشخيص برخي اذهان و  

 .ها در مدیریت كالن باشد اراده 

نه   و  مكانيكي  عملكرد  و  ریاضي  محاسبه  عرصه  دیپلماسي  و  سياست 

ای و غيرواقعي است. قبل از هر  احساسات، رویاهای فرازميني، اهداف سليقه 

تا   است  بسيار حياتي  نه اقدامي  احتمالي  مدیریت كالن،  پيامدهای  از  تنها 

های طرف مقابل  ویژه در عرصه روابط خارجه( و واكنش برخي اقدامات )به 

آگاهي كامل داشته باشند، بلكه پاسخ این پرسش كه تا چه ميزان توانایي  

   .كنترل و مدیریت پيامدهای گوناگون را داریم؟ را به دست بياورند 

براساس حمایت دیگر كشورها )روسيه، چين  تدوین راهبرد روابط خار  جه 

بنياد   تنها  ملي  منافع  است.  پرهزینه  بسيار  راهبردی  خطای  و...( 

ساده اطمينان  به  ملي  منافع  است.  خارجه  روابط  برای  بيان  بخش  ترین 

دليلي  بدین  هر  به  كشورها  دیگر  در  كه  ریالي  هر  برای  ما  كه  است  معني 

مي سرمایه  »بازگ گذاری  باید  در  كنيم  ارزیابي  قابل  و  ملموس  ریالي  شت 

راستای تحقق منافع ملي« داشته باشيم. »اهداف مبهم و غيرقابل سنجش  

در راهبرد روابط خارجه؛ هم به اقتدار، كارآمدی، ثبات مدیریت سياسي و هم  

 «.كند ناپذیر وارد مي های جبران به منافع ملي آسيب 
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عالوه خلق  ط ایران و آمریكا، به شدن رواب شاید یكي از دالیل بغرنج و پرهزینه 

مدت در راهكارهای انقالبي و ورود  و خوی استعمارگری آمریكا، ماندن طوالني 

بارزترین   شاید  باشد.  بوده  دیپلماتيك  راهبردهای  و  راهكارها  به  دیرهنگام 

طرفه بودن و راهكارهای دیپلماتيك دوطرفه  خصيصه راهكارهای انقالبي یك 

معني كه در راهكارهای انقالبي به منافع طرف مقابل  بودن آنها باشد؛ بدین 

شود، اما راهكارهای دیپلماتيك منافع دو طرف بازی یا تقابل را  توجه نمي 

 .مدنظر دارد 

ترین موانع  ای شرق و غرب یكي از اساسي نفوذ و دخالت كشورهای فرامنطقه 

خاورميانه  در  ثبات  و  و  صلح  مشترک  مذهب  تاریخ،  فرهنگ،  كه  است  ای 

 .همچنين منابع سرشار انرژی دارند، است 

كوتاه  منظور  به  كاربردی  راهكارهای  از  یكي  نگارنده،  باور  دست  به  كردن 

عمل   ابتكار  گرفتن  در دست  خاورميانه،  منطقه  از  غرب  و  غارتگران شرق 

تواند با  معني كه ایران مي توسط ایران در خاورميانه است. ابتكار عمل بدین 

من  راهكارهایي  خاورميانه  طقه ارائه  كشورهای  منافع  پذیرش  بر  مبتني  ای 

ریشه به  كه  خاورميانه  كشورهای  ميان  اختالفات  همسایگان،  های  ویژه 

فصل كند. یكي از این راهكارهای خالقانه و بسيار  و ای دارند را حل فرامنطقه 

شرقي    كردن دست غارتگران زدایي و كوتاه تواند موجب تنش سودمند كه مي 

كردن ایجاد اتحادیه )اقتصادی( خاورميانه  و غربي از خاورميانه شود، مطرح 

 .اندركاران روابط خارجه ایران است ویژه دست توسط مدیریت كالن و به 
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به باور نگارنده، كاهش فشار آمریكا بر ایران و حتي خنثي كردن اقدامات و  

نيازمند  اهداف شوم روان  و...( دولت آمریكا  بولتون، پمپئو  پریشان )ترامپ، 

 .متعارف است های دید جدید یا غير افق 

گنجد، كشور آمریكا دوران  به دالیل متعددی كه بيان آنها در این موجز نمي 

ترین نمود افول  نظر از تفاسير گوناگون، بارز كند. صرف افول خود را سپری مي 

پریش و  جمهوری آمریكا توسط فردی روان آمریكا، تصاحب جایگاه ریاست 

 .فاقد هرگونه مهارت و دانش سياسي است 

تواند ناشي  طور كل با ایران مي آشفته آمریكا با برجام و به های دولت  مخالفت 

تواند  یافته شود آمریكا نمي از این اندیشه استثماری باشد، كه اگر ایران توسعه 

منافع خود در خاورميانه و برخي مناطق دیگر را به سادگي تامين كنند. دليل  

درستي بيان    دیگر عصبانيت ترامپ از برجام همان است كه آقای روحاني به 

 .كرد، اینكه آمریكا از سفره برجام سودی نبرده است 

ایران   عليه  آمریكا  آشفته  دولت  خصمانه  اقدامات  كردن  خنثي  منظور  به 

جناحي همه دلسوزان وطن  ضروری است تا با مدیریت دولت و مشاركت فرا 

 :كننده انجام شود چند اقدام خنثي 

منظو  -1 به  ملي  منافع  عالي  شوارای  یكپارچگي  ایجاد  و  انسجام  ایجاد  ر 

مدیریت كالن كشور كه برآیندی جز كارآمدی و اقتدار حاكميت و بهبود و  

های گوناگون و متعدد شهروندان نخواهد داشت. چراكه،  حل و فصل دشورای 
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رضایت شهروندان از شرایط روزمره، موجب ثبات و اقتدار حاكميت خواهد  

اف  موجب  كالن  مدیریت  داخلي  اقتدار  چانه شد.  توان  اقتدار  زایش  و  زني 

 .دیپلماتيك در مبادالت سياسي در روابط خارجه خواهد شد 

ایجاد شورای یا كارگروه تدوین و ترویج یك نظام اخالقي در كشور كه   -2

پيامدی جز انضباط، آرامش و هدفمند كردن كليه رفتارهای شهروندان به  

انتخابي در سطوح گون  انتصابي و  اگون نخواهد داشت.  ویژه سياست ورزان 

انضباط، آرامش و هدفمندی كارگزاران انتصابي ، انتخابي و متنفذین سياسي  

 .جانبه كشور است های توسعه و اقتدار همه از اصلي ترین مولفه 

ایجاد موسسه صلح خاروميانه در تهران گذشته از پيامدهایي چون ثبات،   -3

منطقه تنش  همكاری  افزایش  و  تقویت  ای زدایي،  بلوغ،  ای،  از  حاكي  نكه 

خالقيت، اقتدار، ثبات، انسجام و... مدیریت سياسي كالن داخلي است. امری  

 .كه كشورهای دور و نزدیك رصد خواهند كرد 

آمریكا به دالیل متعدد به تنهایي قادر نخواهد بود فشارهای جدی بر ایران  

بر ایران    تواند ای( مي منطقه ای )و فرا وارد كند بلكه از طریق عوامل منطقه 

زدایي در منطقه و  فشار وارد كند. در صورتي كه اراده الزم به منظور تنش 

ایجاد رابطه سالم با همسایگان وجود داشته باشد، توان آمریكا برای دخالت  

 .و فشار بر ایران به طور جدی كاهش خواهد یافت 

انرژی در خاورميان یكي از مولفه  ه  های مهم قدرت، تسلط بر منایع سرشار 

از طریق راهبرد تنش  نياز دارد.  انرژی خاورميانه  زدایي،  است. همه دنيا به 
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ایران مي تواند كنترل بيشتری بر ذخایر انرژی منطقه و در نتيجه پيشبرد  

 .ای داشته باشد منطقه ای و فرا اهداف تحقق منافع ملي در عرصه منطقه 

ایجاد تنش ميان همسایگان در خاورميانه زمينه  با  را    آمریكا  دخالت خود 

كند. در ظاهر برای یاری رساندن به حل و فصل تنش ميان كشورها  فراهم مي 

مي  توجيه  را  خود  دخالت  آمریكا  همگان  خاورميانه،  كه  همانطور  اما  كند 

 .دانند، تنها هدف آمریكا دستيابي و غارت منابع انرژی خاورميانه است مي 

ه باشد هيچ توجيهي برای  اگر تنشي ميان كشورهای خاورميانه وجود نداشت 

نخواهد داشت. موسسه صلح خاور  آمریكا در منطقه وجود  ميانه در  حضور 

مي  تنش تهران  هدف  با  نزدیك تواند  روابط  ایجاد  و  و  زدایي  ایران  ميان  تر 

همسایگان به حضور آمریكا در منطقه پایان دهد، و شهروندان خاورميانه خود  

 .جانبه كشورهای منطقه استفاده كنند ه از منابع انرژی به منظور توسعه هم 

منافع جناحي   یا  احساسات  راهبرد سياست خارجه  نباید در  به هيچ وجه 

باید صد  راهبرد سياست خارجه  بلكه  باشد.  اساس  در دخالت داشته  بر  صد 

خرد، منطق و منافع ملي استوار باشد. خرد و منطق عرصه احساسات و منافع  

دخالت  عبارتي  به  نيست.  راهبرد    جناحي  در  جناحي  منافع  و  احساسات 

   .ترین دشمنان منافع و امنيت ملي است سياست خارجه مخوف 

تواند تنش ميان همسایگان را كاهش و  موسسه صلح خاورميانه در تهران مي 

توان نقش  حتي از بين ببرد. با از بين بردن تنش ميان همسایگان، ایران مي 

كند. تاسيس موسسه صلح خاورميان    مهمي در مدیریت انرژی خاورميانه ایفا 
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گرفتن ابتكار عمل از  دست تواند به زدایي در خاورميانه مي در تهران و تنش 

طرف ایران به منظور ایجاد بستر مدیریت بومي كشورهای منطقه بر منابع  

دخالت  پایان  و  كاهش  جز  برآیندی  كه  خاورميانه  حضور  انرژری  و  ها 

 .ميانه نخواهد داشت، تلقي شود ر استعمارگران شرق و غرب در خاو 
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ها و راهكارهای مقام معظم  الملل، اندیشه با توجه به جميع شرایط روابط بين 

خوار، مبني بر نه تقابل و نه  رهبری در مورد چگونگي مدیریت آمریكای نفت 

تالش مي  موجز  این  در  است.  كاربردی  و  منطقي  نكته  مذاكره،  شود چند 

ارائه  رهبری به    شده توسط مقام معظم پيرامون عملياتي كردن راهكارهای 

 .اختصار بيان شود 

های دید جدید،  اندركاران روابط خارجه بيش هر زمان دیگر نيازمند افق دست 

ها،  بينانه و كاربردی هستند. در عالم سياست اعتبار و مشروعيت اندیشه واقع 

منوط به پيامدهای ملموس و قابل ارزیابي است    راهكارها، طرح و راهبردها 

 .ها در راستای تحقق منافع ملي است كه این راهكارها و اندیشه 

منصبي كه صادقانه دلسوز ایران است، باید  ورز و صاحب هر شهروند سياست 

بپذیرد كه روابط خارجه كه مستقيمًا همه امور اجتماعي و ملي را متاثر كرده  

كارآم  نيازمند  كم است،  و  بسيار  د  نگارنده  باور  به  است.  شدن،  هزینه 

لوحانه خواهد بود اگر تالش كنيم دليل یا ریشه ناكارآمدی روابط خارجه  ساده 

های سياسي تلقي كنيم. به  منصبان یا جناح ورزان، صاحب را برخي سياست 

های اجتماعي و ملي از جمله روابط پرهزینه  باور نگارنده، یگانه ریشه چالش 

ارآمد خارجه، »عدم اجماع نخبگان پيرامون تعریفي كاربردی از منافع  و ناك 

شك برآیند عدم  ملي است«. ناكارآمدی عرصه سياسي و مدیریت كالن بي 

درک مشترک و كاربردی از چيستي، چرایي و ضرورت منافع ملي به عنوان  
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 .بستر تمامي فعل و انفعاالت اجتماعي و ملي، ميان نخبگان است 

هزینه برآیند درک، تشخيص  راهكارها و راهبردهای كاربردی و كم   ها،اندیشه 

و تحليل عيني انواع امور اجتماعي و ملي هستند. با توجه به تنش ميان ایران  

ویژه در عرصه اقتصادی از جانب آمریكا،  و آمریكا و تحميل انواع فشارها به 

مي  جمعي«  »خرد  به  اتكاء  و  ان مراجعه  كارآمدترین  بستر  ها،  دیشه تواند 

بدخواهان  راهكارها، طرح  دیگر  و  آمریكا  با  مقابله  منظور  به  راهبردها  و  ها 

 .زمين باشد ایران 

و   كاربردی  كارآمد،  ملي؛  منافع  پيرامون  سياسي  كالن  مدیریت  انسجام 

ترین تدبير در جهت كاهش فشارها و حتي شكست آمریكا خواهد  هزینه كم 

شمار،  آن نيست اما به استناد شواهد بي بود. اگر چه در این موجز مجال تبيين  

زندگي مي  در جهاني  بين ما  روابط  كه »حقایق«  اقتدار  كنيم  توسط  الملل 

)حكومت ملت  مي ها  تعيين  بد،  ها(  و  خوب  معيار  و  بستر  عبارتي  به  شود. 

الملل »اقتدار ملي« است.  درست و نادرست، مطلوب و نامطلوب در روابط بين 

لي كشور یا ملتي كه نتواند انسجام مدیریتي داشته  المل در چنين عرصه بين 

 .باشد به هيچ عنوان قادر نخواهد بود رفاه، آرامش و امنيت پایدار داشته باشد 

  پذیرش   و   كاربردی   درک   حاصل   كالن   مدیریت   انسجام   بيان،  ترین ساده   به 

  تبلور   حاكميت   اینكه،  است:   سياسي   مدیریت   مفاهيم   محدود«   »تعداد   صادقانه 

  اهداف   و   منافع   بنابراین،  است.   )ملي(   جمعي   و...   تمایالت   اهداف،  نيازها،  اراده،

 .بود   خواهد   سم   همانند   سياسي   كالن   مدیریت   عرصه   در   جناحي   و   شخصي 
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قوانين اجتماعي )قانون اساسي( اكسيژن حاكميت و جامعه است. استفاده  

نواع  ابزاری یا جناحي از قوانين سبب اخالل در تنفس حاكميت پيامدی جزء ا 

های مدیریتي، روابط خارجه، اقتصادی، فرهنگي، آموزشي و  چالش در عرصه 

 .تر از هر چيز »تضعيف اخالق اجتماعي« نخواهد داشت مهم 

قوانين اجتماعي )قانون اساسي( محصول »خرد جمعي« هستند. »هر بستر  

تاریخي( بجز خرد جمعي« قادر نخواهد بود تا    ویژه بسترهای یا بنيادی )به 

هزینه و مورد پذیرش آحاد شهروندان تدوین، تصویب  قوانيني كاربردی، كم 

 .و اجرایي كند 

  امر   یك   این   شود.   كاربردی   و   روزرساني به   پيوسته   باید   اساسي(   )قانون   قوانين 

  انساني   امور   جمله   از   شود( مي   درک   )آنچه   موجودات   و   امور   همه   كه   است   بدیهي 

  حال   در   وقفه بي   و   پيوسته   فراانساني   قانون   یك   بنابر   هستي،  عالم   در   اجتماعي   و 

  متناسب   باید   الجرم   اجتماعي   قوانين   رو،ازاین   است.   تكامل   و   تغيير   تحول،  حركت،

 .یابند   تكامل   و   تحول   پيوسته   انساني   و   اجتماعي   امور   در   تحوالت   با 

ه قوه )مجریه، مقننه، قضائيه(  ساختار مدیریت كالن فعلي مبتني بر تفكيك س 

شمار عيني كاربردی و پاسخگوی انواع نيازهای اجتماعي و  به گواه شواهد بي 

ملي نيست. بنابراین، انسجام مدیریت سياسي نيازمند یك نهاد سياسي جدید  

تحت عنوان »شورا یا نهاد عالي منافع ملي« است. وظيفه شورای عالي منافع  

ت كالن سياسي از طریق اجماع همه نخبگان پيرامون  ملي، ایجاد انسجام مدیری 

 .ترین بنياد هر فعل و انفعال سياسي است محوریت منافع ملي به عنوان مشروع 
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  دالیل   از   یكي   شاید   است.   پرهزینه   خارج   روابط   راهبرد   كه   نيست   پوشيده   كسي   بر 

  ها،اندیشه   برخي   تداوم   و   روزرساني به   عدم   خارجه   روابط   بودن   پرهزینه   اصلي 

  باشد.   كنوني   خارجه   روابط   راهبرد   در   انقالب   اول   های سال   راهكارهای   و   ها طرح 

  جدید،  های افق   نيازمند   خارجه   روابط   راهبرد   كارآمدی،  منظور   به   و   جهت   این   از 

  نگارنده؛   باور   به   است.   ملي   منافع   بر   مبتني   »كاربردی«   و   هزینه كم   گرایانه،واقع 

  از   ای فرامنطقه   و   منطقه   داخلي،  يني ع   و   گوناگون   امور   تحليل   و   تشخيص   درک،

 .شود مي   »خردمندانه«   تهاجم   راهكار   توليد   به   منجر   الجرم   ملي،  منافع   منظر 

 :تهاجم خردمندانه مدنظر نگارنده مبتني بر دو قسم است 

انواع فشارهای خارجي )به تهاجم نرم كوتاه    ویژه از  مدت به منظور كاهش 

ها  یي كردن یك سری اقدامات و طرح جانب آمریكا(، به معني تدبير و اجرا 

و   داخلي  عرصه  عيني  امور  و  شرایط  تشخيص  و  تحليل  درک،  اساس  بر 

المللي از درون لنز منافع ملي كه بستر اتحاد و ائتالف اقتصادی، سياسي،  بين 

 .ای را ایجاد كند دفاعي، فرهنگي، تجاری و... با كشورهای منطقه و فرامنطقه 

های  اهبرد بلندمدت تقویت اقتدار ملي مبتني بر افق تدبير و اجرایي كردن ر   

بين  و  داخلي  شرایط  از  كاربردی  بي دید  شواهد  گواه  به  این  المللي.  شمار 

تلقي مي  دفاعي  نيروهای  با  مترادف  را  اقتدار  كند، یك دیدگاه  دیدگاه كه 

بسيار كهن، غيركاربردی و بسيار پرهزینه است. در جهان معاصر نيروهای  

صرف  مولفه دفاعي  از  یكي  چندین  ًا  از  یكي  نگارنده،  باور  به  یا  قدرت  های 

های قدرت است. توان دفاعي منهای اقتدار  محصول قدرت و نه یكي از مولفه 
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نهادهای اجتماعي و ملي چون، آموزش و پرورش، آموزش عالي، صنعتي،  

های پرهزینه اجتماعي و ملي كه  فرهنگي، كشاورزی و... بستر انواع چالش 

 .شود، است ناكارآمدی مدیریت كالن مي   موجب 

  ها،طرح   راهكارها،  تدوین   در   اگر   بود   خواهد   كننده ویران   استراتژیك   خطای 

  حساب   دوست   عنوان   به   ها كشور   برخي   روی   خارجه   روابط   راهبرد   و   ها تاكتيك 

  و   عرصه   غيركاربردی   درک   از   حاكي   دوست   عنوان   به   كشورها   برخي   تلقي   كنيم. 

  خرید   عرصه   تهران،  بازار   همانند   الملل بين   روابط   عرصه   است.   الملل بين   واقعيات 

  ها تاكتيك   ها،طرح   راهكارها،  شرطي   و   قيد   هيچ   بدون   است.   منافع)ملي(   فروش   و 

 .باشد   ملي   منافع   اهداف   تحقق   بر   مبتني   باید   خارجه   روابط   راهبرد   و 

كارآمدی مدیریت كالن)حاكميت( بنياد اقتدار ملي و اقتدار ملي مبنای اقتدار  

خارجه  بين  و  داخلي  شرایط  عيني  تحليل  و  تشخيص  درک،  است.  المللي 

وطن  بر  مي مبتني  نشان  ما  به  خردمندانه  دوستي  تهاجم  راهكار  كه  دهد 

تقابل؛ كاربردی )تنش  نه تسليم، مذاكره و  و  و روابط سودمند(  ترین  زدایي 

 .راهكار كاهش و خنثي كردن انواع فشارهای خارجه است 



 

 دشمن   پارادوکس  و خارجه روابط 
  Monday 8 July 2019 |    1440 القعده ذی  5 |   139۸تیر   17دوشنبه,  روزنامه ابتكار

هزینه، سودمند و كاربردی  به گواه شواهد فراوان، راهبرد روابط خارجه كم   

سابقه اجتماعي و  های بي بيراه نيست اگر گفته شود بيشتر چالش نيست. پر 

فرسا كرده  های گوناگون كه زیست روزمره شهروندان را طاقت ملي در عرصه 

ناكارآمد و متشنج است. بنابراین، نياز به هوش    است، پيامد روابط خارجه 

سرشار یا تخصص و مهارت خاصي نيست تا متوجه شویم كه راهبرد روابط  

خارجه باید كارآمد، كاربردی و در مسير تحقق اهداف منافع و امنيت ملي  

های داخلي  هدایت شود. به عبارتي، كارآمدی مدیریت كالن سياسي در عرصه 

نيست اگر گفته شود  بيراه  منوط به كارآمدی راهبرد روابط خارجه است. پر 

 .مفهوم دشمن بنياد راهبرد روابط خارجه است 

  بنابراین،  نيست.   ای تازه   امر   است،  ملي   منافع   نبرد   الملل بين   روابط   اساس   اینكه 

  وجه هيچ به   دارد،  بالفعل   و   بالقوه   دشمنان   حكومتي   و   كشور   شود   تلقي   اینكه 

  مبهم   برانگيز،سوال   يار بس   آنچه   اما   نيست.   نادرستي   یا   غيرعادی   تحليل   یا   برداشت 

  روابط   اندركاران دست   برخي   عملكرد   نحوه   است،  ملي   امنيت   و   منافع   مغایر   و 

  اندركاران دست   برخي   عملكرد   در   پارادوكس   و   ابهام   »ناكارآمدی،  است.   خارجه 

  دشمنان   از   مملو   كه   الملل بين   روابط   عرصه   در   كه   است   معني   بدین   خارجه   روابط 

  تدوین   و   تدبير   را   راهبردی   باید   خارجه   روابط   زاران كارگ   است،  بالفعل   و   بالقوه 

  كه   است   این   از   حاكي   عيني   واقعيت   اما   شود،  حاكميت   اقتدار   به   منجر   كه   كنند 

  و   حاكميت   اقتدار   تضعيف   موجب   گذشته   دهه   چند   در   خارجه   روابط   راهبرد 



 159 / فصل سوم 
       x 

  فرهنگي،  تجاری،  اقتصادی،  های تحریم   جمله   از   فشارها   انواع   است«.   شده   كشور 

 .است   سياسي   كالن   مدیریت   تضعيف   مصداق   و...   دفاعي   علمي،

توسعه حالي در  اقتدار ملي/حاكميت در كشورهای  و مصداق  نمود  یافته،  كه 

هزینه برای شهروندان یا به  توانایي و اراده ایجاد رفاه، آسایش و امنيت كم 

 .عبارتي تحقق اهداف منافع ملي)جمعي( است 

خارجه  روابط  كاركرد  و  معني  كم ،  هدف،  و  مبادالت  سهولت  كردن  هزینه 

الزامات   از  كه  كشورهاست  دیگر  با  و...  علمي  فرهنگي،  تجاری،  اقتصادی، 

توسعه و تحقق اهداف منافع ملي است. »توسعه جوامع بشری بدون انواع  

ها امری  مبادالت اقتصادی، فرهنگي، تجاری، علمي و... ميان كشورها و ملت 

پذیر  ها( قابل درک و امكان ها)ملت انسان   محال است«. تمدن بدون روابط بين 

شك  بود، بي ها، ملل و كشورها ميسر نمي نخواهد بود. اگر روابط بين انسان 

شدند.  ادیان گوناگون از جمله دین مبين اسالم هرگز از زادگاه خود خارج نمي 

بنابراین، كارآمدی مدیریت كالن بدون روابط خارجه بدون تنش و سودمند  

هزینه بودن مبادالت اقتصادی، فرهنگي، تجاری ، علمي  لت و كم )از نظر سهو 

 .و...( امری غيرممكن است 

جهان عيني و ملموس مملو از دشمنان واقعي و نه افالطوني)تمثيلي( است.  

ترین  اگر دشمن عيني وجود دارد، كه دارد؛ ضروری، كاربردی و خردمندانه 

خالف  اعي در جهان معاصر بر توان دفاعي كشور است. توان دف راهكار، تقویت  

اقتصادی،   علمي،  توسعه  بلكه  نيست.  نظامي  توان  صرفًا  وسطي،  قرون 
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های اجتماعي  صنعتي،آموزشي، رفاهي، امنيتي و... است. با وجود انواع چالش 

و ملي از جمله معيشتي، اقتصادی، مدیریتي، آموزشي، علمي، روابط خارجه،  

خواهيم با دشمنان »واقعي« و  نه مي تضعيف شدید اخالق اجتماعي و... چگو 

مي  كشوری  چگونه  كنيم.  مقابله  »فرضي«  داشته  نه  اقتدار«  »ادعای  تواند 

ترین نهاد اجتماعي كه  باشد، هنگامي كه آموزش و پروش به عنوان بنيادی 

هدفي  وظيفه پرورش »خرد جمعي« در شهروندان را دارد، در سردرگمي و بي 

به سر مي  بي و...  ت برد.  مقام  شك،  اجتماعي كه حتي  اخالق  ضعيف شدید 

معظم رهبری به آن اشاره كردند، كه موجب پيامدهای اجتماعي ناگوار از  

بي  عملكرد  از  است،  نهاد خانواده شده  تضعيف شدید  بدون  جمله  و  هدف 

 .انداز آموزش و پرورش است چشم 

له با  ترین نموِد عملكرد مدیریت كاربردی و كارآمد برای مقاب شاید برجسته 

عملكرد   از  اجتناب  و  نخبگان  ملي  و  فراجناحي  انسجام  دشمن/دشمنان، 

قانوني باشد. اما، آیا شرایط و عملكرد عيني بخشي از مدیریت كالن حاكي  فرا 

 ... است؟ منصبان انتصابي و انتخابي و از انسجام فراجناحي نخبگان، صاحب 

كم  و  پایدار  برآیندِ امنيت  در جهان    هزینه  است.  ملي  منافع  اهداف  تحقق 

معاصر، ملموس و عيني، تحقق منافع ملي بدون روابط خارجه بدون تنش و  

هزینه یك رویا یا یك توهم است. بنابراین، منافع ملي باید بدون هيچ قيد  كم 

آزادی، عزت،   امنيت، استقالل،  باشد.  راهبرد روابط خارجه  بنياد  و شرطي 

حقق منافع ملي كه همانا برخورداری همه شهروندان  سربلندی و... منهای ت 
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  قابل فهم است. معني و بنابراین غير از رفاه، آرامش و امنيت نسبي است، بي 

ترین راه تحقق اقتدار ملي از كارآمدی  هزینه و پایدار یافته، كم در جهان توسعه 

 .گذرد خرد بنياد مدیریت كالن سياسي مي 

 



 

 منطقه در  صلح  محور  ایران؛
  3937 شماره:  - 31/ 139۸/4  :تاریخ | 264۸۸۸ :کد خبر روزنامه آرمان 

     

  یا   مستقيم  را  ملي  و   اجتماعي  امور  تمام  تقریبا،  خارجه  روابط  ناكارآمدی 

  بيشتر  فصل  و   حل  كه  شكليبه   است.  داده  قرار   تاثير  تحت  غيرمستقيم

 و   بهداشت  آموزشي،  اشتغال،  ،معيشتي  های عرصه   در  كنندهفلج   های چالش 

  خارجه   روابط  شدن  كارآمد  و  فصل  و  حل  به  منوط  و...  كار  و  كسب  درمان،

 ناكارآمدی   كنيم.  تلقي  چالش  ابر  را خارجه روابط اگر  نيست  بيراه  پر  است.

 این   به  برخي ظاهرا  است.  داده  قرار  هاچالش  و  خطرات  معرض  در  را  كشور

 رویاهای   و  احساسات  ميدان  نه   خارجه  روابط  عرصه   كه  كاربردی   درک

 شكل   به  باید  صلح  واژه  اند.نيامده  نائل  است،  خردورزی   عرصه  بلكه  رمانتيك

  نهادهای   انواع   و   اندركاراندست  منازل  خارجه،  وزارت   های اتاق   تمام  در   تابلو

  باید   كنند،مي  نفوذ  اعمال  و   نقش  خارجه  روابط   مدیریت  در  كه  گوناگون

  داشته   متشنج  و  غيرسودمند  رابطه  همسایگان  با  ایران  اینكه  شود.  نصب

  و   ایران  است.  شرق  و  غرب  استعمارگران  هدف   تریناصلي  شكبي  باشد،

  دین،  فرهنگ،  قوی،  تاریخي  ارتباطات  وجود  با  خاورميانه  كشورهای   دیگر

  ميان   تنش   ندارند.  تنش  برای   منفعتي  هيچ   و...  خدادادی   منابع  انواع 

  عنوان به  استعماری   كشورهای   نفوذ  نتيجه  تنها  و  تنها  خاورميانه  كشورهای 

  برخي  عملكرد  است.  خاورميانه  انرژی   سرشار  منابع  غارت   برای   راهكاری 

  راستای   در  صرفاً  خاورميانه  در   تنش  درگير  های كشور   در  منصبان   صاحب

  دلسوزان  لحظه   یك   برای   است.  ای فرامنطقه   استعمارگر  غارتگران  اهداف 
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  تنش   از  كشورهایي  چه  اینكه  كنند.  تعمق  زیر  های پرسش   پيرامون  وطن

  ویرانگر  تنش  نتيجه   آیا  برند؟مي   منفعت  و  سود   خاورميانه  كشورهای   ميان

  انبوه  شرق   و  غرب  سازی اسلحه   های كارخانه   كه  نشده  باعث  خاورميانه  در

  رسد مي  نظربه  بعيد  بسيار  بفروشند؟   خاورميانه  كشورهای   به  را  تسليحات

  خود   از  خاورميانه  متشنج  كشورهای   در  انمنصب  صاحب  یا  ورزانسياست   كه

  و  دانش  باید  مهاجرت   با  تحصيلكرده  و  جوان  نخبگان  چرا  باشند،  پرسيده

 صلح،  و...  دهند؟  قرار   غربي  كشورهای   توسعه  راستای   در   را  خود   های مهارت 

  های تنش   فصل  و  حل  خردمحور  و  هزینهكم   ابدی،  راهكار  صلح  و  صلح

  ميان   استعماری   غارتگران  وسطت  شده  ایجاد   یا  ساختگي  مصنوعي،

  منطق،  اصول  همه  بنابر  خاورميانه  در  تنش  است.  خاورميانه  كشورهای 

 منافع به اتكا با ندارد. ای منطقه دليل و توجيه و...  عقالني دفاعي، سياسي،

 صلح،  در  باید  و  توانندمي  خاورميانه   شهروندان  و  هادولت   خرد،  و  ملي

  نيازمند   خارجه  روابط  مدیریت  كنند.  يزندگ  پایدار  امنيت  و  رفاه  آرامش،

 مثال،  عنوانبه   است.  كاربردی   و  جدید  متفاوت،  دید  های افق   با  عقالنيت

  خاورميانه،  در  موجود  تنش  وجود  با  كه  باشد  این  تواندمي  عقالني  اقدام  یك

  در   و  شود  تهران  در   خاورميانه   صلح  همایش  مبتكر  خارجه   روابط  مدیریت

  صلح  همایش   در  شركت  برای   خاورميانه  در  گير در  كشورهای   از  راستا   این

  خاص  دستاوردهای   وجههيچ  به  مقدماتي  مرحله  در  شود.  دعوت   تهران  در

  و  نخست  گام  برداشتن   بلكه  نيست   نظر   مد  همایش   یا  اجالسي  چنين   در



 اد روابط خارجه یمنافع ملی بن/  164

  و   آرامش   ثبات،  برای   ایران  اهداف   و   ابتكار  اقتدار،  خرد،  دادن  نشان

 اقتصادی،  دانشگاهي،  نخبگان  رانای  اینكه  صرف  است.  مهم  زدایيتنش 

  همایش  در  شركت  برای   را  خاورميانه  كشورهای   دیگر  فرهنگي  و  سياسي

  خواهد   دیپلماتيك  بزرگ  موفقيت  یك  كند   دعوت   تهران  در  خاورميانه  صلح

 جایگاه   توانندمي  و...  سوئيس  اتریش،  چون  كوچكي  كشورهای   چرا  بود.

  ایجاد   بستر  نباید  بزرگ   و  هنك  ایران  اما  باشند،  الملليبين  مهم  نهادهای 

  اجالس  برپایي  باشد؟  تهران  در   خاورميانه  صلح  نهاد  یا  موسسه  دانشكده،

  همسایگان   با  زدایيتنش   راستای   در  تهران  در  اول(  گام  عنوان)به  صلح

  بنياد   دانشكده،  تاسيس  تواندمي  تهران  در  صلح  اجالس  برآیند  بود.  خواهد

  و   ورزانسياست  از  جدیدی   نسل   يتترب   منظور  به   تهران  در   صلح  نهاد  یا

  و   بالفعل  دشمنان  از  مملو  كه  جهاني  در  تواندمي   ایران  باشد.  هادیپلمات 

 كند. زندگي  امنيت  و آرامش صلح،  در است؛ بالقوه

 



 

 فصل چهارم



 

 دفاعی  توان نامحدود  تقویت ضرورت
  139۸مرداد  6یكشنبه  -34۸6  شماره:  روزنامه شرق

اهداف   نداشت.  وجود  آن  امروزی  شكل  به  دیپلماسي  پيشين  قرون  در 

 .شدسياسي و اقتصادی در ميدان نبرد نظامي محقق مي

  محصول   مذاكره   ميز   پشت   و   دیپلماسي   طریق   از   اقتصادی   و   سياسي   اهداف   تحقق 

   .است   معاصر   جهان   در   كشورها   برخي   دفاعي   توان   و   اقتصادی   توسعه 

اقتصادی  توسعه  كه  آنجا  به  از  كشورهای  برخي  دفاعي  توان  ویژه  و 

بنابراین، تقابل نظامي  توسعه یافته، بسيار در سطوح نزدیك به هم است، 

 .های درگير تحميل كندهای سنگين و محسوسي به طرفتواند هزینه مي

هزینه ازاین   كاهش  ابزار  دیپلماسي،  و   های رو  سياسي  اهداف  تحقق 

 .اقتصادی در جهان معاصر است

هزینه اهداف سياسي و اقتصادی  كامال درست است كه دیپلماسي مسير كم

اما نكته قابل كننده  توجه اینكه اقتدار ملي تضمين در جهان معاصر است 

دو  ميان  دیپلماسي  یا  مذاكره  اساسا  است.  دیپلماسي  دستاوردهای 

ب نتوانند  كه  نميطرف)كشور(  رخ  كنند،  تحميل  هزینه  یكدیگر  دهد.  ه 

بنابراین، بدون هيچ تردیدی ميزان دستاوردهای دیپلماتيك برایند مستقيم  

 .اقتدار ملي است 

شود. اینكه برخي در ادامه تبيين بسيار مختصری از توان دفاعي ارائه مي

  شود، امری كامال كنند توان دفاعي تنها در توان نظامي خالصه مي تصور مي 

گونه كه در باال اشاره شد، توان نظامي غيركاربردی و خطرناک است. همان 



 167 / فصل چهارم 
       x 

كننده، متعلق به قرون پيشين و دوراني است كه عنوان تنها عامل تعيين به

سطح توان نظامي ميان كشورها بسيار متفاوت و نابرابر بود. اما امروزه عامل  

ه به  و  است  مشابه  سطح  در  كشورها  برخي  در  نظامي  دليل  توان  مين 

منظور تحقق اهداف اقتصادی، امنيتي و  ای بهكننده تواند عامل تعيين نمي

های  سياسي تلقي شود. به همين دليل ابزار دیپلماسي برای كاهش هزینه 

 .تحقق اهداف سياسي و اقتصادی ایجاد شد

هزینه اهداف اقتصادی و سياسي در جهان معاصر عوامل مؤثر در تحقق كم 

پرورش  وان نظامي و اطالعاتي، توسعه و كارآمدی نظام آموزش از توغير    به

اقتصادی، صنعتي،  مراكز  و  نهادها  توسعه  بنياد  كه  است  عالي  آموزش  و 

ملي   اقتدار  داشتن  تصور  هستند.  و...  دفاعي  فرهنگي،  تجاری،  علمي، 

زیر  قابليت  كه  بدون  كاربردی  باشد،  داشته  را  دیپلماسي سودمند  ساخت 

آموزش  توسعهوپ نظام  عالي  آموزش  نظام  و  و رورش  مولد  پویا،  یافته، 

 .ثمربخش یك رؤیا یا توهم است

تواند تنها به اتكای توان نظامي به اهداف  در جهان معاصر هيچ كشوری نمي

كنار   در  و  همراه  نظامي  عامل  برسد.  سياسي  و  امنيتي  اقتصادی، 

صنایع    پرورش وآموزش  مولد،  عالي  آموزش  نظام  هدفمند،  و  كاربردی 

اجتماعي  توسعه امور  تمام  در  قانون  ثمربخش، حاكميت  یافته، كشاورزی 

  .تواند توان دفاعي كارآمد تلقي شودو شرط و... مي بدون هيچ قيد 

  را   كشور   توان   تمام   محدودیتي   هيچ   بدون   باید   سياسي   كالن   مدیریت   بنابراین،
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  توان  تحقق  یا  توليد  كند.  هدایت   نظامي  توان  نه  و   دفاعي  توان  هدایت  مسير  در 

  چيستي،  فهم   بر   مبتني   سياسي   مدیریت   انسجام   بدون   هزینه كم   و   كارآمد   دفاعي 

  اجتماعي   انفعاالت و فعل   تمامي   مقصد   و   مبدأ   عنوان به   ملي   منافع   ضرورت   و   چرایي 

 .است   معاصر   سياسي   عالم   های ناممكن   از   یا   محال   امری   ملي،  و 

به افراد و صاحب  ملي  اقتدار  بنياد  نكنند  اساس  منصباني كه درک  عنوان 

های ها و آسيب دیپلماسي، توان دفاعي و نه توان نظامي است، موجب هزینه 

 .ناپذیر به كشور خواهند شدجدی و جبران 

الملل ميدان تقابل توان دفاعي  فهم این حقيقت عيني كه عرصه روابط بين 

كشورها است، رمز تحقق امنيت، رفاه و آرامش پایدار    و نه توان نظامي ميان

   .هزینه برای یك ملت و كشور استو كم



 

 جهان  انرژی واتیكان  کیش؛
  Monday 19 August 2019 |   1440ذی الحجه  17 |   139۸مرداد  2۸دوشنبه,  روزنامه ابتكار

انعطاف  روابط خارجه  راهبرد  گفته شود  اگر  نيست  بيراه  اینكه  پر  و  ناپذیر 

اندركاران روابط خارجه فاقد خالقيت و ابتكار عمل هستند.  كارگزاران و دست 

برای فهم ناكارآمدی راهبرد روابط خارجه نيازی به تجربيات طوالني، تخصص  

كا  نيست،  آكادميك  دانش  با  یا  ایران  روابط  به  نگاهي سطحي  تا  است  في 

ای افكنده شود یا دستاوردهای راهبرد  منطقه كشورهای همسایه، منطقه و فرا 

روابط خارجه را با یك ارزیابي سرانگشتي دو و دو برابر چهار است، بررسي  

 .هزینه بودن راهبرد روابط خارجه پي ببریم كنيم تا به ناكارآمد و پر 

ها  ها، درگيری ها، اختالف يست كه تنها منشا بيشتر تنش بر كسي پوشيده ن 

های معيشتي، اقتصادی، تجاری، امنيتي، سياسي و... كه موجب  و انواع چالش 

ذخایر سرشار   خاورميانه شده، وجود  برای شهروندان  قرون وسطي  زیست 

آیا سياست  است.  یا شهروند  ورز، صاحب انرژی در خاورميانه  نخبه  منصب، 

ها در  مور اجتماعي در خاورميانه است كه نداند ریشه بيشتر تنش آگاه به ا 

ای غربي و شرقي و  خاورميانه دخالت و نفوذ كشورهای استعماری فرامنطقه 

   .آشفته كردن خاورميانه به منظور غارت منابع انرژی این منطقه است 

ميانه هيچ دليلي برای خصومت، تنش و درگيری  ها و شهروندان خاور حكومت 

دارند. در جهان معاصر اقتدار فردی، گروهي و ملي به معني درک، تشخيص  ن 

رفت  ترین راهكار برون هزینه و تحليل كاربردی امور عيني است. كاربردی و كم 

شهروندان   برای  انساني  زیست  یك  ایجاد  و  خاورميانه  در  چالش  انواع  از 
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كوتاه كردن  خواران غربي و شرقي است.  خاورميانه؛ كوتاه كردن دست انرژی 

انرژی  نخبگان،  دست  مشترک  فهم  مسير  از  تنها  شرقي  و  غربي  خواران 

های كشورهای خاورميانه پيرامون منافع ملي كه  منصبان و حكومت صاحب 

   .همانا رفاه، آرامش و امنيت شهروندان است، ميسر است 

دوست روابط خارجه  اندركار و وطن پرسشي كه باید دغدغه همه اذهان دست 

به  باشد،   متعلق  كه  انرژی  منابع  مدیریت  سازمان)اوپك(  باید  چرا  اینكه 

توان  شهروندان خاورميانه است، در وین در كشور اروپایي اتریش باشد. آیا نمي 

های خاورميانه كه برآیند  ادعا كرد كه سازمان اوپك به خاطر ناتواني حكومت 

خاورميانه    های خواران غرب و شرق در حكومت مستقيم دخالت و نفوذ انرژی 

   .است، در كشور اتریش واقع شده است 

  برای   و...   امنيتي   فرهنگي،  علمي،  اقتصادی،  ژئوپوليتيكي،  تاریخي،  ملزومات   همه   ایران 

  یك   دارد.   را   شرقي   و   غربي   خواران انرژی   دست   كردن   كوتاه   مسير   در   بودن   پيشگام 

  خواران انرژی   دست   كردن   كوتاه   موجب   تواند مي   كه   هزینه كم   بسيار   و   عملي   اقدام 

  باشد،  خاورميانه   های حكومت   ميان   زدایي تنش   نتيجه   در   و   خاورميانه   از   شرق   و   غرب 

 .است   (   و...   قشم   )كيش،  ایراني   جزایر   از   یكي   در   انرژی   واتيكان   ایجاد 

اندركاران و متنفذین روابط خارجه توانایي و اراده  به باور نگارنده، اگر دست 

بينانه و شفاف را داشته باشد، ایجاد  ردی، واقع عيني، ملي، كارب تدوین اهداف  

 .هزینه خواهد بود واتيكان انرژی در خليج فارس امری بسيار محتمل و كم 

نه  انرژی در خاورميانه  واتيكان  بلكه  ایجاد  تنها در راستای منافع ملي است، 
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زدایي و صلح پایدار در خاورميانه تلقي شود.  تواند راهكاری در راستای تنش مي 

تواند اقدامي خالقانه با پيامدهای وسيع و  اتيكان انرژی در خليج فارس مي و 

زدایي ميان كشورهای خاورميانه و كوتاه كردن دست  مدت بر تنش عميق بلند 

 .داشته باشد   خواران غربي و شرقي و عوامل نفوذی بومي آنها انرژی 



 

 نفوذ  با مبارزه   ملی  ستاد
  Sunday 25 August 2019 |  1440ذی الحجه  23 |  139۸شهریور  03یكشنبه,  روزنامه ابتكار

و... به فرموده مقام    منصبان عملكرد برخي متنفذین، سياست ورزان، صاحب 

 .معظم رهبری مصداق آشكار نفوذ در مدیریت كالن است 

های  های اجتماعي و ملي در عرصه پربيراه نيست اگر گفته شود، انواع چالش 

گوناگون هيچ توجيه عقالني، منطقي، اخالقي، دیني، مدیریتي و... ندارند.  

 .ن وجود ندارد فرسای شهروندان ایرا هيچ دليل و توجيه برای زیست طاقت 

شاید فقدان اجماع پيرامون تعریفي از چيستي، اهميت و پذیرش منافع ملي  

اگر گفته شود سرچشمه  اصلي  بيراه نيست  پر  باشد.  نفوذ  برای  ترین بستر 

ها، راهكارها و راهبردهای پرهزینه و ناكارآمد كه  ها، طرح بسياری از اندیشه 

 .، پدیده نفوذ است های اجتماعي و ملي هستند بستر انواع چالش 

این  بر  اهداف مشخص سياسي كاربردی   بنا  ترین  تعریف، اجماع و پذیرش 

راهكار مقابله با عوامل نفوذی در مدیریت كالن است. تنها، موجه، مشروع،  

هدف سياسي منافع ملي است. هر    ترین هزینه و واال پایدار، خردمندانه، كم 

و... ك  پيشينه  با هر تخصص، جایگاه،  اظهار فردی  عملكرد،  مغایر  ه  و...  نظر 

 .شك باید عامل نفوذی تلقي شود شد، بي منافع و امنيت ملي داشته با 

  توسط   فراقانوني   عملكرد   و   ها اخالقي بي   كالن)اختالس(،  مالي   های نظمي بي   انواع 

  بتوان   سختي   به   نگارنده،  باور   به   دارد«.   تفسير   یك   »تنها   منصبان صاحب   برخي 

  سازی،خصوصي   سازمان   قضایي،  قوه   پيرامون   اخير   حث مبا   چون   هایي مصداق 

  مثل  باید  مردم  گوید مي  كه  وزیری   و  فرهنگيان   صندوق  خودرو،ایران  عامل مدیر 
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  دور   توانند مي   مردم   گوید مي   كه   ورزی سياست   بخورند،  غذا   وعده   یك   ها چيني 

 .كرد   پيدا   بشر   تاریخ   سرتاسر   در   و...   بپيچند   ُلنگ   خود 

ز منافع و امنيت ملي بسيار ضروری و حتي حياتي است  به منظور صيانت ا 

ها، اهداف و منافع  دوستان فارغ از اندیشه تا برای مقابله با پدیده نفوذ، وطن 

جناحي دور یك ميز جمع شده و برای حصول و تدوین تعریفي كاربردی از  

عنوان تنها هدف واالی سياسي به  چيستي، چرایي و ضرورت منافع ملي به 

 .فاهم مشترک برسند درک و ت 

با وجود اجماع نخبگان پيرامون چيستي و اهميت منافع ملي به عنوان تنها،  

كاربردی  و  مي مشروع  سادگي  به  سياسي  هدف  و  بستر  عوامل  ترین  توان 

نفوذی در مدیریت كالن را شناسایي و در پيشگاه قانون كه نماد و تبلور اراده  

   .جمعي است، قرار داد 

  ،ن كارآمد، بدون صداقت، اراده، بستر و هدف مشترک مدیریت سياسي كال 

و كنتر  نخبگان و صاحب به منظور هدایت  امری محال  ل عملكرد  منصبان 

دوست كه عاشق  ورزان و متنفذین وطن منصبان، سياست است. تعداد صاحب 

بسيار    ایران هستند و هدفي جز اقتدار، سربلندی، امنيت و... ایران را ندارند 

درنگ همه نخبگاني كه عاشق  بي   این عوامل نفوذی هستند. بنابر بيشتر از  

ویژه  های اجتماعي و ملي به فصل انواع چالش و ایران و صادقانه خواستار حل 

با   مبارزه  باید ستاد  روابط خارجه هستند،  و  در عرصه معيشت شهروندان 

صداقت    عوامل نفوذی را ایجاد كنند. به باور نگارنده، در صورت وجود اراده و 
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وطن  برآیند  عرصه كه  در  نخبگان  است،  همياری  دوستي  با  گوناگون  های 

مي  امنيتي  و  اطالعاتي  كوتاه نهادهای  در  نفوذی توانند  ریشه  های  مدت 

وطن وطن  احساسات  تقویت  بخشكانند.  را  و  نفهم  سياسي  نخبگان  دوستي 

صاحب به  صدا ویژه  طریق  از  روزنامه و منصبان  ر ها  سيما،  انواع  های  سانه و 

عوامل نفوذی    زهری مهلك در راه مبازه و خنثي كردن تواند پاد مي عمومي  

   .مغرض و شيفته هوا و هوس دینوی در مدیریت كالن باشد 

نخبگان،   ميان  ملي  منافع  اهميت  و  چيستي  بر  مبتني  فراجناحي  فهم 

هزینه  ورزان تنها و تنها مسير ممكن، پایدار و كم منصبان و سياست صاحب 

 .رفت از ناكارآمدی مدیریت كالن سياسي است ای برون بر 

 



 

 خارجه  روابط در   اقتدار  تحقق
  Thursday 29 August 2019 |   1440ذی الحجه  27 |   139۸شهریور   07پنج شنبه,  روزنامه ابتكار

  احساسات   نه   و   مكانيكي   عملكرد   و   ریاضي   محاسبه   عرصه   دیپلماسي   و   سياست 

  روابط   چالش ابر   از   رفت برون   نگارنده،  باور   به   است.   واقعي غير   و   زميني فرا   رویاهای   و 

 .است   ملي   منافع   اهداف   تحقق   منظور   به   ملي«   خرد   »بسيج   نيازمند   خارجه 

و ابتكار عمل مبتني بر    روابط خارجه بيش از هر زمان دیگر نيازمند خالقيت 

بين  روابط  پيامدهای  درک و تشخيص كاربردی عرصه  به گواه  الملل دارد. 

اندركاران و كارگزران روابط  گزاف راهبرد روابط خارجه، ضروری است تا دست 

 .خارجه تحولي انقالبي در راهبرد روابط خارجه ایجاد كنند 

زورش بيش، سهمش    الملل تابع قاعده هركه كامالً درست كه روابط بين 

توان و نباید راهبرد روابط خارجه  بيشتر است. و دقيقاً به همين دليل نمي 

باشد.   نرم  تهاجمي  كامالً  بلكه  عمل  ابتكار  و  خالقيت  فاقد  و  دفاعي 

تمام قوانين  هایي كه فاقد خالقيت و در موضع دفاعي هستند، بنا بر ملت 

محكوم به زیستي سرا سر  آسماني، زميني، منطقي، سياسي، مدیریتي و...  

اندركاران و كارگزاران روابط خارجه  چالش هستند. به باور نگارنده دست پر 

ای ندارند و به همين دليل فاقد تدبير، طرح ، راهكار  های دید گسترده افق 

و راهبرد تهاجمي نرم هستند. به باور نگارنده راهبرد روابط خارجه باید  

الملل را نه از طریق اهداف خاص  ط بين از بنياد متحول شود. عرصه رواب 

خارجه   روابط  راهبرد  یك  بدون  كرد.  مشاهده  و  درک  عيني  باید  بلكه 

عيني و كاربردی  منطقي و كامالً تهاجمي نرم مبتني بر درک و تشخيص  
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الملل تحقق منافع، توسعه و امنيت پایدار یك توهم  ميدان عمل روابط بين 

 .یا رویا است 

اندركاران و كارگزاران روابط خارجه به  شمار ظاهرًا دست به گواه شواهد بي 

باید   خارجه  روابط  اینكه  ندارد.  توجهي  خارجه  روابط  در  بنيادی  امر  یك 

موجب توسعه امور داخلي شود. راهبرد روابط خارجه كه نتواند در مدت زمان  

های گوناگون  مشخص به دستاوردهای عيني، ملموس و قابل ارزیابي در عرصه 

درنگ باید  صادی، دفاعي، فرهنگي، تجاری، علمي، آموزشي و... شود. بي اقت 

آور است چرا با وجود ناكارآمدی و عقيم  رساني شود. حيرت روز متحول و به 

روابط خارجه   كارگزاران  روابط خارجه در چند دهه گذشته،  راهبرد  بودن 

سئله كاماًل  كنند. م رساني نمي روز های دید خود را متحول، كاربردی و به افق 

روشن است. دستاوردهای عيني، ملموس و قابل ارزیابي باید منبای ادامه یا  

دستاوردهای   كه  است  این  مهم  پرسش  باشد.  روابط خارجه  راهبرد  تغيير 

»ملي« راهبرد روابط خارجه در چند دهه گذشته تا چه ميزان در راستای  

اوردهای راهبرد  تحقق اهداف منافع و امنيت ملي بوده است؟ به گواه دست 

بي  و  اگری  و  اما  هيچ  بدون  گذشته،  دهه  چند  در  خارجه  درنگ  روابط 

های دید خود را گسترش و راهبرد روابط  كارگزاران روابط خارجه باید افق 

 .هزینه كنند روزرساني، كاربردی، كارآمد و كم خارجه را به 

تقيم یا  ناكارآمدی روابط خارجه تقریبا، تمام امور اجتماعي و ملي را مس 

مستقيم تحت تاثير قرار داده است، به شكلي كه حل و فصل بيشتر  غير 



 177 / فصل چهارم 
       x 

های معيشتي، اشتغال، آموزشي، بهداشت  كننده در عرصه های فلج چالش 

كسب  درمان،  روابط  و  شدن  كارآمد  و  فصل  و  حل  به  منوط  و...  وكار 

 .خارجه است 

ا شيطان است« كه  ترین مفاهيم تاریخ ادبيات انقالب »آمریك محتوا یكي از پر 

توان ادعا  یقينًا بسياری از این بيان خشنود نخواهند شد، اما بدون غرض مي 

های سياسي هستند. اینكه  كرد مخالفان مفهوم »آمریكا شيطان است«، نطفه 

ممكن است ما مجبور باشيم با آمریكا رابطه داشته باشيم یك بحث است، اما  

طرناک تلقي و مواظب نوع و چگونگي  اینكه آمریكا را باید همانند یك مار خ 

 .رابطه با آمریكا باشيم یك بحث دیگر است 

بنياد راهبرد روابط خارجه آمریكا پيشگيری از توسعه اروپا، چين، روسيه،  

ایران و... و وابسته نگه داشتن دیگر كشورها)مثاًل ژاپن( به خود است. اینكه  

شود. آمریكا با تمام  بال مي دن   پروا این راهبرد در دوران ترامپ عریان و بي 

اروپا، چين، روسيه، ایران و...    اعمال فشار بر   توان در حال ایجاد انواع موانع و 

است. بنابراین به منظور خنثي كردن فشارهای آمریكا، بسيار طبيعي است تا  

تمام رقبای آمریكا با یكدیگر رابطه راهبردی و سودمند داشته باشند. به گواه  

چالش،  های پر ار عيني و تاریخي)اثرات رابطه با آمریكا در كشور شم شواهد بي 

فيليپين، تایلند، كشورهای آمریكای جنوبي و آفریقایي و...( رابطه با آمریكا  

 .یعني در معرض خطر قرار دادن استقالل و امنيت كشور 
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اقرار  نظر  به  بلند شاید  بسيار  یا  نگارندهآميز  باور  به  اما  تلقي شود،  ،  پروازنه 

هایي برای ائتالف ميان اروپا، چين، روسيه،  كارگزران روابط خارجه باید طرح 

هند و... را تدوین، عملياتي و پيگيری كند. تالش ایران برای ایجاد ائتالف  

ها  تواند با طرح آمریكایي و نزدیك كردن چين، اروپا، روسيه، هند و... مي ضد 

بين  نهادهای  انواع  ایجاد  چون  اقداماتي  ایران)موسسه ال و  در  های  مللي 

محيط بين  صلح،  كشورهای  المللي  مشاركت  با  و...(  علمي  تجاری،  زیست، 

بر  و  آمریكا  فشار  جشنواره همایش پایي  تحت  و...  ها،  دیدارها  مراسم،  ها، 

و   ایران  و...در  ورزشي  دفاعي،  تجاری، سياسي،  علمي،  اقتصادی،  فرهنگي، 

منطقه برای حضور در انواع  ه و فرا دعوت از نخبگان كشورهای همسایه، منطق 

 .مراسم فرهنگي، علمي، اقتصادی، دفاعي، ورزشي و... در ایران 

راهكارها، توليدات اذهان خالق نيستند، بلكه اذهان خالق صرفاً راهكارها  

كنند. قابل انكار نيست كه راهبرد روابط خارجه ناكارآمد و  را كشف مي 

ناكارآمدی روابط خارجه در  پرهزینه است. شاید بتوان چند دليل   برای 

اینكه به دالیل گوناگون، كارگزاران روابط خارجه درک و    - 1نظر گرفت: 

الملل ندارد.  تشخيص كاربردی از اوضواع احوال عيني ميدان روابط بين 

  برخي–   3بينانه و كاربردی نيستند. اهداف روابط خارجه منطقي، واقع - 2

  دشمن  زمين   در   رهبری،  معظم   مقام   فرموده   به   كه ) ملي غير   اهداف   با   افراد 

   .دارند   نفوذ   خارجه   روابط   راهبرد   اجرای  و   تدوین   در (  كنند مي   بازی 

های تهاجمي نرم از طریق »بسيج خرد و اراده ملي«  تدوین راهكارها و طرح 
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ملي، كم  منافع  بر  كارآمد مبني  و  ترین مسير خنثي كردن دشمنان  هزینه 

 .ان است ویژه آمریكای شيط كشور به 

 



 

 آمریكا  چالش به ملی نگاه لزوم
    531  شماره:  -  139۸/6/11 : تاریخ | 26۸072 :کد خبر روزنامه آرمان ملی 

نگاه معتقد    ميان مسئوالن دو دیدگاه نسبت به چالش آمریكا وجود دارد. یك 

به عدم ارتباط و مذاكره و یك نگاه حامي ارتباط و مذاكره است. نگاه مخالف  

آسيب  و  استعماری  ذات  به  آمریكا  با  در  مذاكره  آمریكا  با  ارتباط  كه  هایي 

گذشته و در زمان معاصر به ایران وارد كرده است، اشاره دارد. نگاه دیگر، زیر  

ویژه معيشتي شهروندان كه حاصل  و به های اجتماعي، ملي  فشار انواع چالش 

ها و چهار دهه ارتباط ناسالم با آمریكا است، معتقد است كه مذاكره و  تحریم 

تواند موجب كاهش فشار بر شهروندان و كشور شود. حال پرسش  ارتباط مي 

این است كه با وجود دو دیدگاه متفاوت نسبت به چگونگي ارتباط یا مذاكره  

تبلور بخشي از واقعيت است، چه باید كرد؟ اینكه مدیریت  با آمریكا كه هر دو  

اتخاذ كند،  كالن تصميم  بر مبنای اهداف جناحي  های اجتماعي و ملي را 

ها، تمایالت و...  ها تبلور نيازها، خواسته متعلق به دوراني است كه حكومت 

)اشراف، خان  از جامعه  فئودال بخش كوچكي  بود. برجسته ها،  و...(  ترین  ها 

به نم  معاصر  جهان  در  حكمراني  كه  اد  یافته  توسعه  كشورهای  در  ویژه 

شهروندان در آنجا از رفاه، آرامش و امنيت نسبي در پناه حاكميت قانون،  

برخوردار هستند، این واقعيت است كه حكومت تبلور اراده، نيازها، خواست  

ر  باشد. موضوع بسيا و... شهروندان و نه یك گروه یا جناع خاص است، مي 

تواند بدون  كارگزار سياسي نمي   ساده و شفاف است، در جهان معاصر هيچ 

هایي مبتني بر منافع گروهي یا جناحي بگيرد. اتخاذ  های گزاف، تصميم هزینه 
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جز منافع و امنيت  های مهم سياسي با هر هدف و بر هر مبنایي به تصميم 

است. یك حقيقت    ملي بد عهدی به یكایك شهروندان و تاریخ ایران زمين 

شمار، آمریكا بنابر ذات استعماری خود  انكار ناپذیر است كه به گواه شواهد بي 

كند، نه تنها ایران بلكه همه كشورها را به خود وابسته نگاه  پيوسته تالش مي 

كشور غربي و شرقي    دارد. در روابط خارجه نه تنها به آمریكا بلكه به هيچ 

اعتماد نمي  كرد.  اعتماد  بين   توان  مذاكرات  و  روابط  خطای  در  المللي 

بين ویران  مذاكرات  و  روابط  اما  است.  استراتژیك  رخ  كننده  در خأل  المللي 

الملل مشاركت داشته باشيم. در  دهد. ما مجبور هستيم در عرصه بين نمي 

الملل این است كه هر كه زورش  ترین تبيين روابط بين عين حال نامطلوب 

است. ص  بيش،  نباشد،  بيش، سهمش  یا  باشد  ما  اینكه مطلوب  از  نظر  رف 

حقيقت انكارناپذیر این است كه كشورهای مقتدر از كشورهای ضعيف باج و  

گيرند. كشورهای ضعيف باید به اشكال گوناگون به كشورهای قوی  خراج مي 

عنوان مثال، در چهار دهه گذشته ما با باج و خراج دادن به  خراج بدهند. به 

ایم. اما پرسش این است؛ آیا روسيه، چين، هند، اروپا و...  ده آمریكا مبارزه كر 

چالش  در  بين مجاني  گوناگون  كرده های  حمایت  ایران  از  هيچ المللي    اند؟ 

تفاوتي ميان آمریكا، روسيه، چين، اروپا و... وجود ندارد. روسيه، چين، اروپا  

امنيتي(  سياسي،  اقتصادی،  )منافع  سود  ایران،  از  حمایت  با  برند.  مي   و... 

به  سياست  ضعيف  كشورهای  دهي  خراج  و  باج  الزام  بخواهند  كه  ورزاني 

الملل را درک  كشورهای قوی را انكار كنند، عرصه عيني و واقعي روابط بين 
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كنند یا به واسطه اهداف غيرملي صادق نيستند. اگر روزی چين، روسيه،  نمي 

شك آنها هم همانند  د بي اروپا، هند و... در جایگاه امروز آمریكا قرار بگيرن 

كنند. بنابراین خراج دادن كشورهای ضعيف به كشورهای  آمریكا عمل مي 

ای كه باید كارگزاران روابط خارجه مد نظر  قوی اجتناب ناپذیر است، نكته 

این است كه چگونه مي  ارزان قرار دهند،  و  ارتباط كارآمد، سالم  با  توان  تر 

دیگر كشورها داشته باشيم. مسئوالن    حفظ و تامين منافع و امنيت ملي با 

باید این حقيقت را دریابند كه ميزان خراج تابع ميزان اقتدار ملي كه مبتني  

باشد. تامين منافع و  بر انسجام مدیریت كالن سياسي هر كشور است، مي 

ها یك رویا یا توهم است.  امنيت ملي بدون داشتن روابط سالم با دیگر كشور 

كننده  ن برای منافع و امنيت ملي باید تنها معيار تعيين بنابراین سود و زیا 

راهبرد روابط خارجه باشد. شاید مشكل ایران وجود دشمنان بالقوه و بالفعل  

همه   پذیرش  مورد  كاربردی  راه  نقشه  فقدان  اصلي  دشمن  بلكه  نيست، 

ها به منظور هدایت كشتي ایران در دریایي متالطم روابط  نخبگان و جناح 

ها، كشور  های حاصل از تحریم است. برای برون رفت از انواع چالش   الملل بين 

های  نيازمند ارتباط سالم و سودمند با كشورهای توسعه یافته است. دیدگاه 

طرح  دارند  وظيفه  انواع  مختلف  فصل  و  حل  برای  عملي  راهكارهای  و  ها 

ورها  ویژه معيشتي شهروندان ارائه كنند. منع ارتباط با دیگر كش ها به چالش 

های اجتماعي و  تر شدن چالش بدون ارائه راهكارهای جایگزین موجب عميق 

ملي كه پيامدی جز ناكارآمدی نظام و تضعيف منافع و امنيت ملي نخواهد  
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شود. وطن دوستان صادق و نخبگان در هر سطحي و با هر پيشه  داشت، مي 

قع گرایي و...  وگو، تبادل نظر، تفاهم، دوراندیشي، وا و اعتقادی باید با گفت 

ها و تعصبات كوركورانه به درک مشتركي پيرامون حقيقت  فارغ از جناح بازی 

ها و راهبرد روابط  الملل برسند و راهكارها، طرح كاربردی عرصه روابط بين 

بر حفظ   بغرنج داخلي، منطقه و جهان مبتني  بر اساس شرایط  را  خارجه 

اتخاذ كنند. بنابر همه اصول منطقي، سياسي و اخالقي؛    منافع و امنيت ملي 

وگو، تفاهم، درک عيني و فراجناحي عرصه روابط  راهكارهای مبتني بر گفت 

الملل ميان مسئوالن، كاربردی و سودمندترین راهكارهایي هستند كه  بين 

 .توانند منافع و امنيت ملي را تامين كنند مي 



 

 خارجه   روابط  پارادوکس
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رانندگان عادی تخصص یا اطالعاتي در مورد ساخت یا تعمير ماشين ندارند،  

توانند درک كنند كه ماشين  اما براساس تجربه عيني از كاركرد ماشين مي 

كه حركت نكند، مصرف سوخت باالیي داشته    خراب یا سالم است. ماشيني 

به  یا  بي باشد  سوزی  روغن  عقيده  دليل  هم  همه  معموال  كند،  دود  اندازه 

خواهند بود كه ماشين خراب است و نياز به تعمير دارد. شهروندان عادی به  

ها و راهكارهای واقعي راهبرد روابط خارجه  دالیل طبيعي از اهداف، برنامه 

اما بنابر شواهد عيني از دستاوردهای راهبرد روابط خارجه  دانند،  نمي   هيچ 

توانيم درک كنيم كه راهبرد روابط خارجه مصرف سوخت بسيار باال و  مي 

سوزی دارد. نه تنها بدیهي بلكه بسيار ضروری است، )به عبارتي  شدیدا روغن 

  بودن یا نبودن است( اینكه ایران باید آنقدر توان دفاعي باالیي داشتهبحث 

ای نتواند ایران را  جنبنده   ای بلكه هيچ نيروی بيگانه باشد كه نه تنها هيچ  

محدودیتي نباید وجود  تهدید كند. اینكه در راستای تقویت توان دفاعي هيچ  

هيچ  نباید  نظامي  نيروهای  اینكه  باشد.  توليد  داشته  برای  محدودیتي 

ای پيشرفته  با  باشد. شهرونداني كه  ن بدیهات دفاعي  ترین تسليحات داشته 

مي  روابط  مخالفت  چگونگي  و  چيستي  از  عيني  و  كاربردی  درک  كنند، 

الملل ندارند، رویا پردازان رمانتيك و یا عومل نفوذی بيگانگان در مدیریت  بين 

ها و اهداف مبهم در  كالن هستند، اما به گواه شواهد فراوان، برخي اندیشه 

ت  افزایش  برای  موانعي  روابط خارجه  ایجاد  راهبرد  تسليحاتي  و  دفاعي  وان 
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های دیگر نفوذ داشته باشيم یك امر بسيار طبيعي  كنند. اینكه در كشور مي 

و... در   امنيتي، دفاعي  اقتصادی،  امور سياسي،  نفوذ و كنترل  پدیده  است. 

های اجتناب ناپذیر راهبرد روابط خارجه همه كشورها  دیگر كشورها، مولفه 

نكته حایز اهميت اینكه نفوذ، كنترل و دخالت  در طول تاریخ بوده است. اما 

در امور سياسي، اقتصادی، امنيتي و... در برخي كشورهای دیگر، باید با هدف  

تحقق منافع و امنيت ملي باشد. بنابراین وجود دشمن یا دشمنان در روابط  

وجه امری مختص به ایران، منطقه خاورميانه و عصر حاضر  خارجه به هيچ 

پد  بلكه  روابط  نيست،  تاریخ  ناپذیر  جدایي  جزء  دشمنان  یا  دشمن  یده 

الملل است. نكته حایز اهميت این است كه چه تاكتيك و راهبردی برای  بين 

روابط خارجه تدوین و اجرایي كنيم كه منافع و امنيت ملي محقق شود. تنها  

كاربردی  و  درستي  سنجش  معيار  تنها  خارجه  و  روابط  راهبرد  بودن 

ه در راستای تحقق منافع و امنيت ملي است. از این رو،  دستاوردهای حاصل 

دهه   چند  در  خارجه  روابط  راهبرد  آیا  شود،  پرسش  تا  است  پذیر  توجيه 

گذشته موجب سهولت تحقق منافع و امنيت ملي شده است؟ كاربردی و  

ترین پاسخ به این پرسش با نگاهي گذرا به شرایط معيشت شهروندان،  عيني 

بودن روابط با همسایگان و كشورهای توسعه  سودمند   آموزش و پرورش، سطح 

آید. بنابر این به گواه شرایط  دست مي یافته، وضعيت اشتغال، صنعت و... به 

ای كه  توان ادعا كرد راهبرد روابط خارجه های گوناگون مي عيني در عرصه 

های گزافي به  در چند دهه گذشته پيگيری شده نه تنها ناكارآمد بلكه هزینه 
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تواند این باشد، چرا  فع و امنيت ملي تحميل كرده است. پرسش بعد مي منا 

راهبرد   یك  اجرای  و  تدوین  از  سياسي  كالن  مدیریت  ناكامي  دليل  یا 

ترین  بينانه و كم هزینه در راستای منافع ملي چيست؟ ساده و شفاف واقع 

ا  پاسخ اینگونه خواهد بود، راهبرد روابط خارجه حاوی تناقضي ذاتي است، چر 

ها از جمله دفاعي و نظامي توسعه  خواهيم در همه زمينه كه، از یك سو، ما مي 

ظاهرا   پرهزینه،  و  ناموفق  عملكرد  بنابر  دیگر،  سوی  از  اما  كنيم.  پيدا 

بدیهي دست  بسيار  امر  این  به  توجهي  خارجه  روابط  مدیریت  و    اندركاران 

آشكار ندارند كه بستر توسعه و اقتدار ملي؛ صلح، فقدات تنش و مبادالت با  

 های اقتصادی، علمي، صنعتي، تجاری و... مي باشد. دیگر كشورها در عرصه 
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یك نمونه دیگر از ناكارآمدی مبتني بر ابهام در اهداف،   FATF شاید موضوع   

نگری و ناهماهنگي ميان برخي كارگزاران مدیریت كالن باشد.  صداقت، آینده 

منصبان  ها و صاحب توان در مورد عملكرد برخي نهاد ای به جز حيرت نمي كلمه 

حي  برد.  كار  بي رت به  وجود  با  چگونه  كه  است  چالش سابقه آور  های  ترین 

ترین مخاطرات  سابقه اجتماعي و ملي كه هستي كشور و نظام را در معرض بي 

توانند تنها  منصبان و نهادها مي داخلي و خارجه قرار داده است، برخي صاحب 

كنند؟  عمل  یا  فكر  جناحي  منافع  صاحب   به  برخي  آن آیا  در  منصبان  قدر 

های ناشي از عملكرد  اند كه آسيب الت، اهداف و منویات جناحي غرق شده تمای 

را نمي ضد  نهادها و صاحب ِِملي خود  واقعيت  بينند؟ چرا برخي  این  منصبان 

بدیهي كه منافع جناحي و فردی تنها در سایه امنيت، توسعه، سالمت، پایداری  

ي گزاف است اگر  كنند؟ آیا حرف و اقتدار ایران قابل حصول است را درک نمي 

گفته شود، تنها دشمنان و بدخواهان ایران زمين از تضعيف منافع و امنيت  

 شوند؟ برند یا خوشحال مي ملي سود مي 

منصبان در هر سطحي ایجاد  ورزان و صاحب تنها معيار مشروعيت سياست 

امنيت   و  آرامش  رفاه،  راستای  در  ارزیابي  قابل  و  ملموس  دستاوردهای 

مان منافع ملي و جمعي است، اینكه رضایت یا عدم رضایت  شهروندان یعني ه 

كامل  و  معتبر  كارگزاران  شهروندان،  عملكرد  محك  سنگ  و  معيار  ترین 

های سياسي در امور گوناگون  مدیریتي در همه سطوح است. اگر منشا تصميم 
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، نباشد، پس كدام  منافع ملي كه بستر رضایت شهروندان است  FATF از جمله 

 ند مشروعيت داشته باشد؟ توا بستر مي 

شده به  محول   بنابراین، مشروعيت سياسي و مدیریتي منوط به انجام وظيفه 

كارگزاران مدیریت كالن در همه سطوح است. انجام وظيفه كارگزاران مدیریت  

سياسي در همه سطوح در قانون اساسي تعریف و مشخص شده است. مقام  

وسط شهروندان برگزیده شده  اجرای قانون اساسي، رئيس »دولت منتخب« ت 

توان  است. بر اساس تبين مختصر از ارتباط قانون، شهروندان و رئيس دولت مي 

با كدام هدف، وظيفه،   FATF این پرسش را مطرح كرد كه مخالفان پيوستن به 

مسئوليت و مشروعيت قانوني با تصميم دولت به عنوان مجری قانون اساسي  

كنند؟ اگر تبيين مختصر و كلي  كه تبلور اراده و اهداف ملي است، مخالفت مي 

 فوق پذیرفته شود، آنگاه، پر بيراه نيست اگر گفته شود مخالفان پيوستن به 

FATF  نافع ملي دارند عملكردی ضد قانون اساسي و م. 

آید كه چه افرادی و با كدام اهداف  درنگ این پرسش پيش مي با این مقدمه، بي 

توانند عملكردی مخرب و مغایر منافع و امنيت ملي داشته باشند؟ با توجه  مي 

انساني را برای شهروندان  كننده كه زیست غير های فلج به وجود انواع چالش 

نامطلو  این حقيقت  و  به    جمهوری و رئيس ب كه دولت  ایجاد كرده  منتخب 

عنوان مجری قانون اساسي به مثابه نقشه را تحقق منافع ملي، توان و استقالل  

به تصميم  پيوستن  مورد  در  روبه  FATF گيری  پرسش  این  با  ندارند،  رو  را 

دولت انتخابي به عنوان مجری قانون اساسي چه باید انجام دهد؟ به    شویم،مي 
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رئيس  مي ج عبارتي  چگونه  شهروندان،  منتخب  ملي  مهوری  منافع  از  تواند 

پرسي مجازی«  ترین راهكار اجرای »همه صيانت كند؟ شاید مدني و خردمندانه 

جمهوری به آقای جهرمي وزیر ارتباطات و فناوری  باشد. بدین معني كه رئيس 

پرسي مجازی در راستای نظرخواهي شهروندان در مورد  دستور اجرای یك همه 

به پيوس  پيوستن  عدم  یا  پيامك)یا   FATF تن  ارسال  طریق  از  شود.  جویا  را 

تواند نظر شهروندان در  های شهروندان، دولت مي های دیگر( به گوشي روش 

 .را جویا شود  FATF مورد پيوستن یا عدم پيوستن به 

درنگ و بدون  باید بي  FATF نظر شهروندان در مورد چگونگي تصميم در مورد 

باشد. مخالفان نظر   FATF ي، مبنای عملكرد حاكميت در بحث شرط و هيچ قيد 

فرسای شهروندان كه  طاقت   باید پاسخگوی شرایط  FATF شهروندان در مورد 

های گوناگون از جمله روابط خارجه، اقتصاد،  ها در عرصه پيامد انواع چالش 

 .تجارت و... است، باشند 

ها و كارگزاران  داری حكومت شمار، پای به گواه مستندات و تجربيات تاریخي بي 

مدیریت منوط به حصول دستاوردهای مورد انتظار جامعه است. در صورتي كه  

جناح  حكومت كارگزاران،  یا  نماینده  ها  عنوان  »به  محوله  وظایف  نتواند  ها 

شهروندان، مجری قانون اساسي و تبلور منافع و امنيت ملي« را به طور مطلوب  

های اجتماعي، انساني  طق حاكم بر روند وقوع پدیده انجام دهد، بنا به نظم و من 

دهد. از دست دادن اعتبار،  و آسماني، اعتبار و مشروعيت خود را از دست مي 

 .ها و... سياسي خواهد بود آغاز پایان كارگزاران، جناح 
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وطن  منطقي،  اصول  تمامي  كه  پرستي مغایر  است  و...  امنيتي  اخالقي،   ،

كارگزاران مدیریت كالن، اهدافي جناحي كه منجر به تضعيف امنيت و منافع  

مشروعيت سياسي و مشروعيت    شود را دنبال كنند. منافع ملي بنياد ملي مي 

تصميم  مجوز  تنها  عرصه سياسي  در  سياسي  است. های  گوناگون    های 

 FATF دام نظر و دیدگاه در مورد تواند مشخص كند، ك پرسي مجازی مي همه 

مشروعيت و مقبوليت سياسي دارد یا ندارد. سالمت، پایداری، سربلندی و  

 .پرست باشد اقتدار ایران باید تنها هدف یك كارگزار سياسي وطن 



 

 چرا؟   ، FATFبا تمخالف
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  های چالش   انواع   وجود   با   كه   است   این   سياسي   عرصه   در   انگيز شگفت   امر   یك 

  اقتصادی،  خارجه،  روابط   شهروندان،  معيشت   های حوزه   در   ملي   و   اجتماعي 

  اركان   ميان   انسجام   عدم   یا   ناهماهنگي   برآیند   كه   و...   سياسي   اخالق   فرهنگي،

  شهروندان   شده   موجب   سياسي   كالن   مدیریت   انسجام   عدم   این   اینكه   و   است   نظام 

  و   نهادها   برخي   ها ناكارآمدی   این   همه   با   اما   كنند،  تجربه   را   سابقه بي   زیستي 

  كه   نظام   كارآمدی   و   اقتدار   نفع   به   جناحي   طمع   از   نيستند   حاضر   صبان من صاحب 

  داشت،  نخواهد   نظام   و   جامعه   شهروندان،  برای   امنيت   و   رفاه   آرامش،  جزء   پيامدی 

  جانب   از  FATF  پيرامون   اخير   كه   مجادالتي   و   مباحث   اظهارنظرها،  بردارند.   دست 

  جریان   در   ملي   نيت ام   و   منافع   دلسوزان   برخي   و   ورزان سياست   منصبان،  صاحب 

 الیحه   تصویب   مخالف   دیگر   جناح   و   موافق   جناح   یك   كه   است   این   از   حاكي   بود،

  FATF .همكاری،  اندیشي،هم   اراده   یا   توان   مخالفان   و   موافقان   شواهد،  بنابر   هستند  

  امنيت   و   منافع   برای   راهكاری   و   تصميم   چه   اینكه   تشخيص   و   اندیشي   مصلحت 

  و   هدف   نظر،هيچ   یافته   توسعه   و   معاصر   جهان   در   ندارند.   را   است   سودمند   ملي 

  صورتي   در     ندارد.   وجود   شهروندان   خواست   و   اراده   نظر،  از   باالتر   حاكميتي   اراده 

  اهداف،  نظر،  كنند   تالش   ابزاری،  هر   با   و   دليل   هر   به   حاكميتي،  عناصر   برخي   كه 

  د پيام   تنها   كنند،  تحميل   ملي   مصلحت   و   خواست   اراده،  بر   را   خود   خواست   و   اراده 

  برای   پایان بي   رنج   و   درد   و   حاكميت   برای   گزاف   های هزینه   عملكردی،  چنين 

  آرای   از   برآمده   دولت   كه   آنجا   از   فوق،  نكات   به   توجه   با       بود.   خواهد   شهروندان 
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  و   قانوني   نماینده   تنها   شود   ادعا   كه   است   بدیهي   بسيار   است،  شهروندان   تقيم مس 

  مستقيم   آرای   از   برآمده   دولت   شهروندان   تمایالت   و   خواست   اراده،  مشروع 

  و   شهروندان   مطالبات   نماینده   شهروندان   آرای   واسطه به   دولت   است.   شهروندان 

  دولت   كه   كرد   ادعا   ان تو مي   ساده   دليل   همين   به   است.   ملي   منافع   نمود   تعبيری   به 

  نمایندگي   را   شهروندان   اهداف   و   خواست   نظر،FATF  جمله   از   گوناگون   امور   در 

  مشترک   درک   و   تبيين   پاسخ،  است.   تر ساده   بسيار   مساله   دیگر،  منظری   از   كند. مي 

  برخي   ميان   پرهزینه   و   پایان بي   مجادالت   راهگشای   تواند مي   نكته   چند   پيرامون 

  از   تعدادی   باشد. FATF بحث   در   ورزان   سياست   و   منصبان صاحب   نهادها،

  اقتصادی   تجاری،  مالي،  امور   برخي   در   هماهنگي   منظور   به   یافته   توسعه   كشورهای 

  كه   را   كشورهایي   دیگر   و   خود   گروه   اعضای   و   كرده   وضع FATFقوانين   یكسری   و... 

  این   رعایت   به   ملزم   را   باشند،  داشته   و...   اقتصادی   تجاری،  ارتباط   آنها   با   مایلند 

  جمله   از   اجتماعي   امور   بودن نادرست   یا   درست   محك   سنگ   تنها     كنند. مي   وانين ق 

  مقام   اساسي،  قانون   طبق   اینكه   نه   مگر   . است   اساسي   قانون   سياسي،  مدیریت   امور 

  و  جمهور رئيس   و  ملي  منافع  حافظ  سياسي  رسمي   مقام  باالترین  رهبری  معظم 

  هستند؟   ملي   منافع   حقق ت   راه   نقشه   عنوان به   اساسي   قانون   مجری   انتخابي   دولت 

  شناسنامه   دارای   شهروندان   یكایك   منافع   ندارد.   بيشتر   تعریف   یك   ملي   منافع 

  منافع   تحقق   راه   نقشه   است.   ملي)جمعي(   منافع   قيدی،  هر   از   نظر صرف   ایراني 

  است.   جامعه   یك   مدنيت   سند   اساسي   قانون   عبارتي   به   است.   اساسي   قانون   ملي،

  تلقي   یا   بگيرد   قرار   اساسي   قانون   از   باالتر   تواند نمي   منصبي   صاحب   یا   نهاد هيچ 
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  هيچ   نباشد؛     اساسي   قانون   كه   شرایطي   و   جامعه   در   كه   ساده   دليل   این   به   شود. 

  شده   اراده   گوناگون   گزارشات   و   ها داده   بنابر،  . نيست   اشتباه   هدفي   و   رفتار   اندیشه،

  به   جدی   های آسيب  FATF به   پيوستن   عدم   امر،  متخصصان   و   كارشناسان   توسط 

  پيش   امور   حتي   و   صنعتي   علمي،  تجاری،  اقتصادی،  مبادالت   ویژه به   گوناگون   امور 

  مخرب  FATF به   پيوستن   عدم   رو،ازاین   زد.   خواهد   استقالل(   ورزشي)مربي   افتاده   پا 

  چرای   و   چون بي   مسئول   انتخابي   )دولت(   جمهور رئيس   است.   ملي   منافع   مغایر   و 

  منتخب   دولت   اگر   است.   ملي   منافع   تحقق   راه   نقشه   عنوان به   اساسي   قانون   اجرای 

  راستای   در  FATF  به   پيوستن   كه   دهد مي   تشخيص   متعدد   مستندات   براساسي 

  خواهند مي   مشروعيتي   و   حقوقي   پشتوانه   كدام   با   مخالفان   است،  ملي   منافع   تحقق 

  و   شهروندان   بر   فشارها   ترین سابقه بي   كاهش   منظور   به  FATF به   پيوستن   مانع 

  معاصر،  نيازهای   انواع   از   مملو   و   پيچيده   بسيار   جوامع   و   جهان   در   شوند.   نظام 

  با   هزینه كم   و   پایدار   سودمند،  سالم،  ارتباط   بدون   تواند نمي   ملتي   یا   كشور هيچ 

  خواهيم نمي   اگر   كند.   ایجاد   رفاه   و   آرمش   امنيت،  شهروندانش   برای   كشورها،  دیگر 

  امنيت   ایجاد   راهكار   تنها   باشيم،  داشته   و...   علمي   تجاری،  اقتصادی،  مبادالت   دنيا   با 

 .كنيم   دیواركشي   را   كشور   دور   پيشين   قرون   شهرهای   همانند   كه   است   این 



 

 سلیمانی   قاسم صلح موسسه
  Sunday 5 January 2020 |    1441 االولی  جمادی  9 |    139۸دی  15یكشنبه,  روزنامه ابتكار

تواند درد، غم و احساسات ناشي از شهادت و فقدان سردار  نمي ای  هيچ واژه 

جویي از خون قاسم  قاسم سليماني را انعكاس یا به تصویر بكشد. مطالبه انتقام 

تنها بدیهي بلكه ضروری است. بدون هيچ تردیدی، انتقام خون  سليماني نه 

 .پرست قاسم سليماني باید گرفته شود قهرمان وطن 

پرستانه جایگزین سليقه ها  ری است تا احساسات وطن در مقطع كنوني ضرو 

پرستان همانند مشتي  نظرهای جناحي شود، و همه وطن گوناگون و اختالف 

سخت  اجرای  و  تدابير  توليد  در  دشمن  آهنين  برابر  در  انتقام  شيوه  ترین 

 .مشاركت كنند 

بسيار حائز اهميت است تا به این حقيقت كاربردی توجه شود كه ابزارهای  

های گوناگون تاریخي، بنا  زدن به دشمنان در دوره نتقام، برخورد و آسيب ا 

های گوناگون)علمي، اقتصادی، ادوات نظامي و...( متفاوت است.  بر مولفه 

به شرایط گوناگون)اقتصادی، دفاعي، روابط   با توجه  و  در جهان معاصر 

سخت  و  كاربردی  آمریكا،  و  ایران  و...(  ان خارجه  برای  سالح  تقام،  ترین 

آسيب  و  قاسم  برخورد  صلح  موسسه  »تاسيس  آمریكا،  منافع  به  زدن 

 .سليماني« است 

سليماني   قاسم  صلح  موسسه  تاسيس  ایده  احساسي،  منظر  یك  از  شاید 

خور سردار بزرگي چون سردار سليماني نباشد، اما  منطقي، ناكافي و در غير 

از قاتالن سردار    خواهيم انتقام سختي باید توجه داشته باشيم كه ما هم مي 
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خواهيم یاد و راه قاسم سليماني برای هميشه در  سليماني بگيریم و هم مي 

 .تاریخ ایران زمين جاودان بماند 

از  طور به  را  انتقام سردار سليماني  نرم  یا  به دو شيوه سخت  توان  كلي مي 

 :قاتالن گرفت 

آسيب وارد  -1 نيروه كردن  به  احساسات شدید«  بر  »مبتني  ا،  های موضعي 

 .تاسيسات و منافع آمریكا در هر مكان ممكن در جهان 

انتقام نرم، از طریق بيرون كردن یا تضعيف شدید جایگاه و ابزارهای نفوذ   -2

 .آمریكا در منطقه خاورميانه 

ترین آسيب به آمریكا این است كه آنها را از منطقه بيرون یا تضعيف  بزرگ 

رابطه سالم و عاری از تنش    وط به كنيم. بيرون انداختن آمریكا از منطقه مشر 

ميان ایران و كشورهای همسایه)عراق، عربستان و دیگر كشورهای حاشيه  

خيلج فارس و...( است. منوط به این است كه ایران با همه كشورهای همسایه  

مبادالت سودمند اقتصادی، تجاری، امنيتي، فرهنگي، علمي و... داشته باشد.  

د از همجواری یكدیگر احساس امنيت كنند. منوط  ایران و همه همسایگان بای 

به این مهم است كه ایران با عملكرد منطقي، عقالني و دوراندیشانه مبتني  

امنيت ملي به كشورهای همسایه تفهيم كند كه نه   از منافع و  بر صيانت 

گر غربي و شرقي، منشا آشفتگي و دشمني  خواران استعمار ایران، بلكه انرژی 

 ...خاورميانه هستند و   ميان كشورهای 

و   قاتالن  انداختن  بيرون  سليماني؛  قاسم  صلح  موسسه  كاربرد  و  هدف 
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غربي و شرقي از خاورميانه است. موسسه صلح قاسم    گر خواران استعمار انرژی 

صاحب  اندیشمندان،  از  دعوت  طریق  از  سياست سليماني  ورزان،  نظران، 

و... كشورهای   فرهنگي، سياسي  دفاعي،  اقتصادی،  امنيتي،  امور  كارشناسان 

ویژه همسایگان ایران به ایجاد درک مشترک پيرامون این حقایق  خاورميانه به 

همسایگان هيچ تضاد منافع امنيتي و اقتصادی ندارند، اینكه ارتباظ  كه ایران و  

بدون تنش ميان ایران و همسایگان در راستای ارتقاء و ثبات امنيت و منافع  

همه شهروندان خاورميانه است، شفاف كردن این حقيقت عيني كه منشا همه  

گوناگون    های ای هستند كه به شيوه ها در خاورميانه كشورهای فرامنطقه تنش 

خواران  و اینكه انرژی   كنند ميان كشورهای خاورميانه اختالف و تنش ایجاد مي 

آلود ناآرامي و تنش ساختگي و مصنوعي  ای غربي و شرقي از آب گل فرامنطقه 

ميان كشورهای دارای تاریخ، جغرافيا، فرهنگ و... مشترک به تاراج منابع و  

 .پردازند ن كشورها مي های سرشار انرژی و دیگر ذخایر ای دارایي 

برای هميشه  اگر صادقانه مي  ایران زمين  تاریخ  خواهيم قاسم سليماني در 

كاربردی  و  كارآمد  شود،  قاسم  ماندگار  صلح  موسسه  تاسيس  انتقام،  ترین 

سليماني است. اینكه این موسسه به تمام شهروندان خاورميانه كه در راستای  

توليد  مثالً،  عملي،  اقدامي  پایدار  انجام    صلح  یا...  راهكار  طرح،  اندیشه، 

 .دهند، جوایز صلح سليماني اعطا كنند مي 

ها و اقدامات خرد  ها، راهكارها، طرح شمار تاریخي؛ سياست به گواه شواهد بي 

ها، اقدامات، راهبردها و راهكارها مبتني  بنياد كاربردی و كارآمدتر از سياست 
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این روزها و ایام دوستداران    بر احساسات )آني( بوده است. درست است كه در 

اما صاحب سردار سليماني مملو از خشم غير  منصبان،  قابل وصفي هستند، 

وطن  و  نمي كارگزارن  نظامي  عادی  پرستان  شهروندان  همانند  توانند 

هایي مبتني بر احساسات بگيرند. بنابراین، ایده انتقام از طریق تاسيس  تصميم 

د دوگانه درخور قهرمان بزرگي چون  موسسه صلح سليماني كه دارای كاركر 

از   انتقام سختي  بدین معني كه هم  دوگانه  است. كاركرد  سردار سليماني 

گيریم و هم یاد و راه قاسم سليماني برای هميشه در تاریخ ایران  قاتالن مي 

 .زمين، خاورميانه و جهان ماندگار خواهد شد 

مي  قاسم سليماني  برا موسسه صلح  كارآمدی  بستر  و  تواند  تفاهم  ایجاد  ی 

همكاری در امور گوناگون از جمله امنيتي ميان ایران و همسایگان در راستای  

یي( شود. اگر ميان  ای)آمریكا تضعيف نفوذ و بيرون انداختن قاتالن فرامنطقه 

قاتالن   باشد،  داشته  وجود  تنش  بدون  و  امن  رابطه  همسایگان  و  ایران 

 .در خاورميانه نخواهند داشت   آمریكایي دیگر جایي و دليلي برای حضور 



 

 خارجه روابط   راهبرد  و بندبازی راهبرد
  Thursday 5 March 2020 |   1441 رجب 10 |   139۸اسفند   15پنج شنبه,  روزنامه ابتكار

كشورها برای تحقق آن دسته از نيازهای خود كه صرفًا با اتكا به امكانات و  

شوند مجبورند با كشورهای دیگر مراوده داشته  های داخلي برآورده نمي توانای 

اندیشه  نه  هر كشوری  خارجي  روابط  اساس  بنابراین  و  باشند.  اهداف  و  ها 

ردی و گروهي خاص،  های آرمانگرایانه، احساسات گوناگون یا تمایالت ف طرح 

و  بلكه   راهبرد  نادرستي  یا  درستي  معيار  بنابراین  است.  محض  ضرورت 

دستاوردهای این جهاني،    - 1راهكارهای سياست خارجي تابع دو امر است:  

قانون    - 2شود و  واقعي، ملموسي و قابل ارزیابي كه برای كشور حاصل مي 

 .شمول ضرر و زیان و سود و منفعت است جهان 

كشور  نمي هيچ  هزینه ی  پرداخت  بدون  رابطه تواند  گزاف  با  های  را  اش 

آلود داشته باشد. از این رو، اگر  ای تنش یافته قطع یا رابطه كشورهای توسعه 

قرار است نيازهای )امنيتي، دفاعي، علمي، اقتصادی، صنعتي، علمي، سياسي  

رابطه  یا  روابط  قطع  شوند،  تامين  كم  هزینه  با  كشور  متشنج  و...(  با  ای 

 .كشورهای دیگر روش كارآمدی برای تامين انواع نيازهای كشور نيست 

چالش  انواع  فصل  و  حل  و  ملي  كالن  اهداف  در  تحقق  اجتماعي  های 

پرورش،  عرصه  و  آموزش  سياستي،  كالن  مدیریت  امنيتي،  اقتصادی،  های 

صنعتي و... ارتباط مستقيم با چگونگي روابط خارجه دارد. اما متاسفانه برخي  

ورزان انتصابي و انتخابي به دالیل گوناگون از جمله اهداف جناحي،  ست سيا 

 .توجهي به این امر بنيادین ندارند 
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توانيم با كشورهای دیگر  ربط نباشد اگر پرسش شود، چرا نمي شاید خيلي بي 

و   مردم  مثال  عنوان  به  باشيم؟  داشته  سودمند  و  تنش  بدون  رابطه  یك 

آلم سياست  چون  كشورهایي  كشورهای  مداران  استرليا،  كاندا،  ان، 

های ذاتي، طبيعي، اعتقادی، دیني یا عقالني  اسكاندیناوی، ژاپن و... چه تفاوت 

با مردمي با تاریخ و فرهنگ چون ایران دارند؟ آنها چه توانایي و دانش خاصي  

توانيم آن عواملي را كه موجب رشد، توسعه،  دارند كه ما نداریم؟ چرا نمي 

رو  و  ثبات  توسعه  امنيت،  جوامع  در  سودمند  و  تنش  بدون  خارجه  ابط 

را فرا بگيریم و اجرا كنيم؟ آیا واقعًا هيچ صاحب منصب یا كارگزار    شده یافته 

انتصابي یا انتخابي در ساختار مدیریت كالن كشور وجود ندارد كه توانایي  

انواع چالش  و معلوليه  رابطه علت  و ملي  های بي تشخيص  اجتماعي  سابقه 

 و راوبط خارجه ناكارآمد و پرهزینه )علت( را داشته باشد؟   )معلول( 

قابل  نگارنده همانند همه وطن  و غير  ثابت  یگانه اصل  است  دوستان معتقد 

مذاكره، معامله و تغيير ناپذیر راهبرد سياست خارجه، امنيت و منافع ملي است.  

منطقاً    اصل امنيت و منافع ملي هيچ اندیشه، راهكار و راهبرد دیگری   به جز 

 .، منطقه و جهان ثابت باشد نباید در همه شرایط و اوضاع و احوال كشور 

و  در  امنيت  بودن  قابل مذاكره  آگاهانه اصل غير  و  صورت پذیرش صادقانه 

بازی، یك راهبرد سياست خارجه كارآمد، عملي،  منافع ملي، شاید راهبرد بند 

 .شكل باشد   سودمند و تامين كننده امنيت و منافع ملي به بهترین 

باز با حركت پيوسته به چپ و  بازی بدین معني است كه یك بند راهبرد بند 
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كند. بر این اساس، در روابط  راست تعادل خود را حفظ و به جلو حركت مي 

های آرمانگرایانه یا عملكرد احساس  خارجه نباید به واسطه خصومت، اندیشه 

افت حمایت به كشور دیگر  محور با برخي كشورها قطع رابطه كرد و برای دری 

در این صورت، كشور ضرورتًا باید امتيازهای بسيار بيشتری    پناه آورد. چراكه 

 .كنند، برای حمایت به برخي كشورها بپردازد از آنچه دریافت مي 

  قدرتمند   كشورهای   ویژه   به   كشورها   همه   با   هوشمندانه   رابطه   حفظ   صورت در   اما 

  )دفاعي،  تعادل   راست   و   چپ   به   مدام   حركت   با   ز بندبا   همانند   توانيم مي   نفوذ   با   و 

  خارجي   های طرف   به   همزمان   و   حفظ   را   خود   و...(   صنعتي   تجاری،  اقتصادی،

  گزینه   مان،كشور   معقول   ملي   منافع   و   امنيت   نشدن   تامين   صورت در   بفهمانيم،

  به   توجه   با   شد.   خواهد   استفاده   آن   از   لزوم   صورت در   و   است   ميز   روی   دیگر   طرف 

  اروپا،- روسيه   روابط   مثاًل  جهاني   مهم   بازیگران   ميان   عميق   اختالفات   و   تحوالت 

  برای   حاضرند   شرق   و   غرب   و...   آمریكا - چين   آمریكا،  و   اروپا - تركيه   روسيه،- آمریكا 

 .بدهند   ما   به   خوبي   امتيازات   باشند   داشته   خود   كنار   در   را   ایران   اینكه 

وسيه و چين باشند. روسيه  آمریكا و اروپا باید نگران نزدیك شدن ایران به ر 

باید   باشند.    شدیدًاو چين هم  اروپا  به آمریكا و  ایران  نگران نزدیك شدن 

صورت قفل نكردن و وابسته نشدن به یك طرف، صرفًا به دليل  در   بنابراین 

با طرف دیگر و حفظ آزادی حركت بند  ایجاد  دشمني  برای  باز به طرفين 

های بسيار بيشتری برای تامين امنيت و  توانيم امتياز تعادل و پيشرفت، مي 

 .منافع ملي به دست آوریم 
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اندیشه  راهكارها،  از  و دفاع  تاكيك اصرار  و  راهبردها  اهداف،  ها سياست  ها، 

شان  است كه فواید آنها از مضرات   پذیر، عقالني و ملي توجيه خارجه تا زماني  

اس امنيت شهروندان  بيشتر باشد. اینكه این فواید باید در رفاه، آسایش و احس 

 .نمود پيدا كند 



 

 دشمنان کردن  خنثی  نرم راهبرد
  Monday 4 May 2020 |  1441  رمضان 11 |   1399اردیبهشت  15دوشنبه, 

اندیشه یا فرض وجود دشمنان خارجي بنياد    نيست اگر گفته شود   راه پر بي 

نه تنها راهبرد روابط خارجه بلكه قطب نمای مدیریت كالن سياسي در همه  

چهار دهه است كه »تمامي« امور اجتماعي و   امور كشور بوده و است. اینكه 

ل  ریزی شده است. به دلي ملي بر پایه وجود دشمن خارجي مدیریت و برنامه 

كنند، اینكه  اینكه روابط ميان كشورها از هيچ سازوكار حقوقي پيروی نمي 

ای دارد امری نه تنها بدیهي بلكه  تصور كنيم ایران دشمنان بالفعل و بالقوه 

را   نتوانند وجود دشمنان جارجي  كه  نخبگاني  و  است. شهروندان  ضروری 

مخ  انواع  معرض  در  را  كشور  كنند،  انكار  دليل  هر  به  یا  اطرات  درک 

پر اجتناب  بنابراین ناپذیر و  قرار خواهند داد.  دشمنان خارجي وجود    هزینه 

های اقتصادی، روابط خارجه، معيشت  دارند، اما بنابر شواهد متعدد از عرصه 

موفقيت  دشمنان  با  مقابله  راهبرد  و...  تجارت  صنعت،  و  شهروندان،  آميز 

 .مطلوب نبوده است 

تقابل سخت )نظامي( داشته باشيم، آنگاه، اراده  اگر روزی قرار باشد با دشمنان  

ملي كه تجسم آن در فرزندان شجاع ایران زمين در ارتش، سپاه و... نهفته است  

برای حفظ جان    باید در خط مقدم، دشمن را خنثي یا شكست دهند. بنابراین 

پرستانه  زمين، وظيفه اخالقي، ملي، تاریخي و وطن فرزندان پاک و شجاع ایران 

منصبان است تا برای مقابله و خنثي كردن دشمنان  ورزان و صاحب ست سيا 

 .ترین راهبرد را تدبير كنند بينانه هزینه، كاربردی و واقع بالفعل و بالقوه؛ كم 
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دشمنان وجود عيني دارند، اما راهكارها و راهبرد مقابله با آنها ناكارآمد و غير  

كند  ای كه به ذهن خطور مي بينانه بوده و هستند، چرا؟ اولين اندیشه واقع 

و   راهبردها  راهكارها،  آیا  باشيم.  قوی  باید  دشمنان  با  مقابله  برای  اینكه 

هایي كه در چند دهه گذشته به منظور مقابله با دشمنان تدوین، تدبير  طرح 

تر كرده است؟ پاسخ خير. تبييني  و اجرا شده، ما را در مقابل دشمنان قوی 

تر  ه چرا راهبرد مقابله با دشمنان ما را قوی مختصر قدرت در راستای اینك 

 .شود نكرده در ادامه ارائه مي 

قدرت چيست؟ قدرت در جهان معاصر، برخالف قرون پيشين، متشكل از  

دانشگاهای  مولفه  و  پرورش  و  آموزش  دفاعي،  توانایي  است.  متعددی  های 

زیست،   محيط  كارآمد  مدیریت  كشاورزی،  و  صنعتي  كفایي  خود  مولد، 

سي مناسب شهروندان به بهداشت و درمان، رفاه، آرامش و امنيت نسبي  دستر 

تلقي مي و... مولفه  یافته  توسعه  و  برای  های قدرت در جهان معاصر  شوند. 

تقابل و خنثي كردن دشمنان، تكيه صرف بر توان دفاعي، خطای محض و  

ظاهر   در  دفاعي  توانایي  با  كره شمالي  مثال  عنوان  به  است.  كننده  ویران 

گيری از رقبای  مطلوب، تنها مترسكي در دست چين برای ترساندن و امتياز 

همه  حمایت  بدون  و  است  آمریكایي  و  اروپایي  توان  آسيایي،  چين  جانبه 

شمار ملي، تاریخي،  پایداری به عنوان یك كشور را نخواهد داشت. به دالیل بي 

 .فرهنگي و... ایران هرگز تبدیل به یك مترسك نخواهد شد 

تبيين  قبل   تا  است  ضروری  خارجه  روابط  راهبرد  قضاوت  و  ارزیابي  از 
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از چيستي، ضرورت و اهميت روابط   مختصری در راستای درک مشترک، 

خارجه ارائه شود. بدین معني كه اساساً، چرا كشورها با یكدیگر ارتباط برقرار  

ط  كشند؟ اساس رواب ها دور خود دیوار یا حصار نمي چرا كشور   كند؟ اینكه مي 

خارجه، به منظور برطرف كردن انواع نيازهایي است كه به دالیل گوناگون  

یا تهيه آنها از خارج از    امكان تهيه و تامين آنها در داخل كشور وجود ندارد 

تر از توليد آنها در داخل است. با این مقدمه، مي توان این پرسش  كشور ارزان 

روابط   اقتصادی،  دستاوردهای  آیا  كرد،  مطرح  تجاری،  خارجه را  ، صنعتي، 

علمي و... راهبرد روابط حارجه مبتني بر تقابل با دشمنان خارجه، مطلوب  

 بوده است؟ 

ترین دستاورد روابط خارجه، امنيت  احتمااًل برخي مدعي خواهند شد كه مهم 

ای كليدی )سهوا یا عامدا(  ای است. اما این بزرگواران به نكته داخلي و منطقه 

ای علت و معلولي ميان منافع ملي و امنيت ملي  كه رابطه توجه ندارند. این 

معني است بلكه در  وجود دارد. اینكه امنيت ملي بدون منافع ملي نه تنها بي 

 .مدت ناممكن است بلند 

  روابط   راهبرد   كه   كرد   ادعا   توان مي   آنگه   شود   تلقي   عقالني   فوق   مختصر   تبيين   اگر 

  داشته   ملي   انتظار   مورد   اوردهای دست   از   تری   گزاف   بسيار   هایي هزینه   خارجه،

  دست   بنابر   اما   است،  واقعي   بالقوه   و   بالفعل   دشمنان   دارای   كشور   عبارتي،  به   است. 

 .نيست   بينانه واقع   و   كاربردی   دشمنان   با   مقابله   راهبرد   عيني،  آوردهای 

بنابر  و    اینكه  عملكرد  پر چالش شهروندان،  بسيار  زیست  از  فراوان  شواهد 
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و قابل ارزیابي مدیریت در راستای خنثي كردن دشمنان  دستاوردهای عيني  

خارجي حاكي از این است كه راهبرد مقابله با دشمنان خارجه موثر نبوده  

است. اینكه به منظور تضعيف و خنثي كردن دشمن ضروری است تا راهبرد  

مقابله با دشمنان از اساس متحول شود. بدین معني كه راهبرد تقابل نرم  

هزینه و هوشمندانه )توسعه و تقویت اقتصادی، علمي، صنعتي،  كاربردی، كم 

تجاری، فرهنگي، اخالق سياسي و...( به ضرورت باید جایگزین راهبرد سخت  

 .چالش و متشنج و...( شود )نظامي، امنيتي، پر 



 

 غیرواقعی  راهبرد واقعی، دشمنان
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  نه   بنياد   خارجي   دشمنان   وجود   فرض   یا   اندیشه   شود،  گفته   اگر   نيست   بيراه   پر 

  امور   همه   در   سياسي   كالن   مدیریت   نمای   قطب   بلكه   خارجه   روابط   راهبرد   تنها 

  مدیریت   پایه   این   بر   ملي   و   اجتماعي   امور   »تمامي«   اینكه،  است.   و   بوده   كشور 

  سازوكار هيچ   از   كشورها   ميان   روابط   اینكه   دليل به   است.   شده   ریزی مه برنا   و 

  و   شهروندان   دارد.   ای   بالقوه   و   بالفعل   دشمنان   ایران   كنند،نمي   پيروی   حقوقي 

  كنند،  انكار   دليل   هر   به   یا   درک   را   خارجي   دشمنان   وجود   نتوانند   كه   نخبگاني 

  داد.   خواهند   قرار   نه پرهزی   و   ناپذیر اجتناب   مخاطرات   انواع   معرض   در   را   كشور 

  های عرصه   از   متعدد   شواهد   بنابر   اما   دارند،  وجود   خارجي   دشمنان   بنابراین،

  دشمنان   با   مقابله   راهبرد   و...   شهروندان   معيشت   خارجه،  روابط   اقتصادی،

  تقابل   دشمنان   با   باشد   قرار   روزی   اگر   است.   نبوده   مطلوب   و   آميز موفقيت 

  شجاع   فرزندان   در   آن   تجسم   كه   ملي   ه اراد   آنگاه،  باشيم،  داشته   سخت)نظامي( 

  خنثي   را   دشمن   باید   مقدم   خط   در   است   و...نهفته   سپاه   ارتش،  در   زمين   ایران 

  زمين، ایران   شجاع   و  پاک  فرزندان   جان   حفظ  برای   بنابراین،  دهند  شكست   یا 

  منصبان   صاحب   و   ورزان سياست   پرستانه   وطن   و   تاریخي   ملي،  اخالقي،  وظيفه 

  كاربردی   هزینه،كم   بالقوه؛   و   بالفعل   دشمنان   كردن   خنثي   و   مقابله   برای   تا   است 

  راهكارها   اما   دارند،  عيني   وجود   دشمنان   كنند.   تدبير   را   راهبرد   ترین بينانه   واقع   و 

  ذهن   به   كه   ای اندیشه   اولين   چرا؟   باشد،  بينانه واقع   باید   آنها   با   مقابله   راهبرد   و 

  راهبردها   راهكارها،  باشيم.   قوی   باید   ن دشمنا   با   مقابله   برای   اینكه   كند مي   خطور 
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  تدبير   تدوین،  دشمنان   با   مقابل   منظور   به   گذشته   دهه   چند   در   كه   هایي طرح   و 

  قدرت   مختصر   تبييني   است.   كرده   تر قوی   دشمنان   مقابل   در   را   ما   شده،  اجرا   و 

  ارائه   ادامه   در   كرده  تر   قوی  را   ما   شمنان  با  مقابله  راهبرد   چرا  اینكه  راستای   در 

  متشكل   پيشين   قرون   برخالف   معاصر   جهان   در   قدرت   چيست؟   قدرت   د. شو مي 

  دانشگاهای   و   پرورش   و   آموزش   دفاعي،  توانایي   است.   متعددی   های مولفه   از 

  دسترسي   زیست،  محيط   كارآمد   مدیریت   كشاورزی،  و   صنعتي   خودكفایي   مولد،

  و...   نسبي   امنيت   و   آرامش   رفاه،  درمان،  و   بهداشت   به   شهروندان   مناسب 

  و   تقابل   برای  شوند. مي   تلقي   یافته   توسعه   و  معاصر   جهان   در   قدرت   های مولفه 

  ارزیابي   از   قبل   نيست.   دقيق   دفاعي   توان   بر   صرف   تكيه   دشمنان،  كردن   خنثي 

  راستای   در   مختصری   تبيين   تا   است   ضروری   خارجه   روابط   راهبرد   قضاوت   و 

  ن بدی   شود.   ارائه   خارجه   روابط   اهميت   و   ضرورت   چيستي،  از   مشترک،  درک 

  چرا   اینكه،  كند؟ مي   برقرار   ارتباط   یكدیگر   با   كشورها   چرا   اساسا   كه   معني 

  برطرف   خارجه،  روابط   اساس   كشند؟ نمي   حصار   یا   دیوار   خود   دور   های كشور 

  در   آنها   تامين   و   تهيه   امكان   گوناگون   دالیل   به   كه   است   نيازهایي   انواع   كردن 

  در   آنها   توليد   از   تر ارزان   كشور   از   خارج   از   آنها   تهيه   یا   ندارد،  وجود   كشور   داخل 

  دستاوردهای   آیا   كرد،  مطرح   را   پرسش   این   توان مي   مقدمه،  این   با   است.   داخل 

  مبتني   خارجه   روابط   راهبرد   و...   علمي   تجاری   صنعتي،  خارجه،  روابط   اقتصادی،

  خواهند  مدعي  برخي  احتماال   است؟   بوده  مطلوب  خارجه، دشمنان   با  تقابل   بر 

  اما   است.   ای منطقه   و   داخلي   امنيت   خارجه،  روابط   دستاورد   ترین مهم   كه   شد 
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  ای رابطه   اینكه   ندارند.   توجه   عامدا(   یا   كليدی)سهوا   ای نكته   به   بزرگواران   این 

  ملي   امنيت   اینكه   دارد.   وجود   ملي   امنيت   و   ملي   منافع   ميان   معلولي   و   علت 

  اگر   است.   ناممكن   بلندمدت   در   بلكه   است   معني بي   تنها   نه   ملي   منافع   بدون 

  روابط   راهبرد   كه   كرد   ادعا   توان مي   آنگه   شود   تلقي   عقالني فوق   مختصر   ين تبي 

  است.   داشته   انتظار   مورد   دستاوردهای   از   تری گزاف   بسيار   هایي هزینه   خارجه،

  بنابر   اما   است،  واقعي   بالقوه   و   بالفعل   دشمنان   دارای   كشور   عبارتي،  به 

  نيستند.   بينانه ع واق   و   كاربردی   دشمنان   با   مقابله   راهبرد   عيني   دستاوردهای 

  و   عملكرد   شهروندان،  پرچالش   بسيار   زیست   از   فراوان   شواهد   بنابر،  اینكه 

  خارجي   دشمنان   كردن   خنثي   و   مدیریت   ارزیابي   قابل   و   عيني   دستاوردهای 

  دارد.   شدن   روز   به   نيز   خارجي   دشمنان   با   مقابله   راهبرد   كه   است   این   از   حاكي 

  مقابله   راهبرد   تا   است   وری ضر   دشمن   كردن   خنثي   و   تضعيف   منظور   به   اینكه 

  و   )توسعه   نرم   تقابل   راهبرد   كه   معني   بدین   شود.   متحول   اساس   از   دشمنان   با 

  به   و...(   سياسي   اخالق   فرهنگي،  تجاری،  صنعتي،  علمي،  اقتصادی،  تقویت 

 .گيرد   قرار   سخت   راهبرد   دركنار   ضرورت 



 

 خارجه  روابط   معمای
   724 شماره:  - 1399/2/25   :تاریخ | 2۸۸269 :کد خبر روزنامه آرمان 

  آنها  از   نگارنده  كه  دارد  وجود  خارجه  روابط   پيرامون  فراواني  های داده   یقينا،

  خارجه   روابط  راهبرد   عيني   نتایج   برپایه  موجز  این   بنابراین،  است.  اطالع بي

  و   حال  فرهنگي،  علمي،  تجاری،  اقتصادی،  جمله  از  گوناگون  های عرصه   بر

 است  ممكن  امر   یك  دليل  دو  به  است.  استوار  و...  شهروندان  روانشناختي   روز

  تشخيص   و  فهم  برای   افراد  كافي  و  الزم  آگاهي  عدم  یك،  شود؛  تلقي  معما

 شكلي  به ساده و بدیهي بسيار موضوع  یك كه  هنگامي دوم، و موضوع  یك

  آنقدر   خارجه  روابط  یتمدیر  اگر  كند.مي  ظهور  و  بروز  فهم  غيرقابل   و  بغرنج

  پر   همه  این  خارجه  روابط  چرا  شود،  روشن  باید  نيست  بغرنج  و  پيچيده

  خارجه،  روابط  بنياد  اینكه،  نه   مگر  است.  فهم   غيرقابل  و  پرهزینه  تنش،

  ابر  را  خارجه  روابط  اگر  نيست  بيراه  پر  است؟  ملي  نيازهای   انواع   تحقق

  خارجه،  روابط  مدیریت  ناكارآمدی   كنيم.  تلقي  سياسي  كالن  مدیریت   چالش 

 اینكه   است.  داده   قرار  هاچالش   و  خطرات  ترینسابقهبي  معرض  در را  كشور

  شك بي  باشد،  داشته  متشنج  و   غيرسودمند  رابطه  همسایگان  با   ایران

  صاحب   لحظه،  یك  برای   است.  شرق  و  غرب  استعمارگران   هدف  تریناصلي

  چه  اینكه  كنند.  تعمق  زیر  های پرسش   پيرامون  دوستوطن   منصبان

  و   سود  خاورميانه  كشورهای   ميان  سوزخانمان  های تنش   از  كشورهایي

 زدایيتنش   موجب  خاورميانه  های كشور   ميان  هاتنش   آیا  برند؟مي  منفعت

  های تنش   آیا  است؟   نشده  صهيونيستي  رژیم  با   عربي  كشورهای   برخي   ميان
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  صلح   و  صلح  صلح،  و...  نشده؟  خاورميانه  در  ماندگيعقب   باعث   خاورميانه

  فصل   و  حل  خردمندانه،  و   هزینهكم  ناپذیر،اجتناب   ابدی،  راهكار  تنها

  استعمارگر   غارتگران  توسط  شده  ایجاد  یا  ساختگي  مصنوعي،  های تنش 

  بنابر   خاورميانه  در  تنش  است.  خاورميانه  كشورهای   ميان  شرقي  و  غربي

 ایمنطقه   دليل  و  توجيه  و...  عقالني  دفاعي،  سياسي،  منطق،  اصول  همه

  پرست   وطن  و   خردمند  انقالبي  عناصر  نيازمند  خارجه  روابط  مدیریت  ندارد.

  اقدام  یك  مثال،  عنوانبه  است.  كاربردی   و  جدید   متفاوت،  دید  های افق   با

 مدیریت  خاورميانه،  در  موجود  تنش  وجود  با  كه  باشد  این  تواندمي  انقالبي

  راستا  این  در  و  شود  تهران  در  خاورميانه  صلح  همایش  مبتكر  خارجه  روابط

 شركت  برای   صهيونيستي(  رژیم  )بجز  خاورميانه  در  درگير  كشورهای   همه  از

  گام   عنوان)به  صلح   اجالس  برپایي  شود.  دعوت  تهران  در  صلح  همایش  در

  برآیند  بود.  خواهد  همسایگان  با  زدایي  تنش  راستای   در  تهران  در  اول(

  در   صلح  هادن   یا   بنياد  دانشكده،  تاسيس   تواندمي   تهران  در  صلح   اجالس

  در   هادیپلمات   و  ورزانسياست  از  جدیدی   نسل  تربيت  منظور  به  تهران

 و...  تفاهم نظر،تبادل  وگو،گفت برای  بستری   عنوانبه  همچنين  و  خاورميانه

  ایجاد   منظور  به  خاورميانه  های دیپلمات   و  كارشناسان  اندیشمندان،  ميان

  مصنوعي  اختالفات  لفص  و  حل   راستای   در  بينانهواقع  و  عملي  راهكارهایي

 های كشور   ميان  آرامش   و  امنيت   صلح،  ایجاد   و  خاورميانه  كشورهای 

  و   غربي  استعمارگر   غارتگران  نفوذ  كردن  مسدود  برای   راهكاری   و  خاورميانه
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  دشمن   مفاهيم  بر  مبتني  خارجه  روابط  راهبرد  معاصر  جهان  در  باشد.  شرقي

  ایران   بود.  نخواهد  دسودمن  و  عملي   هزینه،  كارآمد،كم  وجههيچ  به  دوست  و

 صلح،  در  است؛  بالقوه  و  بالفعل  دشمنان  از  مملو  كه  جهاني  در  تواندمي

  پایدار   و  هزینهكم  راهكار  تقابل،  نه  و  صلح  كند.   زندگي  امنيت  و  آرامش

  حاكي كشورها دیگر با صلح  عبارت است. بالقوه و بالفعل دشمنان با مقابله

  در   باید  است،  كشور   یك  هراس  و  ضعف   از  حاكي  تنش  و  صداقت  و  اقتدار  از

  اندركاراندست  منازل  و  دفاعي  نهادهای   خارجه،  امور  وزارت  های اتاق   تمام

 .شود نصب خارجه،  روابط مدیریت
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  نيازهای   برخي  نكرد   برطرف  منظوربه   كشورها  یگرد   با  ارتباط   از  فهد 

 توليد   اخلد  رد   خواهيمنمي  یا  توانيمنمي  گوناگون  الیلد   به  كه   است   اخليد

  منافع  تحقق  یگریكد   با   ارتباط  به  كشورها  تمایل  ليلد   تنها  عبارتي،  به  كنيم.

  كشورها   اراقتد  كه  انكارناپذیر  حقيقت  یا  امر  این  است.  ملي  امنيت  و

  ه شدناخته ش  موضوع   یك  است  گوناگون  كشورهای   ميان  روابط  هكنند تنظيم 

  الملل،بين روابط  عرصه نبود یهيبد و شفاف وجود  با اینكه است. یهيبد و

  از   كنيم،  بيرتد   مندسود   و   ارپاید   هزینه،كم   ی،كاربرد   ی راهبرد   توانيمنمي

  صهيونيستي  رژیم  آمریكا،  كه  است  رستد  كامال  است.  فهم  غيرقابل  امور

  خارجي،  شمناند  وجود   انكار  ،هستند   ایران  وچرای چونبي  شمناند  و...

  اینكه   است.  الملل بين   روابط  انيميد   و   عيني  مناسبات  رکد   معد   از   حاكي

  ار اقتد   اینكه  و   نيست  ای یكپارچه  حقوقي  نظام   هيچ  تابع  المللبين   روابط

  رد   مناسبات  یریتمد   ابزار  تنها   لماسيیپد  مواقع  برخي  رد  و  كشورها  ملي

  و  هبود  مرسوم كامال امری  المللبين  روابط  عرصه  رد  است؛ الملل بين  روابط

 تالش  گوناگون  های شيوه  به  و  پيوسته  رتمند قد   كشورهای   كه  هست

 اینكه  .كنند   غارت   را   ضعيف  كشورهای   ثروت  و  منابع  ذخایر،  تا  كنند مي

  و   استقالل  توسعه،  مانع  كنند مي  تالش  توان  تمام   با  استعمارگر   كشورهای 

  المللبين  روابط  عرصه  چنين  رد  حال  .شوند  توسعه  رحالد  كشورهای   ثبات

 ی راهبرد   شورای   و  خارجه  امور  وزارت  وظيفه  است،  قانون  و  التعد   فاقد  كه
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  امور  وزارت  وظيفه   ترینمهم  است.  یهيبد  و  شفاف  كامال  خارجي،  روابط

  عرصه   تحليل  و   تشخيص  رک،د   خارجه؛  روابط  ی راهبرد   شورای   و  خارجه

  و   هاه ادد   تهيه  و  گوناگون  كشورها   ميان  روابط   و  كشورها   یگرد   اخليد

  روانشناختي،  علمي،  فاعي،د  ی،اقتصاد   شرایط  از  ی كاربرد   و  عيني  گزارشات

  كشور،  شمناند  ویژهبه  و  گوناگون  كشورهای   و...  رزی كشاو  تجارتي،  صنعتي،

  اجرایي   های سياست   اتخاذ   منظوربه  ستيباالد   هگيرند تصميم  نهاد   برای 

 و   اد تعد  كه  است  معني  ینبد   المللبين  روابط  عرصه  نبود  یهيبد  است.

 انواع   و  تجاری   كشاورزی،  علمي،  صنعتي،  فاعي،د  ی،اقتصاد   های توانایي

  این   به  توجه  با   است.  مشخص  كامال  یكنزد   و  ورد   كشورهای   ذخایر   و  منابع

 یهيبد   اصول  برخي   پيرو  و  شفاف  كامال  المللبين   روابط  عرصه  كه  حقيقت

 این  از  حاكي  تواندمي  تنها  ،شود  ی ناكارآمد   چار د   خارجه  روابط  اینكه  است،

  عرصه  تحليل   و   تشخيص   رک،د   توانایي  خارجه   امور   وزارت   كه  باشد   حقيقت

  ها هاد د  و  گزارشات  انواع   مبنای   كه  را  شمنان،د   شرایط  و  خارجه  روابط  عيني

 . ارندند   موثر  و  مطلوب  حد   رد  ه،بود  ستيباالد   نهاد   رد   گيری تصميم   منظوربه

  بلكه   نيست  گزینه  یك  و...  تجاری   فاعي،د  ی،اقتصاد   علمي،  ثبات  و  توسعه

  ها هادد  توليد   منظور  به  بنابراین  است.  نظام  و  كشور  برای   حياتي  ضرورت  یك

 تا  است  ضروری   ستي،باالد   هگيرند تصميم   نهاد  به  ی كاربرد   گزارشات  و

  . شوند   متحول  اساس  از  خارجي  روابط  ی راهبرد   شورای   و  خارجه  امور  وزارت

  الیلد   به  ملي  منافع  نشد   برجسته  صورت   ر د   كه  ارد د   راسخ  اعتقاد   هنگارند 
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 توسعه  و  ثبات  ایجاد   منظور  به  الزم  های مولفه  همه  ایران  شماربي  و  گوناگون

 .اردد  را  خاورميانه یریتمد  و الملليبين  هزینهكم اراقتد  اخلي،د
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  واژه   گذشته   دهه   چند  در   سياسي  ادبيات   در  هاواژه   پركاربردترین  از  یكي

  امور،  ها،اندیشه  بيشتر  كننده   تبيين  و   توجيه  دشمن  واژه   است.  بوده  دشمن

  مدیریت  و  سياسي  عرصه  در  و...  هاعملكرد   راهبردها،  ها،طرح   راهكارها،

 هایگرایش   از  نظرصرف  رسمي  های جناح  همه  اینكه  واست.  بوده  كالن

  تامل   قابل  نكته  كنند.مي   تفادهاس  وفور  به  دشمن  واژه  از  سياسي،  گوناگون

  تنها   نه  دشمن  واژه  كاربران  ظاهراً  كه  است  این  دشمن  واژه   استفاده  مورد   در

 به  ندارند.  دشمن  واژه  از  عيني  و  مشترک  درک  بلكه  دارند،  گوناگون  اهداف

  سياسي  عرصه  در   دشمن   واژه  كاربران  عملكرد  و  اهداف  شدن  شفاف   منظور

  در  دشمن  مفهوم   یا  واژه  از مختصری   و  كلي  بسيار  تبيين  كالن،  مدیریت  و

  دشمن   كلي  بسيار  بياني  به  كيست؟  یا  چيست  دشمن  شود.مي   ارائه  موجز

  یك   تخریب  و  آسيب  قصد  گوناگون  دالیل  به  كه  شودمي  اطالق   عاملي  به

 اقتصاد   به  اقتصادی   مفسد  یك   مثالً،  دارد.  را  نوعي  هر  از  موجود)پدیده(

  با   گوناگون  قوای   و  سطوح  در  اجرائي  اركارگز   یك  رساند،مي  آسيب  كشور

 شود،مي  اجتماعي  نظم  تخریب  موجب  اخالقي بي  و  فراقانوني  عملكرد

  و   اعتبار  به  كند مي  شكني  قانون  سود،  كسب   قصد  به  كه  كارگزاری 

  ملي   منابع  غارت  قصد  به   دیگر  كشورهای   رساند،مي   آسيب   نظام   مشروعيت

  وجود  بنابراین،  و...  نندرسامي  آسيب  كشور  به  گوناگون  های   شيوه  به

  امری   وجه  هيچ  به  حكمراني،  و  سياست  عالم  در  بالقوه  و  بالفعل   دشمنان
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  آشفتگي   موجز  این  موضوع   كه  آنجا  آز  نيست.  شده  كشف  تازه  یا  عجيب

  است   اهميت   حائز  بسيار  است،  كالن  مدیریت  ناكارآمدی   و  سياسي  عرصه

  عرصه   كه   آنجااز   شود.  شفاف  سياسي  عرصه  در  دشمن  كاربردی   معني  كه

  دراین   عملكردها  و  اظهارات  بنابراین  است،  همگاني  عرصه  یك  سياسي

  بنابراین،  باشند.  داشته  جناحي  یا   شخصي  جنبه   تواند)ونباید(  نمي  عرصه

 توان   مي  آنگاه  شود،  تلقي  منطقي  دشمن  از فوق  كلي  و  مختصر  تبيين  اگر

  مدیریتي   و  سياسي  عرصه  در  دشمن  واژه  كاربران  منظور  كه  داشت  انتظار 

 ملي«  امنيت  و  »منافع  به  دارند  قصد  كه  دارند  وجود  عواملي  كه  است  این

 رسمي عرصه در دشمن، واژه كاربران همه كه بپذیریم اگر  برسانند. آسيب

  ملي  امنيت  و   منافع  جزء  به  ای   دغدغه  و  صادقانه   سياستي  رسمي  غير  و

  وطن  ربرانكا   همه  تا  باشيم  داشته  انتظار  كه  بود  خواهد  طبيعي  ندارند،

  ملي   امنيت  و   منافع  تحقق  جزء  هدفي  یا  اندیشه  هيچ  دشمن،  واژه  پرست

  اخالق،  یا  دشمن؛  واژه  كاربران  صداقت  محك  سنگ  آنگاه  باشند.  نداشته

 ملي)  منافع  عبارتي،  به  است.  و...   بودن  ملي  منافع  مند  دغدغه  و  قانونمند

  كاربران  فاهدا  و  صداقت  مبنای   شهروندان(  نسبي  امنيت  و  آرامش  رفاه،

 اساسي،  نظرهای   اختالف  تناقضات،  به  توجه  با  آیا  است.  دشمن  واژه

  و   سياسي  عرصه  در  و...  فراقانوني  عملكرد  ها،  اخالقي  بي  ها،  خصومت

  هدفي  صادقانه  دشمن،  واژه  كاربران  همه  كه  كرد  ادعا  توان  مي  مدیریتي،

  ندارند.  ایران،  آرامش  و  اقتدار  سربلندی،  و  ملي  امنيت  و  منافع  تحقق  جزء
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  همه   در  رسمي  غير  و  رسمي  ورزان  سياست  پرستي  وطن  و  صداقت  فهم

  عيني   »شرایط  ندارند.  آكادميك  و   متافيزیكي  تاریخي،  دانش  به  نياز   سطوح

  ترین  شفاف  كنند،  مي  زندگي  آن  در  روان  و  روح  ذرات  تمام  با  شهروندان  كه

  ین تر  قوی   دوستيميهن  .  است«   دشمن  واژه  كاربران  صداقت،  محك  سنگ

 عقالنيغير   وملي  اجتماعي  شرایط  از   خروج   است.   دشمني  هر  شكست  سالح

  ورز  سياست  جناح،  هيچ  برای   دوستي  ميهن  ویژگي  بدون  مخرب،  بسيار  و

 ميان   دوستي   ميهن  اراده   و  فهم  عدم  شاید  نيست.  ممكن  منصبيصاحب   یا

 منافع  دشمن  ترین   قوی   و  مخرب  ورزان  سياست  و  منصبان   صاحب   برخي

 قوی   دوستي  ميهن  تاریخي  شماربي  شواهد  گواه  به  باشد.  يمل  امنيت  و

  فرضي   یا  ساخته  خود  نه  و  واقعي  دشمنان  مقابل  در  حكمرانان  سالح  ترین

  بر  تكيه  بدون  تواند،  نمي  قدرتي  ابر  هيچ  بلكه  كشوری   هيچ  تنها  نه  است.

 ملي   منافع  بر   مبتني  حكمراني  شود.  پيروز  دشمنان  با  تقابل  در  ملي،  منافع

  كارآمدی   منظور  به  ناپذیر  اجتناب  الزام  و  ضرورت  یك  بلكه  نيست  نهگزی  یك

 است.  مختلف های حكومت سرنوشت  از مملو تاریخ است. نظامي هر
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  روابط   راهبردی   شورای   خارجه،  امور   وزارت   دوستان ميهن   موجز   این   مخاطب 

  زمين   در   بازی   نگارنده،  باور   به   هستند.   زمينه   دراین   متوليان   دیگر   و   خارجه 

  ترین كاربردی   از   یكي   اند،داده   هشدار   آن   مورد   در   مكررا   رهبری   كه   دشمن 

  مصداق   دشمن   زمين   در   نكردن   بازی   عبارتي،  به   است.   سياسي   های اندیشه 

  حياتي   بلكه   ضروری   تنها   نه   بنابراین   باشد،مي   ادبان« بي   از   آموختي،  كه   ز ا   »ادب 

  و   بدخواهان   كه   آنگونه   دوست،ميهن   كارگزاران   و   منصبان صاحب   كه   است 

  كه   نيست   توجيه   یا   كتمان   قابل   دیگر   نكنند.   عمل   خواهند،مي   ایران   دشمنان 

  نظام   هم   خارجه   ط رواب   در   ها نارسایي   برخي   است.   پرهزینه   بسيار   خارجه   روابط 

  مورد   در   است.   كرده   فشارهایي   متحمل   گذشته   دهه   چند   در   را   شهروندان   هم   و 

  تبادل   و   بحث   ها ماه   توان مي   است   پرهزینه   گاه   اینگونه   خارجه   روابط   چرا   اینكه 

  دشمنان   جهان   كشورهای   همه   نيست.   موجز   این   در   آن   مجال   كه   كرد   نظر 

  به   كنيم   تلقي   دشمن   را   كشور   چند   تنها   اینكه   هستند.   ایران   بالقوه   و   بالفعل 

  ناكارآمدی   جنگ،  ثباتي،بي   آشفتگي،  است.   ملي   امنيت   و   منافع   انداختن   خطر 

  جمله   از   ای منطقه   فرا   خواران انرژی   حضور   و   صهيونيستي   رژیم   جنایات   ها،دولت 

  حساب   به   بيگانگان   های دشمني   جمله   از   منطقه   در   و...   فرانسه   انگليس،  آمریكا،

  باشد،  داشته   متشنج   و   سودمند غير   رابطه   همسایگان   با   ایران   كه این   آید. مي 

  است.   ای فرامنطقه   استعمارگران   و   صهيونيستي   رژیم   هدف   ترین اصلي   شك بي 

  و   فرهنگ   قوی،  تاریخي   ارتباطات   وجود   با   خاورميانه   كشورهای   دیگر   و   ایران 
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  تنش   ندارند.   تنش   برای   منفعتي هيچ   و...   خدادادی   منابع   انواع   مشترک،  دین 

  و   صهيونيستي   رژیم   نفوذ   و   اقدامات   نتيجه   تنها   خاورميانه   كشورهای   ميان 

  انرژی   سرشار   منابع   غارت   برای   راهكاری   عنوان به   ای فرامنطقه   خواران انرژی 

  صرفا  خاورميانه  های كشور  در   منصبان   صاحب   برخي  عملكرد   است.   خاورميانه 

  بازی   یا   ای فرامنطقه   ر استعمارگ   غارتگران   و   صهيونيستي   رژیم   اهداف   راستای   در 

  است،  ممكن   چگونه   شود   پرسش   باید   مقدمه   این   با   حال   است.   دشمن   زمين   در 

  نگارنده،  باور   به   كرد؟   غلبه   ای فرامنطقه   خواران انرژی   و   صهيونيستي   رژیم   بر 

  رژیم   بر   غلبه   مدیریت   یا   عمل   ابتكار   گرفتن   دست   به   ملزومات   همه   ایران 

  تهران،  در   صلح   موسسه   ایجاد   دارد.   را   ای ه فرامنطق   خواران   انرژی   و   صهيونيستي 

  خواران   انرژی   اخراج   و   صهيونيستي   رژیم   شكست   سالح   ترین قوی   و   كاربردی 

  در   امنيت   و   آرامش   ثبات،  ایجاد   و   و...(   فرانسه   انگليس،  ای)آمریكا،فرامنطقه 

  شورای   و   خارجه   امور   وزارت   جمله   از   خارجه   روابط   متوليان   است.   خاورميانه 

  صلح   موسسه   یا   نهاد   تاسيس   به   اقدام   درنگ بي   باید   خارجه   بط روا   راهبردی 

  از   گذشته   تهران   در   خاورميانه   صلح   موسسه   ایجاد   كنند.   تهران   در   خاورميانه 

  حاكي   ای؛ منطقه   همكاری   افزایش   و   تقویت   زدایي،  تنش   ثبات،  چون   پيامدهایي 

  سياسي   م نظا   كاربردی   و   عميق   تحليل   و   انسجام   ثبات،  اقتدار،  خالقيت،  بلوغ،  از 

  موسسه   متوليان   كشد. مي   جهانيان   رخ   به   را   فرامنطقه   و   منطقه   شرایط   از   ایران 

  صهيونيستي(   رژیم   )بجز   خاورميانه   در   درگير   كشورهای   همه   از   توانند مي   صلح 

  به   مقدماتي   مرحله   در   كنند.   دعوت   تهران   در   صلح   همایش   در   شركت   برای 
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  بلكه   نيست   مدنظر   شي همای   یا   اجالسي   چنين   در   خاص   دستاوردهای   وجه هيچ 

  ثبات،  برای   ایران   اهداف   و   ابتكار   اقتدار،  خرد،  دادن   نشان   و   نخست   گام   برداشتن 

  نخبگان   ایران   اینكه   صرف   است.   مهم   خاورميانه   در   زدایي   تنش   و   آرامش 

  برای   را   خاورميانه   كشورهای   دیگر   فرهنگي   و   سياسي   اقتصادی،  دانشگاهي،

  موفقيت   یك  كند  دعوت  و   جمع   ن تهرا   در   خاورميانه  صلح   همایش  در   شركت 

  و...   سوئيس   اتریش،  چون   كوچكي   كشورهای   چرا   بود.   خواهد   دیپلماتيك   بزرگ 

  نباید   بزرگ   و   كهن   ایران   اما   باشند،  المللي بين   مهم   نهادهای   جایگاه   توانند مي 

  اجالس   برپایي   باشد؟   تهران   در   خاورميانه   صلح   نهاد   یا   موسسه   ایجاد   بستر 

  خواهد   همسایگان   با   زدایي تنش   راستای   در   تهران   در   اول(   گام   عنوان صلح)به 

  صلح   دانشكده   تاسيس   تواند مي   تهران   در   صلح   همایش   یا   اجالس   برآیند   بود. 

  آگاه   های دیپلمات   و   ورزان   سياست   از   جدیدی   نسل   تربيت   منظور   به   تهران   در 

  همچنين   تواند مي   تهران   در   صلح   موسسه   باشد.   خاورميانه   در   ملي،  منافع   به 

  كارشناسان   اندیشمندان،  و...   تفاهم   نظر،  تبادل   وگو،گفت   برای   بستری   عنوان به 

  و   عملي   راهكارهایي   ایجاد   منظور   به   خاورميانه   كشورهای   های دیپلمات   و 

  صلح،  ایجاد   و   خاورميانه   كشورهای   اختالفات   فصل   و   حل   راستای   در   بينانه واقع 

  خاورميانه   صلح   موسسه   باشد.   خاورميانه   های كشور   ميان   آرامش   و   امنيت 

  علمي،  فرهنگي،  و...   ها   مراسم   ها،جشن   ها،همایش   انواع   برپایي   با   تواند مي 

  خاورميانه   كشورهای   اقتصاد   كردن   نزدیك   به   و...   ورزشي   صنعتي،  و   تجاری 

  بازار   د ایجا   بستر   بلندمدت   در   تواند مي   خاورميانه   صلح   موسسه   كند.   اقدام 
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  هزینه   كم   و   كاربردی   تهران،  در   صلح   موسسه   ایجاد   شود.   خاورميانه   مشترک 

  ای فرامنطقه   خواران   انرژی   اخراج   و   صهيونيستي   رژیم   شكست   برای   سالح   ترین 

  كنيم،  تصور   لحظه   چند   برای   تنها   باشد. مي   ...   و   فرانسه   انگليس،  آمریكا،  همچون 

  تعامل   در   نزدیك   و   دور   كشورهای   دیگر   و   همسایگان   با   گذشته   دهه   چند   در   اگر 

  تر جدی   و   بيشتر   و...   علمي   دفاعي،  صنعتي،  علمي،  اقتصادی،  مراودات   انواع   و 

  صلح،  دهه   چند   كنيم   تصور   بود.   امروز   از   پرتر   چقدر   كشور   خزانه   بردیم،مي   بسر 

  بسترمناسب   توانست مي   چگونه   كشورها،  دیگر   با   و...   همكاری   ثبات،  آرامش،

  دارای   یا   متافيزیك   تاریخ،  كارشناس   نيست   الزم   د. شو   كشور   برای   توسعه 

  روابط   در   خصومت   و   »تنش   كه   كنيم   درک   تا   باشيم   آكادميك   تحصيالت 

  را   فقرا   ارتش   خالي،  خزانه   شود. مي   ملي   خزانه   شدن   خالي   به   منجر   خارجه 

  نتيجه   در   و   ملي   و   اجتماعي   های چالش   انواع   بستر   فقرا   ارتش   كند. مي   ایجاد 

 « .باشد مي   كالن   مدیریت   شتر بي   هرچه   ثباتي بي 



 

 دفاعی  تقویت راهكار 
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دارند،   آنهایيكه قدرت  تنها  كه  در جهاني  دفاعي  توان  تقویت  با  مخالفت 

توانند  امنيت،  رفاه  و  آرامش  داشته  باشند،  حاكي  از  عدم  درک  روابط مي

عيني  بين الملل  است.  توان  دفاعي  نيروهای   مسلح  باید  بدون  هيچ  

 محدودیت  و وقفهای  افزایش  پيدا كنند.

ترین  غفلت  تصميم سازان  و  تصميم گيران  امور  دفاعي  و   سياسي  این  اساسي

است  كه  توجهای   به  این  حقيقت  كاربردی   كه  »توسعه  توان  دفاعي  در  زمان  

 صلح، ثبات و  آرامش مسير است«، ندارند.

اجازه دهيد تنش در روابط خارجه و بحران مدیریت كالن را با پدیده زلزله  

مقایسه كنيم. كدام عقل سليم مي تواند ادعا كند كه هنگام وقوع زلزله فردی  

كند،  تمان بسازد. یا زماني كه اپيدمي چون كرونا شيوع پيدا مي مي تواند ساخ 

 شهروندان   مي توانند   با   آرامش   خيال   و   كما   في   سابق   به   امور   روزمره   بپردازند . 

بنابر شواهد بسيار »عصر كارزارهای سخت )جنگ( گذشته است«. چراكه  

های   هستهای   »نميتوانند«   از  طریق  تقابل  نظامي  چالش های   ميان قدرت 

خود  را  حل  و   فصل  كنند  و   اینكه  تقابل  ميان  كشورهای   هسته ای   با  

كشورهای   دارای   توان  تسليحاتي  تاریخ  گذشته  و  ابتدایي  رخ  نميدهد،  

چراكه  از  قبل  نتيجه  چنين  تقابلي  مشخص  است.  تهدیدات  كشورهای   با 

توان  دفاعي   ضعيف توسط قدرت های هسته ای   صرفاً   نوعي  بازی   و   گمراه  

كردن  افكار  عمومي  به  منظور  استعمار  منابع،  ذخایر  و  دارایي های   كشورهای   
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ضعيف  است.  در   جهان  معاصر،  تنها  زماني  جنگي  رخ  مي دهد   كه  كشورهای   

هسته ای   از   كشورهای   ضعيف   استفاده  ابزاری   ميكنند.  بنابراین  اندیشه  یا 

احتمال   تقابل نظامي ميان یك كشور با توان  دفاعي ابتدایي با یك كشور 

 هسته ای  به هيچ وجه واقع بينانه نيست.

چندین دهه گرفتار كارزار با دشمن هستيم و بنابر شواهد و تجربيات تلخ از  

اقتصادی، علمي، تجاری، فرهنگي و... متوليان مدیریتي و دفاعي  عرصه های  

تمام حواس، امكانات و منابع و توان خود را صرف توسعه توان نظامي و نبرد  

سرنوشت  جنگ  از  و  كرده  )نظامي(  ساز،  كم هزینه   و   پر منفعت   نرم   سخت 

) توسعه،  استقالل   و   خودكفایي   اقتصاد،  علمي،  صنعتي،  تجاری   و ...(  غفلت   

كر ده اند .  به   گواه   شواهد   بسيار   در   همه   كشورهای   توسعه   یافته،  ابزار   تقویت   

توان   دفاعي،  كارزار   نرم است. به عبارتي، توسعه و استقالل سياسي، علمي،  

 اقتصادی، صنعتي، كشاورزی و... صحنه واقعي نبرد ميان كشورها است. 

چرا تقویت توان دفاعي در صلح، آرامش و ثبات ممكن و بسيار كم هزینه  

ارجه بدون تنش،  است؟ به این دليل بدیهي كه در ثبات، صلح و روابط خ 

چشم ها و توجه های بسيار اندكي معطوف به انواع فعاليت های دفاعي  

دانشگاه  مستلزم  دفاعي  صنایع  توسعه  دارد.  های   مولد   و   وجود 

سرمایه گذاریهای   كالن   كه   از   طریق   اقتصاد   شكوفا   مسير   است،  مي باشد .  

دانشگاه های  مولد   مستلزم   دانشجویان   دارای   آرامش   و   امنيت   رواني،  

 اجتماعي   و   مادی   است . 
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پرستان   مدیریت دفاعي باید توجه داشته باشند كه هيچ كشوری نه تنها  وطن 

عالقه ای   به   افزایش   توان   دفاعي   ما   ندارد،  بلكه   بي شك   به   شكل های   گوناگون   

در   مسير   توسعه،  تقویت   و   استقالل   دفاعي   ما   انواع   موانع   را   ایجاد   مي كنند .  

چراكه   استقالل   و   توان   نظامي   باالی   ایران   برای   هر   كشوری   یك   تهدی د  

 محسوب مي شود،  حتي   برای   برخي   كشور های   در   ظاهر   دوست   شرقي . 

ناپذیر  برای   هر   حكومتي  توسعه و استقالل توان دفاعي یك ضرورت اجتناب 

است.  بنابراین  استقالل  نظامي   و  دفاعي  تنها  از  طریق  بازی   هوشمندانه 

مبتني  بر  تحقق   اهداف  منافع  و   امنيت  ملي،  با  همه   كشورها  و   نه  تنها  با 

چند كشور ميسر خواهد بود. چراكه  سياست به عبارتي بازی  با مولفههای  

 واقعيت عيني در امور داخلي و  روابط بين الملل  است.

نه تنها آمریكا و اروپا بلكه كشورهای شرقي هم تمایل ندارند كه ایران به 

استقالل علمي، اقتصادی، دفاعي، صنعتي و... دست پيدا كند. به این دليل 

ساده كه استعمار ایران توسعه یافته دیگر برای استعمارگران ميسر نخواد  

دفاعي،   استقالل  كه  ایراني  از  توانست  نخواهد  دیگر  استعمارگران  بود. 

مناسبات   در  )امتياز(  »برگ«  یك  عنوان  به  دارد،  و...  علمي  اقتصادی، 

مابين  بهرهبرداری   كنند.  چراكه  بنياد  مناسبات  ميان  كشورهای   توسعه  في

یافته همكاری و نه استعمار یكي توسط دیگری است. توسعه و استقالل 

توان دفاعي بدون تنش زدایي  و   روابط  سالم  و  سودمند  با  دیگر   كشورها  به  

 ویژه  همسایگان، امری  ناممكن  است.
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  منصبان صاحب   برخي   و   سياسي   نشينان حاشيه   شهروندان،  از   وسيعي   بخش 

  منجي   آمریكا   انتخابات   گویي   اند. شده   خيره   آمریكا   انتخابات   به   زدن«   پلك   »بدون 

  برخي   و   سياسي   نشينان حاشيه   شهروندان،  است   قرار   كه   است   بخشي رهایي 

  انبوه   این   در   و   كند   خالص   فرسا طاقت   های چالش   انواع   از   را   منصبان صاحب 

  كه   ببيند   تواند نمي   یا   خواهد نمي   چشم   جفت   یك   حتي   شده   خيره   های چشم 

  »تخریب«   جمله   از   ها چالش   انواع   ریشه   ندارد«.   تن   بر   لباس   كالن   »مدیریت 

  های ناهنجاری   خارجه،  روابط   اقتصادی،  شهروندان،  معيشت   سياسي،  اخالق 

  در   بلكه   جغرافيایي   مرزهای   از   خارج   در   نه   و...   آموزش   اشتغال،  عي،اجتما 

  ناكارآمد   ساختار   عبارتي،  به   است.   كالن   مدیریت   ساختار   بودن غيركاربردی 

  باشد. نمي  ملي(  ملي)منافع  و  اجتماعي  نيازهای  انواع  با  هماهنگ   كالن  مدیریت 

  به   ملي(   منافع )   شهروندان   نيازهای   انواع   با   كالن   مدیریت   ساختار   تطبيق   عدم 

  فصل   و   حل   و   مدیریت   ملي،  كالن   مدیریت   ساختارهای   وجودی   دليل   معني؟   چه 

  اجتماعي   نيازهای   انواع   عقالني   و   طبيعي   دالیل   به   است.   شهروندان   نيازهای   انواع 

  تا   است   ضروری   بسيار   اینرو،  از   هستند.   تحول   و   تغيير   حال   در   پيوسته   ملي   و 

  ملي،  و   اجتماعي   نيازهای   انواع   ت تحوال   با   متناسب   كالن   مدیریت   ساختار 

  ملي   و   اجتماعي   های چالش   انواع   كاربردی،  بياني   به   شوند.   كارآمد   و   بروزرساني 

  نيازهای   انواع   با   متناسب   كالن   مدیریت   ساختار   كه   شوند مي   ایجاد   هنگامي 

  انواع   توان مي   مگر   مثال،  عنوان به   نشود.   رساني   بروز   و   متحول   ملي   و   اجتماعي 
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  ممكن   آیا   ،  كرد؟   درمان   پيش   قرون   پزشكي   تجهيزات   و   دانش   ا ب   را   ها بيماری 

  و...(   صهيونيستي   رژیم   )آمریكا،  بدخواهان   با   كمان   و   تير   و   نيزه   شمشير،  با   است 

  های روش   و   دانش   با   تواند مي   پرورش   و   آموزش   مگر   كرد؟   تقابل   زمين   ایران 

  بپردازد؟   فعلي   جوامع   شهروندان   تربيت   به   یا   شود   مدیریت   پيش   قرن   ده   آموزشي 

  جامعه   برای   توانيم مي   پيش   قرن   ده   تجهيزات   و   ابزار   با   كند   ادعا   تواند مي   فردی   آیا 

  كاربردی   به   سياسي   كالن   مدیریت   معاصر،  جهان   در   و...   كنيم؟   فراهم   غذا   امروز 

  مسكن(،  )لباس،  غذا   تامين   و   تهيه   دفاعي،  امور   مدیریت   یعني   بيان،  ترین شفاف   و 

  پرداختن   و...   تجارت   و   صنعت   علم،  توليد   رورش،پ   و   آموزش   درمان،  و   بهداشت 

  باشد،  فهم   قابل   و   عقالني   فوق   استدالل   اگر   تاریخي.   رویاهای   و   ها اندیشه   برخي   به 

  ورزان سياست   و   كارگزاران   منصبان،  صاحب   برخي   چرا   كرد،  سؤال   توان مي   آنگاه 

  پيشين   قرون   و...   ساختارها   راهكارها،  ها،طرح   ها،اندیشه   با   توان مي   كه   دارند   باور 

  تر خطرناک   مراتب   به   جهاني   در   كه   امروز   پيچيده   بسيار   جامعه   یا   كرد   حكمراني 

  مدیریت   پيش   قرون   مدیریتي   ساختارهای   با   را   كند مي   زیست   پيشي   قرون   از 

  ملي   و   اجتماعي   های چالش   انبوه   از   اندكي   بسيار   بخش   سليم،  عقل   گواه   به   كرد؟ 

  قرار   كالن   مدیریت   و   شهروندان   روی   پيش   را   پرمخاطره   بسيار   ای آینده   كه 

  ساختار   مختصر،  و   كلي   بياني   به   دارد.   ملي   مرزهای   از   خارج   در   ریشه   دهد،مي 

  ایران   حاضر   حال   جامعه   اهداف   و   ها خواسته   نيازها،  با   متناسب   كالن   مدیریت 

  و   بلندمدت   یا   پایدار   سياسي   اهداف   ارادی«،  »فرا   قاعده   یك   بنابر   نيست. 

  ناپذیر  اجتناب  امر  این  دليل  و  هستند  متغير  و  مدت ه كوتا  مدیریتي  ساختارهای 
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  حال   در   پيوسته   انساني)شهروندان(   اهداف   و   خواسته   نيازها،  كه   است   واقعيت   این 

  مدیریت   كارآمدی   ناپذیر اجتناب   و   ابدی   راهكار   تنها   هستند.   تكامل   و   تغيير 

  ملي   و   اجتماعي   های چالش   انواع   فصل   و   حل   شرط   پيش   كه   كالن)حاكميت( 

  آنان   بردارد.   گام   ملي   منافع   تحقق   مسير   در   كالن   مدیریت   كه   است   این   است،

  كه   است   معني   بدین   دارند؛   ملي   منافع   از   متناقض   و   متفاوت   تعریفي   و   درک   كه 

  و   فعل   تمامي   مقصد   و   مبداء   عنوان به   ملي   منافع   اهميت   و   كاركرد   چيستي،

  فصل   و   حل   جي من   اند. نكرده   درک   را   كالن   مدیریت   جمله   از   اجتماعي   انفعاالت 

  شهروندان،  معيشت   های عرصه   در   ملي   و   اجتماعي   كننده فلج   های چالش   انواع 

  تجارت  و  صنعت  درمان، و  بهداشت  پرورش، و   آموزش  اقتصادی، خارجه، روابط 

  اهداف   كردن   یكسان   بلكه   و...   پينگ   جين   شي   پوتين،  ترامپ،  نبودن   یا   بودن نه   و... 

  كارآمد   و   پایدار   سياسي   كالن   دیریت م   است.   ملي   منافع   اهداف   و   كالن   مدیریت 

  معاصر،  پيچيده   بسيار   های انسان   و   جوامع   درک   برآیند   شك بي   معاصر   جهان   در 

  »هيچ   معاصر   جوامع   نيازهای   و   ها چالش   ها)شهروندان(،انسان   كه   معني   بدین 

 است.   ندارند،  پيشين   قرون   جوامع   نيازهای   و   ها چالش   ها،انسان   با   شباهتي« 
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  غيرمستقيم،  یا  مستقيم   خارجه،  روابط  نارسایي  شود،  گفته   اگر  نيست  بيرا   پر

  است.  داده  قرار  تاثير   تحت  را  كشور  و  شهروندان  امور  ترینابتدایي  و  كوچك

  است.  صهيونيستي  رژیم  و  آمریكا   با  چالش   خارجه   روابط  ابرموضوع   اینكه

  منظور  به  راهكاری   به  مختصر  و  كلي  طوربه  به  تا  دارد  تالش  موجز  این

  مختصر   و  كلي  اشاراتي  خارجه  روابط  كردن  سودمند   و  عقالني   كارآمد،

  دارد؟   وجود تنش  بدون  خارجه  روابط  ایجاد  برای   اهكاری ر  آیا  باشد.  داشته

  حقيقت   اما  نباشد،  قبول  قابل  یا   خوشایند  برخي  برای   شاید  صلح.   راهكار  بله.

 به  باید  توسعه  حال  در  كشورهای   كه  است  این  الملل  بين  روابط  عالم  در

  باید   كشورها  دیپلماتيك  اصطالح  به  یا  بدهند  باج  یافته  توسعه  كشورهای 

 بيشتری   سود  باید   توسعه  حال  در   كشورهای   اینكه   برسانند.  سود   گریكدی  به

  یا  تجربه »نه و  »علم«  معاصر، جهان در  بپردازند. كنند،مي  دریافت آنچه   از

  علم   است.  اجتماعي  و  انساني  های چالش   انواع   فصل   و  حل  ابزار  فردی«،  فهم

  و   تشخيص  )درک،  ذهني  مند   نظام   و  عميق  تعامل   یعني  كلي،  بياني  به

  تدوین   منظور  به  اجتماعي   و   انساني  مادی،  جهان   های پدیده  با  تحليل( 

  تحقق   راستای   در  ریزی برنامه  و  محاسبه  بر  مبتني  راهبردهای   و  راهكارها

  ایجاد   محاسبات،  جهان  در   انساني.  های   خواسته  و  نيازها  اهداف،  برخي

 دست   نيست.  حصول  غيرقابل  یا  دشوار  كاری   سودمند،  خارجه  روابط

  و  دالیل  هستند،  ملزم  ملي  منافع   و  امنيت  حكم  به  خارجه  روابط   اناندركار
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  را   خارجه  روابط  غيرسودمند   و   متشنج   پرهزینه،  بسيار   و  ناكارآمدی   عوامل

  دهد  توضيح  بتواند   كه  دارد   وجود   منصبي   صاحب   یا  فرد   آیا   كنند.  تبيين 

  امنيت   و  منافع  كه  ای خارجه   روابط  ایجاد  چون  سهل  و  بدیهي  امری   چرا

  كاربردی   و   اعتبار  محك،  سنگ  تنها  نيست؟  پذیر   امكان  كند،  محقق   را   ملي

 خارجه،  و  داخلي  امور  همه  در  سياسي  راهبردهای   و   راهكارها   ها،اندیشه

  برای   راهكارها  و  هااندیشه  انواع   كه  است  سنجشي  قابل  و  عيني  دستاوردهای 

  كه  است  این  امر  واقعيت  است.  كنند،  مي  ایجاد  ملي  امنيت  و  منافع  تحقق

 موجودیت   بود  نخواهد  قادر  آمریكا،  جانبه  همه  حمایت  بدون  غاصب  رژیم

 های استان   از   یكي  را   غاصب  رژیم  اگر   نيست  پربيراه  كند.  حفظ  را   خود

  را   ایران  حساب  طرف  كه  است  بدیهي  امری   بنابراین،  كنيم.  تلقي  آمریكا

  طریق   از   كه  رویا   یا  اندیشه  این   شاید  كنيم.  تلقي  غاصب  رژیم  نه  و  آمریكا

  را  خود  خارجي  و  داخلي  های چالش   بتوانيم  آمریكا،  با  سخت)نظامي(  تقابل

  بينانه واقع خيلي  سخت، و پرهزینه تجربه دهه چند گواه به كنيم، برطرف

  هدف   تعبيری،  به  است.  ملي  منافع  تحقق  سياسي  هدف  واالترین  باشد.

  روش  »یك  سخت)جنگ(،  تقابل   اینكه   و  است   ملي(  هدف)منافع  تحقق

 تحقق  برای   دیگر«   روش  یك  تواندمي  هم  »صلح   اما  است،  هدف«   ققتح

  اگر  باشد.  ملي  امنيت   و  منافع  اهداف   تحقق  یعني،  سياسي  واالی   هدف 

 با  را  كالن  مدیریت  تواندمي  ممكن،  روش   یك  عنوان  به  صلح  كه  بپذیریم

  ناپذیر«   »اجتناب  آنگاه،  برساند،  ملي  اهداف  به  تر  سریع  و  كم  های هزینه 
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  راهكار  كردن  عملياتي  برای   راهبردی   باید  ملي   منافع  راستای   در  كه  است

  »مجاز   متنفذی   و  كارگزار  منصب،  صاحب  هيچ  شود.  تدوین  صلح  تاكتيك  یا

  فدای   را  ملي  امنيت  و  منافع  كه  كند  اتخاذ  را  راهبردهایي  و  ها روش   نيست« 

  مشروعيت   و  وجودی   فلسفه  ملي  منافع  تحقق  چراكه،  كند.  جناحي   منافع

 شود؟ مي  محقق  چگونه  و  چيست  صلح  است.  كارگزاران  و  منصبان   صاحب

  دیگر   و  همسایگان  با  سودمند  تبادالت  انواع   و  ارتباط   صلح  بستر  یا   بنياد

  مبتني  باید  كشورها  ميان  ارتباطات  مختصر  و  كلي  بياني  به  است.  كشورها

  مادی،  اهداف  بدون  كشورها   و  هاگروه   ها،انسان   باشد.  دالیل   برخي  بر

  ارتباط  یا  تعامل  یكدیگر  با  ملي  و  اجتماعي  )روانشناختي(،  احساسي

 و  تمایالت  نيازها،  اهداف،  از  انبوهي  و  انواع   دارای   كشوری   هر  گيرند.نمي

  با   ارتباط  برقراری   )الجرم(  نيازمند   آنها  كردن  محقق   برای   كه  آرزوهاست

  در   همسایگان  با  سودمند  و  آميزصلح   ارتباط  بنابراین  است.  كشورها  دیگر

  و  ملي)ایران(  تمایالت   و  آرزوها  اهداف،  نيازها،  انبوه   و  انواع   تحقق   راستای 

  بستر   ترینكاربردی   و  هزینهكم  تواندمي  خاورميانه،  كشورهای   دیگر  منافع

  آشوب   ایجاد  بر  مبني  آمریكا،  راهبرد  مجری   كه  غاصب  رژیم  محو  منظور  به

  انرژی   جمله  از  متنوع   ذخایر  و  منابع  غارت  منظور  به  خاورميانه  در  ثباتيبي  و

  بلندی   عمر  طول  ای منطقه   تنش   بدون  تواندنمي   غاصب  رژیم  باشد.  است،

 سخت  تقابل  نه  و  صهيونيستي»صلحرژیم  محو  راهكار  بياني،  به  باشد.  داشته

  )در   آشوب  از  قبل  سوریه  بگویم  اگر  خطاست  آیا  مثال،  عنوان  به  است«.



 233 / فصل پنجم 
       x 

  مقابل   در  كنوني،  سوریه  از  قدرتمندتر  بسيار  سپری   ت(،ثبا  و  صلح  زمان

  كه  هایىراه   و   عوامل  ها،اندیشه  شود  ادعا  اگر  است   خطا  آیا  بود.  غاصب  رژیم

  نكرد  وارد  آمریكا  و  غاصب  رژیم  به  آسيبي  تنها  نه  شد،  سوریه  تضعيف   باعث

 »كشورچه  كه  جایي  تا داده  افزایش را  جعلي رژیم  این  ای منطقه  نفوذ  بلكه

 برای   پایگاهي  به  تبدیل  عربستان(  پنهان  تایيد  )با  فارس  خليج  حاشيه  ای« ه

  راهكار   سخت،  تقابل  نه  و  صلح  بپذیریم  اگر  شد.  خواهند  و  شده  رژیم   این

 انواع   نباید  چرا   آنگاه  است،  ملي«   »منافع  تحقق  برای   سودمندتری 

  تجاری،  اقتصادی،  ورزشي،  علمي،  فرهنگي،  های جشن   و  مراسم  ها،همایش 

  در   غاصب   رژم  نفوذ  كاهش   راستای   در  و   ایران  ابتكار  به  و...  عتيصن

 شود؟  انجام تهران)ایران(  در خاورميانه،
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  صنعتي،  سياسي،  نظر   از   كه   یافته توسعه   كشورهای   در   ویژه   به   معاصر   جهان   در 

  كالن   مدیریت   منظور   به   شده   پذیرفته   الگوهای   عنوان   به   و...   فرهنگي   علمي،

  و   منصبان صاحب   نهادها،  عملكرد   نقد   هستند،  كشورها   بيشتر   در   سياسي 

  شود،نمي   و...تلقي   گناه   غيراخالقي،  تابو،  غيرقانوني،  تنها   نه   حكومتي   كارگزاران 

  ای سليقه   و   ناكارآمد   عملكرد   از   پيشگيری   و   كالن   مدیریت   كارآمدی   برای   بلكه 

  شود. مي   تلقي   مطلوب   و   الزم   ضروری،  امری   كالن   مدیریت   كارگزاران   برخي 

  به   دستيابي   ضرورت   پيرامون   را   نكاتي   مختصر   بطور   تا   دارد   تالش   موجز   این 

  توان   به   دستيابي   مخالف   كه   افرادی   كند.   ارائه   ای هسته   بازدارندگي   توان 

  الملل بين   روابط   ميداني   های واقعيت   از   هستند،  ای هسته   ملي   بازدارندگي 

  بحث   بنابراین،  كنند. مي   پيگيری   را   غيرملي   اهداف   یا   ندارند   چنداني   آگاهي 

  وجود   به   توجه   با   چراكه   نيست،  دفاعي   بازدارندگي   توان   نداشتن   یا   داشتن 

  توان   داشتن   اند«،كرده   انحصاری   را   ملي   »توسعه   كه   المللي بين   های قدرت 

  ملي   پایدار   توسعه   برای   ضرورت   یك   بلكه   مطلوب   تنها   نه   ای هسته   بازدارندگي 

  انرژی   و   صهيونيستي   رژیم   موضوع   شود،  گفته   اگر   نيست   پربيراه   است. 

  همه   كه   خارجه   روابط   های چالش   تمامي   مبنای   بازدارندگي(   ای)توان هسته 

  است،  داده   قرار   تاثير   تحت   شدیدًا   غيرمسقيم،  و   مستقيم   ا ر   داخلي   های عرصه 

  مغایر   سياسي   و   دفاعي   منصبان صاحب   برخي   اظهارات   و   رفتار   باشد. مي 

  دفاعي   بازدارندگي   توان   به   دستيابي   منظور   به   ملي   ضروری   و   الزم   های تالش 
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  نه   دفاعي   بازدارنده   توان   به   دستيابي   ضرورت   كه   است   این   امر   واقع   چرا؟   است. 

  و   فشار   نفوذ،  انواع   اعمال   از   پيشگيری   و   بازدارندگي   برای   بلكه   تهاجم   ای بر 

  ملي   توسعه   از   جلوگيری   منظور   به   استعماری   كشورهای   جانب   از   كشور   تهدید 

  مهم   های مولفه   از   یكي   بازدارندگي   توان   شود   گفته   اگر   بود   نخواهد   گزاف   است. 

  دفاعي   عرصه   در   رفتار   پذیرترین آسيب   باشد. مي   پایدار   و   هزینه   كم   ملي   توسعه 

  بالفعل   دشمنان   مورد   در   را   خود   منفي   نظر   آشكارا   كه   است   این   خارجه   روابط   و 

  بالمنازع، ابرقدرت   یك  عنوان   به  آمریكا   مثال،  عنوان   به  كنيم. مي   بيان  بالقوه  و 

  را   توسعه   حال   در   كشورهای   ذخایر   و   منابع   غارت   قصد   كه   گوید نمي   آشكارا 

  توسعه   حال   در   كشورهای   آزاد،  تجارات   یا   بشر   حقوق   ترفند   یا   ابزار   با   بلكه   دارد،

  جهان،  و   منطقه   امنيت   و   صلح   ترفند   با   صهيونيستي   رژیم   یا   كند. مي   غارت   را 

  های چالش   انواع   و   انبوه   گواه   به   اما   كند،مي   تضعيف   و   مهار   را   خود   دشمنان 

  اجتماعي   های ناهنجاری   شهروندان،  معيشت   ری،تجا   خارجه،  روابط   اقتصادی،

  دهه   چند   در   صهيونيستي   رژیم   و   آمریكا   مورد   در   خود   نظرات   آشكار   بيان   ،  و... 

  های هزینه   بلكه   نداشته،  نظام   و   كشور   برای   ملي   دستاوردی   تنها   نه   گذشته 

  بخواهيم(   باید   )كه   خواهيم مي   صادقانه   اگر   است.   كرده   تحميل   كشور   بر   گزافي 

  و   تند   شعارهای   از   »باید«   كنيم،  پيدا   دست   ای هسته   بازدارندگي   توان   به 

  ای منطقه   اجماع   ایجاد   برای   دشمنان   سوءاستفاده   بستر   تنها   كه   كننده تحریك 

  آشكار   بيان   با   دشمنان   حذف   یا   خنثي   شود.   پرهيز   شود،مي   ایران   عليه   جهاني   و 

  كشور   و   نظام   ی برا   شمار بي   موانع   بستر   تنها   و   ممكن«   »غير   اقدامات،  و   اهداف 



 اد روابط خارجه یمنافع ملی بن/  236

  بازدارندگي   توان   به   دستيابي   طریق   از   ملي   پایدار   توسعه   »هدف«   باشد. مي 

  رابطه   برقراری   و   شعارها   و   اقدامات   برخي   اهداف،  كتمان   اگر   است.   ای هسته 

  ملي   منافع   رساند،مي   ای هسته   بازدارندگي   توان   به   را   ما   دشمنان،  با   تنش   بدون 

  بسيار   عرصه  در   دهيم.  انجام  را  كار  ن ای   كه   كند مي   حكم  خردورزی، بر   مبتني 

  منافع   بر   مبتني   خردمندانه   دیپلماسي   بلكه   شعار   نه   الملل بين   روابط   هوشمند 

  جمله   از   ملي   منافع   تحقق   منظور   به   هزینه كم   و   عقالني   روش   تنها   ملي،

  توان   به   دستيابي   »ممكن«   مسير   اینكه،  باشد. مي   بازدارندگي   توان   به   دستيابي 

  و   شمالي  كره   مسير  نه  و   هند   فرانسه، آلمان، ژاپن،  مسير   ای هسته   بازدارندگي 

  ای( دفاعي)هسته   توان   كه   است   پرستي وطن   هر   خواست   است   پاكستان،

  های اندیشه   حتي   بلكه   آمریكایي   35  اف   تنها   نه   كه   شود   تقویت   آنقدر   بازدارنده،

  ي بازدارندگ   دفاعي   توان   تقویت   شوند.   نابود   و   رهگيری   ایران   آسمان   در   متخاصم 

  توان   است.   جناحي   منافع   برای   جایي   نه   و   سياسي   اختالفات   برای   جایي   نه 

  همه   پاک   احساسات   و   فرهنگ   شهروندان،  یكایك   به   مربوط   و   متعلق   دفاعي 

 است.   زمين   ایران   چندهزارساله   تاریخ   پرستان وطن 



 

 ترامپ شكست راز 
   868 شماره:  -  1399/۸/24   :تاریخ | 301306  :کد خبر روزنامه ارمان

  هراس،  نگراني،  آشفتگي،  دوران  تنها  نه  ترامپ  جمهوری   ریاست   دوران

  تجارت،  اقتصادی،  خارجه،  روابط  سياسي،  های عرصه   در  جهاني   نااميدی 

  ناپذیر   اجتناب   و  ابدی   رمز   و  راز  یك  كنندهآشكار   بلكه  بود،  و...  بشر  حقوق

  جناحي  و  فردی   اقتدار  هيچ  معاصر  جهان  در  »   اینكه،  بود.  سياست  عالم

  ترینبنيادی   دیگر،»   بيان  به  كند«.  غلبه  جمعي  خرد  و  اراده  بر  تواندنمي

  فردی   منویات  با  مقابله  در  جمعي  خرد  انسجام  ترامپ،  شكست  عامل)راز(

 و...   آرزوها   ها،خواسته   اهداف،  ها،ارزش   فروپاشي  از  پيشگيری   برای   بود«.

  نخبگان   ویژهبه  و  جمعي  خرد  است،  آمریكایي  مدنيت  بنياد  كه  مشترک

  و   اهداف  ها،ارزش   تمام  و   ترامپ  فردی   منویات  مقابل  در  آمریكایي

  نماد   ترامپ   عبارتي،  به  شدند.  یكپارچه  او،  جمعي   منافع  ضد   های اندیشه

  نماینده   بایدن  و  اجتماعي)جمعي(  ضد  عملكرد   و  اهداف  ها،اندیشه

  نخبگان  كه درسي بود. مدني  و  جمعي تمایالت و  رزوهاآ اهداف، ها،اندیشه

  آمریكا  انتخابات  از  باید  سطحي  هر  در  زمين  ایران  دوستوطن  سياسي

  منویات   بر  غلبه  منظور  به  ممكن  ابزار  تنها  جمعي  خرد  كه  است  این  بگيرند،

  از   سياسي   انسجام  اینكه،  است.  ملي)جمعي(  منافع  ضد   و  )جناحي(   فردی 

 سياسي(  نشينان  حاشيه  ویژهدلسوزان)به   رفتار   و  اده ار  سازماندهي  طریق

  عيني   »تجسم  ملي،  منافع  یعني  سياسي  هدف  واالترین  پيرامون  زمين،  ایران

 خورد«. مي  شكست  نه  و  كندمي   اشتباه  نه  جمعي  »خرد  است.  جمعي«   خرد
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 سياسي  عملكردهای   و  راهكارها  ها،طرح  ها،اندیشه   وقتي  دیگر،  بياني  به

  در   ورزانسياست  اینكه  دارد،  معني  یك  تنها  این  شوند،يم  مخرب  یا   عقيم

  به   آمریكا   انتخابات  نيستند.  جمعي  خرد  نماینده  یا  انعكاس  گوناگون   سطوح

  كارآمدی   پایدار  مسير  تنها  كه   داد  نشان  شكل   ترینكاربردی   و  شفاف

  به  جمعي  خرد  عيني  تجسم  مثابه  به  ملي  منافع  »انتخاب  كالن،  مدیریت

  آموخت  هااروپایي  به   ترامپ  است.  جناحي«   و  گروهي   ،فردی   منافع  جای 

  حيات  ادامه  خود  پای   روی   آمریكا  حمایت  و  بر  تكيه  بدون  باید  آنها  كه

  باید   داخلي  سياسي  مدیریت  كه  درسي  ترینكاربردی   كلي،  بياني  به  دهند.

 نمي  ایران  كه  است  این  بگيرد  ترامپ  بارمصيبت  و  سخت  گران،  تجربه  از

  گاهتكيه   تنها  اینكه   كند.  تكيه  شرقي  یا  غربي  كشور  هيچ   ه ب  نباید  و  تواند

  در  حركت  طریق   از   جمعي  خرد   بر  اتكا  كالن  مدیریت  برای   پایدار   و   امن

  است. ملي)جمعي( منافع تحقق راستای 

  و   ورزان  سياست  منصبان،صاحب  برخي  كه  درسي  ترینكاربردی   و  مهم

  مدیریت   در   كه  است  این   بگيرند،  ترامپ  شكست  راز   از  باید  وطني  كارگزاران 

  شعارهای   بر  مبتني  را  راهبردها  و  راهكارها  عملكرد،  توان نمي  كالن

  عصر   پایان  ترامپ  شود،  گفته  اگر  نيست  پربيراه  داد.  قرار   پوپوليستي

 شعارهای  غالب  در  را  فردی)جناحي(  منویات  كه  است  ورزانيسياست

  و  ارزش   با  يدرس   تواندمي  ترامپ   افول   راز  كنند.مي  بيان  پوپوليستي 

 باشد.  1400  كارزار رویاپردازان  و شيفتگان  برای  كاربردی 



 

 گزینه  یك یا الزام خارجه، روابط 
   881 شماره:  - 1399/9/9  :تاریخ | 302476  :کد خبر روزنامه آرمان 

  منصبان   صاحب   و   ورزان   سياست   ها،جناح   برای   بستری   آمریكا   انتخابات   نتيجه 

  پيرامون   اظهارنظر   منظور   به   متناقض   و   متفاوت   منفعتي   و   فكری   های گرایش   با 

  و   كلي   نكاتي   است.   شده   كشورها   برخي   با   ارتباط   نداشتن   یا   داشتن   و   چگونگي 

  چرا   . شود مي   ارائه   موجز   این   در   خارجه   روابط   اهميت   و   كاركرد   پيرامون   مختصر 

  كشورها   همه   اساسي   دليل   دو   به   است؟   الزام   یك   كشورها   دیگر   با   رابطه   داشتن 

  خارجه  روابط   اساس   نخست؛  باشند:  داشته   تعامل  یكدیگر   با  هستند   »مجبور« 

  بومي   امكانات   و   ذخایر   منابع،  بر   متكي   تنها   تواند نمي   كشوری   هيچ   است.   »نياز« 

  روابط   بدون   تداوم)مستقل(   و   حيات   و،ر این   از   كند.   برآورده   را   خود   نيازهای   انواع 

  كشورها   دیگر   با   روابط   داشتن   بنابراین،  بود.   نخواهد   پذیر   امكان   سودمند   خارجه 

  دوم   است.   اجبار   یا   ضرورت   الزام،  یك   بلكه   نيست   انتخابي   امری   یا   گزینه   یك 

  و   نياز   كشورها   دیگر   در   امكانات   و   ذخایر   منابع،  برخي   به   كشورها   برخي   اینكه 

  ذخایر   و  منابع  به  دستيابي  برای  ابزار  تنها  جنگ  پيشين، قرون   در  . دارند   طمع 

  تجارت،  بر   مبتني   تعامل   بشری،  جوامع   توسعه   با   اما   بود.   كشورها   دیگر 

  شد. جنگ جایگزین   كشورها   ميان   ...   و   المللي بين   مشاركت   همكاری،  دیپلماسي،

  خارجه   بط روا   ناپذیر اجتناب   پيامد   داخلي،  گوناگون   های عرصه   در   ناكارآمدی 

  بين   تعامل   و   روابط   داشتن   به   كشورها   همه   تعبيری،  به   شد.   خواهد   حاصل بي 

  در   رابطه   نداشتن   یا   داشتن   تعبيری،  به   بنابراین،  هستند.   »محكوم«   المللي 

  و   وظيفه   تنها   نيست.   بومي   منصبان   صاحب   و   ورزان   سياست   اختيارات   حيطه 
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  و   كيفيت   یریت مد   خارجه،  روابط   كاران   اندر   دست   و   منصبان   صاحب   هنر 

  پيوسته   نبرد   عرصه   الملل بين   روابط   اینكه   باشد. مي   خارجه   روابط   های هزینه 

  بود  نخواهد  بيراه  پر   و   نيست   ای تازه  امر  بود، خواهد   و  است  بوده، )ملي(   منافع 

  جوامع   شدن   پدیدار   همزاد   الملل،بين   عرصه   در   منافع   نبرد   شود،  گفته   اگر 

  و   بالقوه   دشمنان   حكومتي   یا   كشور   ود،ش   تلقي   اینكه   بنابراین،  است.   بشری 

  اما   نيست.   نادرستي   یا   غيرعادی   تحليل   یا   برداشت   وجه   هيچ به   دارد،  بالفعل 

  شود،  كشورها   برخي   با   رابطه   نداشتن   یا   داشتن   دليل   دشمن،  وجود   صرف   اینكه 

  عنوان   به   بود.   نخواهد   پذیر امكان   هزینه   بدون   بلكه   نيست   سودمند   دالیلي   به   بنا 

  و   است  بوده،  ایران   بالفعل   دشمن  آمریكا  كه   ندارد   وجود   تردیدی  هيچ »   مثال،

  عيني   تحليل   و   تشخيص   درک،  برآیند   پایداری   و   كارآمدی   ثبات،  بود«.   خواهد 

  مدیریت   هنر   و   وظيفه   است.   خارجي   و   داخلي   سياسي   انفعاالت   و   فعل   عرصه 

  بط روا   عرصه   سودمند   مدیریت   خارجه،  روابط   های دیپلمات   ویژه   به   و   سياسي 

  كشورها   دیگر   با   توانيم مي   ما   است.   بالقوه   و   بالفعل   دشمنان   از   مملو   خارجه 

  برخي   با   ارتباط   داشتن   تعبيری   به   باشيم.   داشته   سودمند   و   تنش   بدون   رابطه 

  خواهد   تری گزاف   هزینه   متشنج،  رابطه   یا   رابطه   نداشتن   اما   دارد،  هزینه   كشورها 

  سودمند   یا   كيفيت   اما   است،  بار اج   یا   الزام   یك   خارجه   روابط   اینرو،  از   داشت. 

  منافع   اهداف   پيگيری   بر   مبتني   دیپلماتيك   توانایي   برآیند   خارجه   روابط   بودن 

  ملي   اقتدار   و   ملي   اقتدار   برآیند   دیپلماتيك   توان   دیگر،  بياني   به   باشد. مي   ملي 

  نقي   بيان   به   )یا   پویایي  و  كاربردی   دفاعي،  توان  ازجمله   ها مولفه  از   ای مجموعه 
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  سياسي   اخالق   پرورش،  و   آموزش   صنایع،  ها،دانشگاه   رشد«(   به   و »ر   معمولي 

  در   دیپلماسي   است،  الزام   یك   خارجه   روابط   كه   جهاني   در   بنابراین،  است.   و... 

  اندركاران دست   عملكرد   در   جمعي)ملي(   خرد   تبلور   نمود   ملي،  منافع   راستای 

  وابط ر   بودن   پرهزینه   و   ناكارآمدی   اینكه   و   باشد.   مي   خارجه   روابط   مدیریت 

  منافع   پيگيری   یا   ملي   غير   اهداف   دیپلماتيك،  توانایي   عدم   از   حاكي   خارجه 

  همه   است.   خارجه   روابط   گزینه   تنها   ميز«   روی   »گزینه   باشد. مي   جناحي 

  و   تعامل   داشتن   به   »خواهان«   اقتدار،  و   توسعه   ميزان   از   نظر   صرف   كشورها 

  دیپلماسي   د. هستن   یافته،توسعه   كشورهای   ویژه   به   كشورها   دیگر   با   ارتباط 

  مدیریت   سودمند   و   پایدار   هزینه،  كم   راهكار   تنها   ملي   منافع   فهم   بر   مبتني 

 است.   خارجه   روابط 

 

 

 



 

 فهرست 

 برجام نه پرسپولیس نه استقالل

 آرمان 

 3019 شماره:  / 1395  - بهشتیارد اول چهارشنبه 

 نی تربرجام خوب، بد، مناسب

 آرمان 

 302 شماره:  / 1395  - بهشتیارد 136 دوشنبه

 نه شرقی نه غربی امنیت ومنافع ملی 

 آرمان   روزنامه 

 1395 26دوشنبه  

 تهران  در   خاورمیانه   صلح دانشكده

 آرمان 

  3091شماره:    - 31/ 1395/4  :خیتار | 157986 :كد خبر

 ترین دشمن ایران مخوف 

 ی ساالر   مردم 

 4146شماره:  -  1395/07/07نسخه 

 ینه غرب ی نه شرق شعار   تیرعا

 زد ی   آفتاب 



 

 1395مهر   07

 دیپلماسی؛ کنش یا واکنشی 

 آرمان 

26/8 /95 

 دشمن چیست وکیست؟ 

2/9 /95 

 ؟ ستینفوذ چ

 ی ساالر   مردم 

25 /9/95 

 ی خارج   استیدر س دی جد یهاضرورت افق

 ی ساالر   مردم 

30 /10 /95 

 ترامپ مات  و  شیک

 آرمان 

23 /11 /95 

 كا یطرف حساب دولت آمر  ران یدولت ا

 ی همدل 

 35296كد خبر:   |   استيس  |  1396مرداد  16

 کند می   ایجاد   که   دردسرهایی   و   خارجی سیاست   در   ناکارآمد   های دخالت 



 

 دیپلماتیك هایتراشی سنگ 

 قانون   روزنامه 

  1001شماره:   - 29/ 1396/5  :خیتار  |84856 :كد خبر

 کشورها  گریاز د ت یحما یمبنا یمنافع مل 

 ی همدل   روزنامه 

 37722كد خبر:    |   استيس  |  1396مهر   03

 ی انقالب  راهبرد كی  و  فیظر

 آرمان   روزنامه 

  3436شماره: -  7/16/ 1396  :خیتار | 200030 :كد خبر

 ی شناس  دشمن 

 آرمان   روزنامه 

  3587شماره:   - 4/ 1397/2  :خیتار | 219026 :كد خبر

 ترامپ  ییرسوا  یابتكار رهبر

 قانون   روزنامه 

 1192 شماره:    - 15/ 1397/2 : خیتار | 100947 :كد خبر

 داشت  دستاوردی كا ی آمر  مقابل در  توانی نم ش ینما  با

 قانون   روزنامه 

  1202شماره:    - 26/ 1397/2  :خیتار | 101827 :كد خبر

 ی خارج است ی س  ادی بن  یمل  منافع 



 

 آرمان   روزنامه 

  3605شماره:    - 26/ 1397/2  :خیتار | 221189 :كد خبر

 کند   ی م   ت ی ر ی مد   را   امور   اقتدار   که   منطق   نه   الملل ن ی ب   روابط   در 

 قانون   روزنامه 

  1213شماره -  8/ 1397/3  :خیتار | 102785 :كد خبر

 چگونه  و  چرا  سودمند   ی خارج روابط

 آرمان   روزنامه 

  3618شماره:    - 10/ 1397/3  :خیتار | 222798 :كد خبر

 ترسند نمی  بلند یصدا  با  دات یتهد  از  دشمنان

 قانون   روزنامه 

  1217شماره:  –  13/ 1397/3  :خیتار | 103084 :كد خبر

 ابتدای هایسال   از  مانده باقی  تفكرهای  خارجه،  روابط گره

 است  انقالب 

 تاکتیك  تغییر  حساس  بازه

 قانون روزنامه

  1226شماره:    - 29/ 9713/3  :خیتار | 103805 :كد خبر

های تك بعدی به مسائل داخلی و خارجی  نگاهی به برخی نگاه 

 کشور

 است یمعن   یب ی بدون منافع مل  یمل  تیامن



 

 قانون   روزنامه 

 1237 شماره:  - 11/ 1397/4 : خیتار | 104744 :كد خبر

 سودمند   خارجه  روابط اساس  گرایی، واقع

 قانون   روزنامه 

  1267شماره: –  16/ 1397/5  :خیرتا | 107380 :كد خبر

 ایران شمال   در  صهیونیستی حساس تحرکات 

 قانون   روزنامه 

  1309شماره:   - 9/ 1397/7  :خیتار | 110705 :كد خبر

  و امنیت به نرساند  آسیب برای تالش  ر د  نفوذ پروژه  با برخی

 هستند   ایرانیان ملی منافع 

 ها نفوذی  با مبارزه راه  ستی پر میهن   ترویج

 قانون روزنامه 

  1334شماره:   - 9/ 1397/8  :خیتار | 112670 :كد خبر

 ی راهكار مهار دشمنان؛ سكوت راهبرد

 آرمان 

3/11/07 

  FATFو یمل  منافع 

 آرمان   روزنامه 

  3833شماره:    - 1397/12/8  :خیتار | 250445 :كد خبر



 

 FATF و  فوتبال

 آرمان   روزنامه 

  3841شماره:   - 1397/12/18  :خیتار | 251480 :كد خبر

 ان یز  و سود  خارجه: روابط یراهگشا

 آرمان   روزنامه 

  3869شماره:   - 8/ 1398/2  :خیتار | 255035 :كد خبر

 كا ی و چالش آمر یمنافع مل 

 ابتکار   روزنامه 

 Sunday 2 June 2019     |   1440رمضان   28 |   1398خرداد    12,  كشنبه ی 

 كا ی کردن آمر یدر تهران و خنث  انه یموسسه صلح خاورم 

 ابتکار   روزنامه 

 Saturday 8 June 2019 | 1440شوال  4 | 1398خرداد  18شنبه, 

 "تهاجم خرمندانه "نه تقابل، نه مذاکره، بلكه  م،ینه تسل

 ابتکار   روزنامه 

 Sunday 30 June 2019   |   1440شوال   26 |   1398  ر ي ت   09  , كشنبه ی 

 روابط خارجه و پارادوکس دشمن

 ابتکار   روزنامه 

 Monday 8 July 2019     1440القعده    ی ذ   5  |   1398  ر ي ت   17دوشنبه,  

 منطقه  در  صلح محور  ران؛یا

 آرمان   روزنامه 



 

  3937شماره:    - 31/ 1398/4  :خیتار | 264888 :كد خبر

 ی نامحدود توان دفاع  تی ضرورت تقو 

 شرق   روزنامه 

 1398مرداد  6 كشنبهی - 3486شماره:  

 جهان یانرژ  كانی وات ش؛یک

 ابتکار   روزنامه 

 Monday 19 |  1440الحجه  ی ذ 17 | 1398مرداد  28دوشنبه,  

August 2019 

 مبارزه با نفوذ   یستاد مل 

 ابتکار   روزنامه 

 Sunday 25 | 1440الحجه   ی ذ 23 | 1398 وریشهر 03, كشنبهی

August 2019 

 تحقق اقتدار در روابط خارجه 

 ابتکار   روزنامه 

 Thursday 29 | 1440الحجه  ی ذ 27 |  1398 وریشهر  07پنج شنبه,  

August 2019 

 لزوم نگاه ملی به چالش آمریكا 

 ی مل   آرمان   روزنامه 

 531 شماره:    - 1398/6/11 : خیتار | 268072 :كد خبر

 ط خارجه پارادوکس رواب 



 

 آرمان   روزنامه 

 597 شماره:   - 5/ 1398/9 : خیتار | 276864 :كد خبر

FATF ی مجاز  یس یو همه پر 

 بازار   ت ی وضع   /   ابتکار   روزنامه 

 Sunday 29 | 1441  ياالول ی جماد  2 | 1398 ی د  08, كشنبهی

December 2019 

 ، چرا؟ FATF مخالفت با

 آرمان   روزنامه 

 626 شماره:    - 1398/10/9 : خیتار | 279516 :كد خبر

 ی مان یموسسه صلح قاسم سل

 ابتکار   روزنامه 

 Sunday 5 | 1441  ياالول ی جماد  9 | 1398 ی د  15, كشنبهی

January 2020 

 و راهبرد روابط خارجه  یراهبرد بندباز 

 ابتکار   روزنامه 

 Thursday 5 March | 1441رجب   10  |  1398اسفند  15پنج شنبه,  

2020 

 کردن دشمنان  یراهبرد نرم خنث

 Monday 4 May |  1441رمضان   11 |  1399 بهشتیارد  15دوشنبه,  

2020 

 غیرواقعی راهبرد واقعی،  دشمنان



 

 آرمان   روزنامه 

  722شماره:    - 23/ 1399/2  :خیتار | 288080 :كد خبر

 خارجه   روابط  معمای

 آرمان   روزنامه 

  724شماره:    - 25/ 1399/2  :خیتار | 288269 :كد خبر

 خارجه  روابط یهیات بد

 ی مل   آرمان   روزنامه 

  751شماره:   - 2/ 1399/4  :خیتار | 290753 :كد خبر

 دشمن  معمای

 آرمان   روزنامه 

  767شماره:    - 21/ 1399/4  :خیتار | 292201 :كد خبر

 دشمنان  رب  غلبه راهكار 

 آرمان   روزنامه 

  771شماره:    - 25/ 1399/4  :خیتار | 292553 :كد خبر

 ی دفاع  ت یراهكار تقو 

 ابتکار   رونامه 

 Wednesday | 1441الحجه   ی ذ 29  |  1399مرداد    29چهارشنبه, 

19 August 2020 

 خورد...؟   شكست انتخابات  در  ترامپ

 ی مل   ارمان   روزنامه 



 

  818شماره:    - 1399/6/22  :خیتار | 296798 :كد خبر

 خارجه روابط کارآمدی راهكار 

 آرمان   روزنامه 

  838شماره:    - 14/ 1399/7  :خیتار | 298614 :كد خبر

 بازدارنده  یدفاع   توان تی تقو  ضرورت

 ی مل   آرامان   روزنامامه 

  854شماره:   - 1399/8/6  :خیتار | 300021 :كد خبر

 ترامپ شكست راز 

 ارمان   روزنامه 

  868شماره:    - 24/ 1399/8  :خیتار | 301306 :كد خبر

 نه یگز ك ی ا ی  الزام خارجه،  روابط

 آرمان   روزنامه 

  881شماره:   - 9/ 1399/9  :خیتار | 302476 :كد خبر


