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  نقد سیاست خارجی ج.ا.ا.
  سید صادق حقیقت

  )٣٠/١/١٣٧٨-٢٩(روزنامه خرداد، 
  

موضوع این مقاله، نقد سیاست خارجی جمھوری اسالمی ایران در دو دھه پس از انقالب 
است. سیاست خارجی به مجموعه توانایی ھا، قابلیت ھا و ساز و کار ھای یک واحد 

ارزش ھای مورد قبول در ارتباط با واحد ھای دیگر اطالق  سیاسی جھت افزایش بھره وری
ھم باید به توصیف، تبیین، و می شود. در سیاست خارجی ھم باید به محیط توجه نمود، 

خود با قدرتھای متفاوت و  ھر کشور در سیاست خارجی پیش بینی، و تجویز دست زد.
و بر اساس نظریه واقع  هاست. در این صحن مگون در صحنه روابط بین الملل روبروھنا

، کشورھا به دنبال "منافع ملی" خود ھستند. در عین حال ھر کشوری، تعریفی گرایی
"منافع ملی" کشور سوئد قابل مقایسه با به طور مثال، خاص از این واژه ارائه می دھد. 

نی "منافع ملی" آمریکا نیست. آمریکاییھا منافع ملی خود را در خلیج فارس می جویند. ژاپ
ھا ھم ھمواره به دنبال تأمین منافع ملی خود ھستند، لیکن ابزار آن را روزی در حمالت 

را  "از نیل تا فرات"و امروز در صنعت پی می گیرند. اسرائیل که اوایل شعار ارضی  نظامی،
 دنبال می کرد، در حال حاضر بر کنترل مراکز اقتصادی جھان متمرکز شده است. حکومت

مرزی  جا که عالیق مکتبی دارند، به مسئولیتھای فرا یدئولوژیک از آنھای اسالمی و ا
جا که با عالیق ملی و واقعیتھا در گیرند، چاره ای جز پی گرفتن  و از آن می اندیشند؛

  منافع ملی ندارند؛ و بدین لحاظ دچار ابھام ھستند.
در تعریف  در این مقاله سعی می شود سیاست خارجی ج.ا.ا. با توجه به وجود ابھام

منافع ملی، نقد و بررسی گردد. بحث در اینجا نه به شکل جزیی و تخصصی، بلکه با 
 به بعد) انجام می شود. از آن ١٣٦٠نگرشی کلی نسبت به دوران تثبیت (حدودًا از سال 

 تبجا که "نقد" تنھا برشمردن نقاط منفی نیست، در ابتدا به دست آوردھا و نقاط مث
  اشاره ای خواھیم داشت. سیاست خارجی ج.ا.ا.

  
  نقاط مثبت سیاست خارجی ج.ا.ا.

  ارجی جمھوری اسالمی ایران عبارت است از:ترین نقاط مثبت سیاست خ مھم 
  
در حکومت اسالمی تمامی عملکردھا باید بر  مکتبی کردن سیاست خارجی: - ١

ود شود. در مواردی که از دین، دستورات مشخصی وج اساس فرامین شارع مقدس انجام
دارد؛ باید بر اساس آن رفتار نمود. در موارد دیگر حداقل باید سعی کرد، عملکرد حکومت و 

سیاست خارجی ج.ا.ا.  سیاست خارجی تعارض با اوامر شرع و اھداف دین نداشته باشد.
پس از گذراندن دوران فترت اول انقالب، به زودی سعی نمود خود را در این چارچوب قرار 

جنوبی ھم موفق بود. قطع ارتباط با اسرائیل و رژیم آپارتاید آفریقای ه زیادی و تا انداز ؛دھد
ین عملکرد بر اساس اصل نفی سبیل و حرمت اعانه ظالم بر این اساس انجام گرفت. ا

ما مشکل عمده ای در زمینه  توان گفت از آن زمان سیاست خارجی بود. بنابراین می
  داشت.انطباق عملکرد خود با موازین مکتبی ن

  
انقالب ما در زمانی کوتاه به نتیجه رسید، در حالی  نوسازی دستگاه دیپلماسی: - ٢

که نیروھای درگیر در انقالب به اندازه کافی پاالیش نشده بودند. با توجه به این که ده روز 
ھا و بیگانگان وجود  قبل از انقالب، احتمال وجود چنین حادثه عظیمی در ذھن خودی

ی انقالبی پس از پیروزی باید به وظایف سنگینی ھمچون نوسازی نداشت؛ نیروھا



یه سواین مھم تا اندازه زیادی پس از ت ،دستگاه دیپلماسی می پرداختند. به ھر حال
عمدتًا از نیروھای آشنا به زبان  شددر این راستا سعی  .حسابھای داخلی انجام شد

مدتی در خارج کشور به سر انگلیسی و از کسانی که به عناوینی (ھمچون تحصیل)، 
عالوه بر نیروھای متعھد و مطمئنی که از طریق مسئولین نظام  برده اند، استفاده شود.

به وزارت امور خارجه معرفی می شدند، دانشکده روابط بین الملل برای تربیت نیروھای 
پس از  ،و تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است. در نتیجه ؛متخصص تأسیس شد

و دستگاه دیپلماسی به  ؛چند سال از انقالب اسالمی، کادرسازی نتیجه داد گذشت
  شکل نسبی بازسازی شد.

  
دستگاه دیپلماسی  متأثر نبودن از جریانات و بحرانھای سیاسی داخل کشور: - ٣

و خود را از مسائل داخلی جدا و مبرا کرد. اگر بنا باشد  ؛ما تا اندازه زیادی مستقل بود
ای داخلی تغییرات زیادی ھ ت خارجی کشوری بر اساس جناح بندیجھت گیری سیاس

 .ی از بین می رودنه کردن امور در راستای منافع ملامکان ایجاد رویه و نھادی ا کند،دپی
صحنه داخلی سیاست در ایران پس از انقالب دستخوش تغییراتی محسوس بوده است. 

شباھت نداشتند. ھر از گاھی  مجلس سوم و مجلس چھارم از نظر ترکیب نیروھا به ھم
و جامعه مدنی ناپیوسته ما را به سوی خود می  ؛پیکان قدرت به سمتی می چرخید

 کشید. اگر سیاست خارجی ما قرار بود از این مسایل متأثر شود، دچار تناقض می شد.
شاید بتوان عدم تأثیر محسوس دستگاه دیپلماسی از بحرانھای سیاسی داخلی را 

ل دانست: وزارت طوالنی دکتر والیتی در این پست، و نظارت رھبری بر معلول دو عام
  عملکرد وزارت خارجه.

  
ایران اسالمی در صدور پیام انقالب  موفقیت در صدور انقالب به برخی کشورھا: - ٤

و برخی دیگر از خود با موفقیت نسبی روبرو بوده است. سودان، پاکستان، جنوب لبنان 
آفریقا را در این راستا می توان نام برد. انقالب ایران به اندازه قابل  کشورھا باالخص در قاره

توجھی در ھیأت حاکمه مردم سودان، مسلمانان پاکستان، و شیعیان جنوب لبنان و 
بسیاری از نقاط جھان تأثیر داشته است. در مورد خصوص لبنان، سوریه و فلسطین، 

  آنھا شده است.کمکھای مادی فراوانی نیز از طرف ایران شامل 
  
آمریکا به دلیل داشتن سابقه  موفقیت در جایگزینی اروپا به جای آمریکا: - ٥

از رژیم شاه نمی توانست روابطی عادی استعماری در ایران، و به دلیل حمایت بی دریغ 
با ایران پس از انقالب داشته باشد. برخورد انقالبی مردم و برخی جناحھا و نھایتًا تسخیر 

ایران در دو دھه اول انقالب توانست تقریبًا اروپا یکا در ایران، بر این علت افزود. سفارت آمر
  را جایگزین آمریکا کند؛ و تا حدی از فشار تحریم اقتصادی و سیاسی خود را برھاند.

 
  چالش ھای ساختاری سیاست خارجی

  برخی از چالش ھای ساختاری در سیاست خارجی جمھوری اسالمی عبارتند از:
  
یک  : ، خود ترمیمی و نقادی به شکل نظام مندنداشتن بازخوران (فیدبک) - ١

سیستم وقتی پویا و با ثبات است که با پیدا کردن چالش ھای خود، آن ھا را به شکل 
بازخوران وارد سیستم نماید. در این حالت است که سیستم، خود ترمیم می شود و می 

ه دیپلماسی به شکلی باشد که امکان نقد و تواند نقائص خود را برطرف کند. اگر دستگا
انتقاد از درون و برون آن نفی گردد، بازخوران و خود ترمیمی نیز غیر ممکن می شود. 

پیشرفت و پویایی آن  نقادی و خود ترمیمی به شکل کامل در سیستم سیاست خارجی
رسانه ھا و  وجود مقاالت انتقادی در جراید و در طول زمان را تضمین می کند. متأسفانه



کتب نگارش شده در این زمینه در سیاست خارجی ایران، نشانی ندارد. کتاب ھایی که 
، در طول بیست موضوع خود را به سیاست خارجی جمھوری اسالمی اختصاص داده اند

سال چیزی در حدود انگشتان دو دست است! عالوه بر آن باید متذکر شد که ماھیت این 
  ت، تا تبیین و انتقاد.کتاب ھا بیشتر توصیف اس

  
پس از انقالب ھمان طور که گفته شد، نیروھای  کیفیت پرسنل وزارت امور خارجه: - ٢

مؤمن و متعھد باید جایگزین افراد وابسته به دربار می شدند. این ضرورت معموًال توسط 
ت ؛ و افراد زیادی از وزارتخانه ھای غیر مربوط به کار سیاس، تا ضوابطروابط عملی گشت

خارجی، وارد دستگاه دیپلماسی شدند. این مسأله در سطوح باالتر، نمود بیشتری 
عمًال امکان صعود رتبه با نگاھی به ساختار سیاست خارجی می توان دریافت که داشت. 

نیروھای  تا باالترین مراتب، از طریق بدنه دستگاه دیپلماسی بعید به نظر می رسد.
و مدارک  ؛را به شکل تجربی به دست آورده انددستگاه دیپلماسی ما، تخصص خود 

ل مربوط می ر به علوم سیاسی و روابط بین الملدانشگاھی یا دیگر تحصیالت آن ھا کمت
  شود.

  
وجود ندارد. یکی از چندانی در ساختار وزارت امور خارجه پویایی  ساختار غیر پویا: - ٣

رود به این دستگاه جستجو کرد. علل عمده آن را باید در شوق فراوان افراد مختف برای و
ولی عامل مھم تر باالخص با توجه به  پرستیژ در این شغل عامل مھمی است؛وجود 

وضعیت تورم و مسکن، مسأله حقوق دالری است. حساب گری اقتضا می کند کارمند 
را ضربدر سه یا چھار سال اقامت  میھمانمربوطه مقداری پس انداز دالری خود در کشور 

و به  مسکن سعی در رشد و نمو آن نمایدغ با تبدیل آن ھا به سرمایه یا کند؛ و ادر آن ج
اصل  نکه پس از چند سال دوباره به مأموریت مشابه یا بھتری برود. ایشکلی رفتار کند 

قضیه برای اکثر افراد است؛ و خدمت به اسالم و عالئق ملی و امثال آن در حاشیه قرار 
آن ھا وجود روحیه محافظه کاری و پرھیز ع کثیری است. یکی از دارد. الزمه این اصل، فرو

بسیاری از ارزش ھا  ،واقعیت ھا و انتقاد ھا از درون سیستم است. در این جا از بیان
به وادی فراموشی سپرده می ھمانند روایت نبوی "احثوا فی وجوه المداحین التراب" 

خل دستگاه دیپلماسی است. لجنه ه گرایش ھای جناحی و باندی دالمسأ ،. دو دیگرشود
ھایی که بر این اساس تشکیل می شوند، نه بر اساس مسائل سیاسی، بلکه بر مبنای 

  حفظ منافع و سفرھای دالری اند! 
یکی دیگر از علل عدم پویایی ساختار دستگاه دیپلماسی و ناتوانی در افزایش قدرت ملی 

ی رأس ھرم آن جستجو نمود. علم در صحنه بین الملل را می توان در مدیریت طوالن
ثابت کرده متوسط کارآیی و پویایی یک مدیر چھار سال است. اگر این  ،امروزه ،مدیریت

مدت به چھار برابر برسد نه تنھا نوآوری کاھش می یابد، بلکه مسأله گرایش ھای داخلی 
  نیروھا و تشکیل جناح بندی ھا افزایش پیدا می کند.

  
کارشناسان داخل و خارج این  دستگاه دیپلماسی: وسعت بیش از اندازه - ٤

رجه باعث ناکارآمدی آن شده است. سیستم معتقدند بخش ھای اضافی در وزارت خا
وزارت خارجه با چھار ھزار نفر نیروی اضافی روبرو است، و ھشت معاونت ند عتقدبرخی م

د تر شدن باید آن باید به سه معاونت تقلیل یابد. دستگاه دیپلماسی کشور برای کارآم
  سیستم ساختاری خود را کوچک تر و پویا تر نماید.

  
 دستگاه دیپلماسی در صورتی نھادینه است که با عوضنھادینه نشدن نقش ھا:  - ٥

 شدن نیروھای کلیدی در رأس ھرم سیستم آسیب نبیند، و دچار تغییر سلیقه ھا نگردد.
نون محترم باشد و بر سالئق این مسأله در صورتی شکل عملی به خود می گیرد که قا



ه لبرتری یابد. استفاده از پرسنل و معاونین قوی در کنار احترام عملی به قانون و سلس
مراتب، باعث می شود با رفتن یک یا چند نفر تغییری محسوس در عملکرد وزارت خارجه 

  پیش نیاید.
 
ند که پیامبر اکرم (ص) سفرایی اعزام می کرد ضعف نمایندگی ھای خارجی: - ٦

مھذب باشند، و در چند مالقات دیگران را به اسالم ترغیب نمایند. وجود مسائل فوق 
ھمچون روحیه محافظه کاری و قوی نبودن نیروھا (باالخص با توجه به ارزش ھای 

، از جمله عوامل ضعف نمایندگی ھای ما اسالمی) و ھمچنین محدودیت ھای دیپلماتیک
وزارت خارجه و ارتقا به باال نھادینه می شد، امکان جذب  در خارج کشور است. اگر ورود به

  به وجود می آمد.دلسوز نخبگان دانشگاھی و حوزوی 
  

  چالش ھای عملکردی سیاست خارجی
ه ای، در این عملکرد سیاست خارجی جمھوری اسالمی، آن ھم در گستره زمانی دو دھ

سطور امکان پذیر نیست. آن چه ذیًال به آن اشاره می شود مروری بر برخی چالش ھای 
  از باب نمونه است:عملکردی 

  
طبقه بندی اطالعات در این دستگاه حساس باید بر  روند اطالعات در وزارت خارجه:- ١

ه اساس اصول علمی و به وسیله نیروھای متعھد انجام شود. ھوشمندی دستگا
دیپلماسی یکی از بایسته ھای امروز ماست. عدم اطالع از وجود گروھی به نام طالبان 

و عدم ھوشمندی در  ،تا روز حمله به شھرھای افغانستان و تسخیر کابل و مزارشریف
نسبی  س شاھدی بر این بایسته ھاست. غفلتکسب اطالعات در قضیه دادگاه میکونو

صحیح از فعالیت گروه ھای مختلف، علول عدم اطالعات ایران در قبال وقایع افغانستان، م
استفاده نکردن از اختالفات داخلی طالبان و مجموعًا نداشتن استراتژی مشخص بوده 

  است.
  
، ادعای پس از فروپاشی شوروی عدم توجه کامل به نظام بین المللی سیال:- ٢

در بین کشورھای  آمریکایی ھا وجود نظام تک قطبی سلسله مراتبی بود. آرای مخالفی
شرقی، اروپایی و جھان سوم نیز وجود داشت. طراحی استراتژی ھا و تاکتیک ھای 

و آینده ممکن  سیاست خارجی، جز با داشتن تصوری صحیح از نظام بین الملل در حال
و با توجه به تعامل با محیط بین المللی  ؛نیست. سیاست خارجی امری یک سویه نیست

و سیاست  ؛. نظام بین المللی در حال حاضر سیال استطراحی و اعمال می شود
ه آمال و خارجی جمھوری اسالمی نیز باید با توجه به این مسأله در راستای رسیدن ب

تأکید بر شعارھای ثابت در سیاست خارجی نشان از عدم  آماج ھای خود طراحی شود.
  توجه به سیالیت نظام بین الملل دارد.

 
ھمان طور که قبًال گفته شد ایران در بریدن از آمریکا و  ه اروپا:بتکیه بیش از اندازه - ٣

این تکیه ھمراه با نوعی  ،تکیه به اروپا (باالخص آلمان) موفق بوده است. از طرف دیگر
اطمینان بیش از اندازه به نظر می رسد. گره زدن منافع ملی حکومت اسالمی به منافع 

الش ھایی ھمچون قضیه دادگاه میکونوس روبه کشوری مانند آلمان ممکن است ما را با چ
رو سازد. به اعتراف خود مسئوالن پذیرفتن "گفت و گوھای انتقادی" نوعی خفت به ھمراه 

. مسأله دیگر این است که آیا تکیه بیش از اندازه به یک یا چند قدرت خارجی داشت
!؟ چرا باید ضروری است که راجع به طرف مقابل بحث شود که آمریکا یا اروپا باشد

 سرنوشت خود را به روسیه در حال احتضار گره بزنیم؟



 ژورنالیستی برخورد کردن با مسائل پیچیده سیاست و روابط بین الملل:- ٤
دکتر الریجانی در این زمینه می گوید: "در اغلب موارد سیاست خارجی ما در عمل به 

می ماند و ورای  ،لماتیکیا به عبارت بھتر کارپردازی دیپ ،نوعی کار چاق کنی موضعی
غالبًا حکومت ھا صوری ھستند!  ،چیز دیگری را تصور نمی کنیم. در جھان سومآن 

حکومت با دارالحکومه اشتباه گرفته می شود... در سال ھای اولیه پس از انقالب به 
علت برخی رفتارھای حساب نشده مسئوالن ما، روابط کاسترو با ایران، علی رغم 

از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، حاکی از نوعی دلخوری بود.  استقبال گرم وی
کاسترو گفت با شما ایرانی ھا نمی توان حرف ھای جدی زد، شما محرمانه و غیر 
محرمانه نمی فھمید و ھمه چیز را به رادیو و تلویزیون می کشید، و برای ما دردسر 

  ١درست می کنید!"
 ،از شیوه ھای داخلی استفاده نمود. عالوه بر آن در تبلیغات خارجی نمی توان دقیقًا

کل یکپارچه نیست؛ و نباید با آن برخوردی واحد داشت. از آن می توان گفت غرب 
سیر روابط خارجی ما با کشوری مانند ایتالیا یا فرانسه را در نظر آورید.  ،گذشته

عه است. سردی و گرمی روابط خارجی ما با آن ھا در چنین نقطه عطف قابل مطال
بسیاری از مواضع ما تابع برخورد ھای احساسی و ژورنالیستی است. شعار "نه 
شرقی، نه غربی" به خصوص بعد از فروپاشی شوروی و اصطالح "استکبار جھانی" و 

  مانند آن دارای تعاریف نظری و عملی مشخصی نیستند.
 
مان ھ متأثر بودن مسئولیت ھای فراملی از چالش ھای اقتصاد داخلی:- ٥

طور که گذشت، متأثر نبودن سیاست خارجی از جناح بندی ھای سیاسی یکی از 
نکات مثبت دستگاه دیپلماسی ماست. در عین حال، برخی از مسائل سیاست 
خارجی از مسائل داخلی ما متأثر بوده است. به طور مثال، التفات کمتر به مسئولیت 

است ھای اقتصادی داخلی تأثیر ھای فراملی پس از آغاز برنامه توسعه اول، از سی
پذیرفته است. سیاست خارجی ما از برخی از اختالف ھای سیاسی داخلی نیز تأثیر 
می پذیرد. از آن جمله می توان به اختالف نظر جناح چپ و راست نسبت به دفاع از 

  صدام یا مخالفت با او در مقابل آمریکا اشاره نمود.
 
گیری در سیاست خارجی جمھوری  منابع رسمی تصمیم تغییر نقش ھا:- ٦

اسالمی ایران عبارتند از قانون اساسی، رھبری، ریاست جمھوری، ھیأت دولت، 
مجلس، شورای نگھبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای امنیت ملی و وزارت امور 
خارجه. جالب است که در قانون اساسی و قوانین کشوری، ذکری از وزارت امور 

ا حتی اجرای تصمیمات به میان نیامده است. در و یخارجه در تصمیم گیری 
کشورھایی که نقش افراد بیش از قوانین نھادینه شده تأثیر دارد، احتمال تغییر نقش 
ھا با توجه به تغییر پست ھا وجود دارد. بنابراین بعید نیست شخصی در پست ھای 

  مختلف نقشی تقریبًا ثابت در سیاست خارجی را ایفا کند.
 
یکی از نتایج تغییر نقش ھا و نھادینه نشدن  ظر در اعالم مواضع:اختالف ن- ٧

ساختارھا، وجود نظرات مختلف اعالم شده در صحنه سیاست خارجی است. سھیم 
دانستن طالبان در قدرت سیاسی افغانستان پس از مخالفت ھای اولیه از باب شرط 

عراق، و درخواست بندی بر اسب برنده، دفاع سر لشکر رضایی از اکراد تجزیه طلب 
دکتر الریجانی از شورای امنیت نسبت به سرنگونی رژیم عراق از جمله این شواھد 

می توان به رضایت رئیس جمھوری پیشین نسبت به انتخابات  ،است. از دیگر موارد
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آقای رفسنجانی) و مشروع خواندن حکومت  ١٣٧٥آزاد در اسرائیل (مصاحبه سال 
  خاتمی اشاره نمود.ایاالت متحده از طرف  آقای 

 
قبل از ھر چیز باید تحلیلی  مواضع در مقابل آمریکا و کشورھای اروپایی:- ٨

تیرگی روابط این دو کشور و  ،صحیح از روابط ایران و آمریکا به دست داد. بدون شک
احتماًال آغاز جنگ تحمیلی، با اشغال سفارت آمریکا در تھران بی ارتباط نیست. آقای 

و مورد احترام ایران خواند، در  آن که دولت آمریکا را منتخب مردم خاتمی عالوه بر
مصاحبه با شبکه سی. ان. ان. سعی کرد مسأله اشغال سفارت را مربوط به دوران 

در خصوص اروپا، سیاست اصلی ما  .ات و عدم تثبیت نظام معرفی نمایدغلبه احساس
نه با برخی از این کشورھا وقایعی مانع روابط حس ،ھمگرایی بوده است. در عین حال

می شد. آقای حیرانی نویری، سفیر سابق ایران در مسکو، می گوید: این ضعف 
مان با آلمان به ضررمان منجر می شود. زودباوری و ه روابطدیپلماسی ماست ک

ت و گوی انتقادی با ایران را تساھل در مناسبات ما، حاکم است، از اول که گف
می بودیم. آقای والیتی قبل از اعالم نظر دادگاه ین ضربه ای فتیم، باید منتظر چنپذیر

  میکونوس، بر روابط حسنه با آلمان تأکید کرد.
  به طور کلی دو تفکر مشخص در ارتباط با مسائل فوق وجود دارد:

بنابر :الف. مشکالت سیاست خارجی ما ناشی از نوع روابط ما با آمریکاست
و از تاکتیک ھایی برای رسیدن به آن  ؛داشته باشیم برخوردی معقولبا آمریکا این باید 

روابط با آمریکا اولویتی ھدف استفاده کنیم. روابط با چین و روسیه و اروپا نسبت به 
ندارد. رژیم صدام باید نابود شود. ولی طالبان باید به عنوان سھیم قدرت در افغانستان 

  شناخته گردد.
وابط با چین و روسیه و اروپا را باید ب. در مقابل آمریکا باید ایستاد، و ر

و به ھمین دلیل باید با او  ؛آمریکا در مقابل عراق زورگویی می کند :جایگزین کرد
در این میان باید دید دولت آقای  مخالفت نمود. طالبان از مشروعیت برخوردار نیست.

  خاتمی به کدام طرف متمایل است و آیا قصد حل این قضیه را دارد یا خیر.
  
روابط ایران با برخی از کشورھای عربی مواضع در قبال کشورھای عرب: - ٩

بوده است. در مقابل،روابط با برخی دیگر از ھمچون سوریه و لیبی در مجموع مثبت 
کشورھای عربی باالخص کشورھای ھمسایه ھمراه با بی اعتمادی و تنش تلقی 

  می گردد.
  وره تقسیم می کند:دکتر بخشایشی سیاست خارجی ایران را به سه د

  ).١٩٨٠-١٩٧٩الف. دوره محافظه کاری(
  ). ١٩٨٨-١٩٨٠ب. دوره رادیکالیزم(

  ٢به بعد). ١٩٨٨ج. دوره عادی سازی روابط (از 
در دوره سوم است که آقای رفسنجانی می گوید: "خداوند را سپاس می گوییم که 

برای ثبات منطقه طر دوره جدیدی را شروع کردیم"، و عربستان که ایران را بزرگترین خ
وقتی  ،در عین حال می دید، ایران را دارای رفتاری دوستانه و برادرانه توصیف می کند.

بدترین واقعه دوران شما چه  ،از آقای رفسنجانی سؤال می شود ٧٥در اسفند ماه 
بود؟ ایشان به عدم موفقیت در جلب نظر کشورھای عرب منطقه اشاره می کنند. 

ا ن اسالمی در تھران موفقیتی برای ایران اسالمی به شمار می البته کنفرانس سر
حق رود، ھر چند بالفاصله اعراب منطقه بر حاکمیت امارات عربی متحده نسبت به 

  سه جزیره تأکید کردند.حاکمیت بر 
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از بین کشورھای جھان سوم  مواضع در مقابل دیگر کشورھای جھان سوم: -١٠

تقویت سیاست  د. رفتار خارجی ما در مورد عراق عمًالمی توان به دو نمونه اشاره کر
ھر چند قلبًا به آن راضی نیستیم.  ؛بوده است ،یعنی تجزیه عراق ،منطقه ای آمریکا

 ھمانطور که گفته شد برخی از مسئوالن نظام از اقلیت ھا و اکراد دفاع کردند. به طور
یا آمریکا در خصوص جناح چپ و راست در کشور ما نسبت به ضدیت با عراق  ،کلی

 این مسأله اختالف نظر دارند.
انی ندارد. دآن چندر مورد افغانستان نیز باید گفت کمکھای چندین ساله ما نمود 

و حتی پس از آن مدیر کل  ؛دستگاه دیپلماسی ما نسبت به ظھور طالبان ھوشیار نبود
ای افغانی نگاه آسیای وزارت خارجه اعالم کرد به گروه طالبان به چشم سایر گروه ھ

و از  ؛می کند. آقای والیتی ھم ظھور طالبان را یک فراز و نشیب عادی توصیف کرد
  تشکیل دولت ائتالفی در افغانستان سخن گفت.

ما نه تنھا  ،ھای فراملی و حمایت از جنبش ھای آزادی بخش در خصوص مسئولیت
نجام آن بوده اند. دارای سیاست واحدی نبوده ایم، بلکه ارگان ھای مختلفی مدعی ا

این  ،دوره عادی سازی که با ریاست جمھوری حجه االسالم رفسنجانی شروع شد
تحت الشعاع شعار توسعه اقتصادی قرار داد. این امر به شکل امر را تا اندازه زیادی 

کلی باید حل شود که ما تقریبًا ھمانند دیگر کشورھا در قالب حقوق بین الملل زندگی 
به نظر می رسد  که ارزش ھایی ما را از این ادغام منع می کند. این خواھیم کرد، یا
قدر متیقن مسئولیت ھای فرا ملی، عمدتًا باید به ضوابط و قرارداد ھای به غیر از مورد 

و در چارچوب منافع ملی حرکت کنیم؛ تا ایرانی آباد و الگو به  ١بین المللی تن دھیم
          جھانیان نشان دھیم.
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