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و  گفتمان انتقادي در سياست خارجي ايران عدالت اسالمي

∗زهرا پيشگاهي فرد

 دانشكده جغرافيا دانشگاه تهرانگروه جغرافياي سياسي دانشيار

 بهادر زارعي
 دانشكده جغرافيا دانشگاه تهرانگروه جغرافياي سياسي استاديار

)6/11/87: تاريخ تصويب–20/8/87: تاريخ دريافت(

دهچكي

انديشه سياسي اسالم كه ساختار تئوريك نظام سياسي ايران را صورت بندي مي نمايد متأثر از

ي توحيدي وجهان شمولي اسالم ومدعي صورت بندي وشيوه سازماندهي خاصي براي ارزش ها

هااز مهم ترين اين.دست يابي به اهدافي متعالي است  اصل عدالت را بايد نام برد كه ارزش

و تمامي انسان ها بويژه اهل ايمان برپاداشتن)ليقوم الناس باالقسط(بعثت پيامبرانازخداوند هدف

و جمهوري اسالمي ايران دراصول متعدد قانون اساسي اجراي اصل.قسط اعالم مي دارد عدل

عدالت درعرصه هاي مختلف داخلي وبين المللي رايكي از اهداف وآرمان هاي نظام اسالمي مي 

ازاين اصل. داند سلسله مراتب ژئوپوليتيك قدرت در نظام در سياست خارجي به سياستي انتقادي

هنجارهاي حاكم برسياست بين الملل، نقش شوراي امنيت درحفظ وضع ناعا دالنه موجود جهاني،

وو مواضع آن كه جمهوري اسالمي ايران وساير كشورهاي مستضعف را متأثر جايگاه سازمان ملل

.زدپردامي سازد مي

: واژگان كليدي

و سياست، سياست خارجي، قانون اساسي  عدالت، انديشه اسالمي، عدالت
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و روابط خارجي ايران  رويكرد قانون اساسي به موضوع عدالت
به مسأله و به شدت آرماني اقدام كه در فضايي انقالبي ي عدالت براي قانون گذاراني

و حياتي بو و اصول مختلف قانون اساسي به قانونگذاري كرده اند، چنان جدي ده كه در فصول

وجوه متفاوت آن اعم از عادالنه ساختن شرايط، از ميان بردن فاصله طبقاتي، جلوگيري از بروز 

شكلهمجدد شكاف و و متمركز شدن قدرت وا و سرانجام تحكيم، گيري طبقات جديد

و مواردي كه قان. دروني سازي آن پرداخته است و از جمله اصول به آن پرداخته ون اساسي

و پيگيري آن اصول در جامعه جهاني است، تالش در جهت عادالنه ساختن  خواستار اجرا

و فاصله طبقاتي، جلوگيري از  و بيروني نظام اجتماعي، از بين بردن شكاف شرايط دروني

و تحكيم دروني سازي عدالت استافزايش مجدد شكاف به منظ. ها ور تمهيد شرايط عادالنه

و كسب  ي حقوق و اعاده فراهم آوردن بستر مساعد رشد استعدادها، بروز شايستگي ها

كه در اصول سوم چهاردهم، نوزدهم،،استحقاقها، مستلزم حصول نوعي عدالت پيشيني است

و عدل. بيستم قانون اساسي ديده شده است تساوي عموم مردم در برابر قانون، رعايت قسط

ا و باالخره در حق غير مسلمانان، و زبان و نژاد عطاي حقوق مساوي صرف نظر از رنگ

كه عهده دار تحقق چنين شرايطي است و مرد از جمله اصولي است قانون اساسي. برابري زن

 اين قانون.راهكار هاي مهمي براي جلوگيري از افزايش مجدد شكاف ها پيش بيني كرده است

اس4در بند و سوم، بر ممنوعيت و بهره كشي از كار ديگري تصريح نموده از اصل چهل تثمار

و گروههاي خاص  و تداوم ثروت در دست افراد و2بند(و با جلوگيري از تمركز ،اصل چهل

و يا ظهور طبقات جديد ممانعت كرده)سوم ، از جان گرفتن دو باره گروههاي صاحب مكنت

ب.)82:130شجاعي زند،( است و درآمدهاي نفي تبعيضات منطقه اي در بهره رداري از منابع طبيعي

و همچنين مشاركت دادن بيشتر مردم در  و يكم و يكصد ملي مصرح در اصول چهل هشتم

و صنفي از ديگر تمهيدات پيشگيري ي كنندهاداره امور كشور از طريق تشكيل شوراهاي محلي

بن. قانون اساسي در اين راه است كه در  از اصل سوم14د تساوي عموم مردم در برابر قانون

بدان تصريح شده راهكار ديگري براي جلو گيري از اعمال هرگونه تبعيض ميان آحاد اجتماعي

و پيش بيني. است به مسئله عدالت و صريح نسبت مي رسد اتخاذ خط مشي روشن بنظر

و صيانت عملي از آن نشانگر هوشياري، واقع  به منظور تحقق و مكمل راهكارهاي متعدد

آ و توان به سازو گاهي قانونگذار از اين حقيقت محرز است كه امر خطير عدالت را نمينگري

و دست پنهان سپرد به اين حقيقت نيز ). Robert,1964,p358( كار خود به خودي اين رويكرد

و دروني سازي آن از طريق ترويج روح  و پايداري عدالت، مستلزم تحكيم اشاره دارد كه دوام

و تعاون اس  از اصل سوم، در اصول15لذا ضمن تصريح به اين مسأله ذيل بند.تبرادري
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و تقويت اقتصاد تعاوني2ديگر مثل بند به تشويق و چهارم نيز به شكل مستقل  از اصل چهل

.اهتمام ورزيده است

و عملكرد روابط خارجي ما استنباط مي گردد، همچنين آن كه از قانون اساسي گونه

ع28استعمال  يكي از اصول بار واژه و صور متفاوت در سند ملي ايران مبين دالت با اشكال

و مطلوب به منظور اعمال  و كارهايي مناسب و تالش حكومت در جهت يافتن ساز اعتقادي

و كوشش  و سياسي درون نظام اجتماعي، سعي واجراي آن در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي

و حق و اصرار بر تغيير رفتار جامعه جهاني بر مبناي براي وادار ساختن نهادهاي بين المللي وقي

هر چند جمهوري اسالمي ايران فاقد قدرت الزم به منظورتاثيرگذاري برفرايند. عدالت است

بي توجهي تحوالت بين و مورد هاالمللي باشد و دولت ي قدرتمند كه سازنده چنين رفتار

 گفتمان انتقادي جمهوري اسالمي ايران شايد. المللي باشند، قرار گيردنگرشي در روابط بين

و،نهادهاي بين المللي، پيرامون مقوالتي چون، نظام بين الملل، سلسله مراتب قدرت ساختار

هاكار كرد آن، تالش در جهت متقاعد ساختن  و دولت و نهادهاي بين المللي به رويه ها

اول وماده يك منشور ملل به رغم اينكه فصل.رويكردهاي عادالنه ناشي از چنين نگرشي است

و امنيت بين المللي: داردمتحد اشعار مي و ... حفظ صلح و بر طرف كردن تهديدات عليه صلح

و فصل اختالفات بين المللي با شيوه هاي و حل متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز

و حقوق بين المللمسالمت و بر طبق اصول عدالت اع:2 ماده3همچنين بند.آميز ضا كليه

و امنيت بين المللي اختالفات بين كه صلح به صورتي المللي خود را با شيوه هاي مسالمت آميز

و فصل خواهند كردو عدالت به خطر نيفتد، اگر چه بسياري).منشور ملل متحد اصل اول( حل

و متوقف ساختن هرگونه عمل  و فصل اختالفات بين المللي و مواد منشور براي حل از اصول

به مرور زمان تا تجاوز  و كارهاي ناقض صلح توسط دولت ها در آن تدوين شده است اما

با.حدودي سياست قدرت جاي اصول صريح منشور بوسيله دولت هاي قدرتمند را گرفت

به همراه مي كه الزام بيشتري را براي پيروان آن ي ديني به نگرش عدالت محورانه  آورد،توجه

اسو همان كه در قانون و در تدوين اوليه آن دوسوم از اعضا گونه اسي نيز مشاهده مي شود

 هاي بنابر اين وجود نگرش،شوراي مقننين روحاني يا تحصيل كنندگان حوزوي بودند

و سلطهنفي هرگونه سلطهي شيعي،محورانهعدالت  عدم تعهد در برابر پذيري،جويي

ق)152اصل،قانون اساسي(گرهاي سلطهقدرت و در انون اساسي تا حدود زيادي ايجاب

و  و تحوالت جهاني با توجه به نظام اعتقادي اسالم به نظام بين الملل ضرورت نگاهي عادالنه

مي نمود بنابراين رويكردهاي انتقادي سياست گذاران كالن. منشور ملل متحد اجتناب نا پذير

ب به ناعادالنه ودن مناسبات بين المللي در همينو كارگذاران دستگاه ديپلماسي ايران نسبت

و توجيه است مي گردد. راستا قابل تحليل چنانچه: در زير نمونه هايي از اين رويكردبيان
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و امكانات متمر كز شده در بخش تحوالت نظام بين الملل سمت گيري عادالنه نداشته باشد

و كشور هاي كمتر توسعه  يافته نگردد كوچكي از جهان موجب ارتقاي كيفي سطح زندگي

و سازمان ملل به عنوان  و مستكبرين جهان را پيش رو خواهد داشت جنگ بين مستضعفين

ومي شمولسازمان جهان ي واالي انساني،هاارزشبايست بر اساس عدالت، احترام به كرامت

و بر مبناي حقوق بينبدور از مالحظات كوته المللي الملل براي حل مشكالت بينبينانه سياسي

كه علي«،»ارائه طريق نمايد مياين مشكل باعث شده مفهوم عدالت بايد زير بناي االصول

و زمينه براي سوء تفسير منشور باز بماند به  به درستي تعريف نشود منشور ملل متحد باشد

به شدت دچار تناقض است مثالً در مورد حق وتو منشور اين حق را صرفاً  اعتقاد ما منشور

و ممالك صنعتي غرب«.)73:022واليتي،(» دائم شورا منظور داشته استبراي چند عضو آمريكا

و بانك جهاني  همچنين از طريق كنترل سازمان هاي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول

 همواره سعي كرده استهاسازمانو مخالفت بر هر گونه تغيير اساسي عادالنه در مديريت اين 

پوهاسياستتا و اقتصادي را كه حافظ منافع آنها است بدون كوچكترين توجيهيي و مالي لي

به اين و نيازهاي آنان و اقتصادي موجود در كشور هاي در حال توسعه به شرايط اجتماعي

و ظالمانه.)73:227همان،(» كشورها تحميل نمايد كه در اذهان اين بر داشت نا عادالنه اي

د و مجريان و روابط بين الملل وجود سياست گذاران ستگاه ديپلماسي ايران از نظام بين الملل

و دارد بسياري از آنان براي ساختن و عدل را حق همه مردم جهان:داشته  حكومت حق

حقاز مبارزهو...مي شناسد ي مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از خهاننهطلباي

و در قالب اصولي از قانون اساسي تدوين گرديده.)154قانون اساسي،اصل( كندحمايت مي وا داشته

و عمل دولت مردان جمهوري اسالمي است .و هم اكنون مبناي رفتار

از)155اصل(رسد آخرين اصل سياست خارجي قانون اساسي ايرانبه نظر مي نيز متأثر

چه  كه چنان مي تاباند مبارزين با استكبار جهاني اصل پيشين است، به نوعي اين موضوع را باز

و پيگيري قرار گيرند وزارت) مستضعفين جهان( در راه تشكيل حكومت عادالنه تحت تعقيب

به اين افراد را  و اجازه پناهندگي سياسي امور خارجه ايران به استناد اين اصل قانوني امكان

مي تواند اقدام نمايد و .دارد

و شايد يكي از مشكالت پيوسته دستگاه ديپ لماسي ايران عدم شناخت ودرك دقيق عالئق

الملل جهت گيري خود را امروز كليت نظام بين.منافع رفتار بازيگران عرصه بين المللي است

و و اقتصادي تنظيم كرده اند و تحتهاي كوچكدر دايره... ابعاد فرهنگي مانندعدالت الشعاع تر

غي.مدار اقتصادي قرار دارند ر اقتصادي مملكت داري در اختيار وجوه تقريبا تمام وجوه

مي باشد از طرف ديگر قواعد بازي رفتار بازيگران هميشه در تاريخ روابط بين الملل.اقتصادي

و كوچك نقش  و طراحي مي شده است وقدرت هاي منطقه اي توسط قدرت هاي برتر تدوين
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و. چنداني در اين زمينه نداشته اند برابري در فرهنگ مغرب هر چند مفاهيمي مانند عدالت

و اجرايي دارد) شيعيو(زمين با فرهنگ اسالمي . تفاوت اساسي

بر سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران  تأثير عدالت
خطسياست خارجي عبارت است از مجموعه انتخابوهاروشها، تدابير، مشيي

داف كلي حاكم بر مواضعي كه يك دولت در برخورد با امور ومسائل خارجي در چارچوب اه

و نظام سياسي اعمال مي به عبارت ديگر سياست خارجي بازتاب اهداف يهاسياستنمايد،

ويك دولت در صحنه روابط بين هادر ارتباط با ساير الملل و دولت يهاسازمان، جوامع

و اتفاقات جهاني مي باشد، بنابراين تعريالمللي، نهضتبين ف سياست ها، افراد بيگانه وحوادث

مي باشد در) الف:خارجي هر كشوري شامل دوبخش مجزا كه هر كشوري اهداف ملي

وصحنه بين ها)ب. تحصيل آن مي باشد المللي در صدد تعقيب هاو سياست يي كه روش

مي گردد و اعمال .براي رسيدن به اهداف مزبور اتخاذ

و آرمانبنابراين نقطه آغاز در سياستگذاري خارجي هر كشوري نياز كه به ها مي باشد هايي

مي گردد  و براي تحقق وتامين آنها تالش .)77:18محمدي،(عنوان اهداف ملي بيان

و برخي سياست خارجي هر كشوري را در نهايت ادامه سياست داخلي آن مي  دانند

ورفتارهاي بيروني آن ناشي از اليه ميپيچيدگي ها كه در داخل آن وجود دار تلقي .نمايندهايي

ب و ماهيت فكري صورت تلويحي،ه اهداف كالن ايران در واقع –فرهنگ سياسي انباشته شده
نتيجه.طبقاتي نخبگان ابزاري آن نقش اساسي در رفتار سياست خارجي ايران بازي مي كند

و نظام انگيزشي يك ملت در فرهنگ سياسي آن استالعملعكس،رفتار .)79،47 سريع القلم،( ها

بهپ و به حوزه سياست خارجي ايران و دقيق روفسور روح اهللا رمضاني با نگاهي عميق

و برنامهاشيوه  هاي مليي نقد گونه نسبت به عدم شناخت علمي آن براي پيش برد اهداف

و در همه سياست خارجي،: نويسدمي  هاي از مناقشه برانگيزترين حوزه،جاهمواره

اهميت واقعي ونقش آن در رقم خوردن،ولي متأسفانه در ايران. گذاري بوده استسياست

و زمين و ملت وهسرنوشت كشور و نشيب ها بي سازي فراز و چرايش به نيز ارزش چون

و اعتبار،امنيت سرزميني،منزله يكي از بزرگ ترين ابزارهاي تأمين يكپارچگي  وجهه

مل،الملليبين و برنامه هاي رمضاني،(ي به شيو هاي علمي باز شناخته نشده است پيشبرد اهداف

80 :25(.

كه سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران  خود بخشي از نظام جمهوري،ترديدي نيست

كه بر مبناي موازين اسالمي بنا شده است در. اسالمي ووجهي از كل سياست كشور است

ا يكي از اهداف آرماني سياست خارجي جمهوري  سالمي ايران در عرصه همين راستا
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 در اين بخش تالش،المللي تالش در جهت بر پايي اصل عدالت در جامعه جهاني استبين

به اصل عدالت ازسه منظر قرآن كريممي كه،شود تا و قانون اساسي  كارگزاران نظام

اسازيتصميم  پرداخته،ستهاي كالن دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران را متاثر ساخته

 يكي از داليل اصلي كه نظام سياسي ايران تحقق عدالت را در جامعه خويش وجامعه.شود

مي پندارد تأكيد و آن را از اصول راهبردي دستگاه ديپلماسي خويش جهاني تعقيب مي نمايد

و. قرآن كريم بر اين اصل است  بدين معنا،مبدأ هستي است از منظر قرآن كريم عدالت اصل

و).115 آيه،سوره انعام( هستي بر اساس آن ومطابق آن بنا شده است كه وهم واالترين

و شريع. ترين هدف جهان هستي است باارزش و اديان توحيدي هاي بر جايتانبياء بشر

و و استقرار آن در جامعه به عدالت مي دانند مانده، هدف خود را دست يافتن قل(.نفس انسان

وع) امر ربي بالقسط  دالت ريشه در فطرت بشر دارد ودين مبين اسالم نيزكه بر مبناي خواستها

كه انسان آن را در ذات خود به عنوان حقيقتي نيازهاي فطري بشر بنا شده است به عدالت

و مي يافته با توجه به اينكه نظام سياسي ايران داعيه. كند تأكيد داردفطرتش به آن حكم

ت مام اجزاء وآحاد خويش را دارد طبيعي است كه دستگاه ديپلماسي اسالمي بودن وقرآني بودن

و قرآن به تاكيدات مكرر اسالم پي تحقق چنين اصلي باشد،آن با توجه  هرچند دست، در

به محدوديت قدرت اين كشور ومخالفت قدرت هاي يافتن به آن در شرايط كنوني با توجه

ب و امر قرآني دشوار كه سياست،ه نظر مي رسدبرتر جهاني با چنين اصل خارجي اما از آنجا

و اصول بر اساس،(وموظف) دين اسالم(جمهوري اسالمي ايران مكلف   154و1،3مقدمه

پي...) قانون اساسي و و يافتن ساز وكارهاي،گيري آن استبه تعقيب  لذا دفاع از اين اصل

ي رسالتهاي جهاني مي پنداردتحقق آن در مجامع بين المللي را از جمله پس عدالت. خويش

به نوعي ارزش در سياست جويي را مي كه بدل يكي از ارزش هاي فرهنگ اسالمي توان

به هويت جمهوري اسالمي به عنوان يك عنصر عدالت. دانست شود،خارجي مي گرا اين قاعده

در.يك واحد سياسي عدالت جو شكل خواهد دادو باز تاب عيني اين موضوع رامي توان

كه در پي ايجاد عدالت هستند كيدتأ بر حمايت از مستضعفين جهان يا حمايت از جنبش هايي

.)85،22مشير زاده،( امثال اين ها ديدو

كه دستگاه ديپلماسي ايران را موظف به تالش در جهت تحقق عدالت ي از عوامل ديگر

نظنمايد، ديدگاهدر عرصه روابط بين الملل مي ام پيرامون اصل مذكور هاي شفاف كارگزاران

عالوه بر نخبگان داخلي فقهاي شيعه در ساير كشورهاي اسالمي نيز پيرامون دولت است،

و سياست خارجي آن مطالبي را منتشر نموده اند اهللا.اسالمي در جهان اسالم يكي از آنان آيت

و-الف:سيد محمد باقر صدر است،وي اصول سياست خارجي دولت اسالمي را  حمايت
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ب و عدالت در مسائل بين المللي و-ايستادگي بر جانب داري از حق  ياري تمام مستضعفين

و طغيان گري، مي و مقاومت در برابر استعمار .)77:258صدر،( داندمحرومان جهان

و سياست خارجي ايران از نگاه امام خميني  عدالت، نظام بين الملل
و خطابهبه نظر مي رسد نوشته امها ام خميني بيشترين تأثير را در جهت گيري فكري هاي

و دارد و سياسي ايران داشته و نخبگان اجرايي اصول سياست خارجي كه امام.و كالمي جامعه

به منزله يكي ازمنابع رسمي تصميم گيري در سياست تواندمي خميني طراحي نموده است،

به شمار آورد .جمهوري اسالمي ايران

ويك)ره(امام خميني و عدل بسط عدالتي از اهداف انقالب اسالمي ايران را ايجاد قسط

و اجراي قوانين بر  و جور، ايجاد حكومت قانون و اجتماعي، جلوگيري از ظلم وفساد فردي

و عدل مي و)ره(در اين رابطه حضرت امام خميني. داندمعيار قسط مصاديق اجتماعي

و آنها را اقتصادي عدالت را برمي وشمرند به نفع مستضعفان حكومت زمينه ساز حكومت حق

به ضعفاء،. مي داند)عج(جهاني حضرت مهدي  و طرفداري از مستضعفان، خدمت حمايت

و شكافهاي  به وضع محرومين ونجات آنان از زير يوغ ستمگران، از بين بردن فقر رسيدگي

ت واستيفاي حقوق حقه براي تحقق عدال)ره(طبقاتي در زمره گامهاي مورد نظر حضرت امام 

ماعدالت اسالمي رامي خواهيم دراين مملكت.)79:51دهشيري،(مستضعفان تلقي شده است

كه درآن ظلم وجود ندارد وشخص اول آن با فرد آخر آن در برابر قانون.برقرار كنيم اسالمي

.)58:156امام خميني،(»و اين قانون مبتني برعدالت الهي است....مساوي است

كه بيشتر متأثر از توازن ام به نقد نظام بين الملل موجود ام خميني در دهه آخر عمر خويش

و  به تشريح نظام مطلوب مورد نظر جمهوري اسالمي پرداخته قدرت ومنافع صرف ملي،و

مي دارد :نويسندگان كتاب سياست خارجي ايران بر اين عقيده اند. شاخص هاي آن را بيان

و عدالت در سرتاسر جهان از طريق همكاري امام خميني بر حفظ صل ح جهاني،ايجاد امنيت

و همزيستي مسالمت آميز ملت ها بر مبناي احترام به عقايد يكديگرو متقابل تأكيد داشته

به قرارداد ها را كمكي به بشريت در جهت نيل به آرامش مي دانستند  محمدي،-موالنا( پايبندي

 امر را بستر سازي مناسب در نظام بين الملل دانسته كه ازبين رفتن البته ايشان الزمه اين.)87:58

و شرق، ايجاد نظام عدل وقسط در سراسر جهان توجه به ارزش هاي انساني، نظام سلطه غرب

مي دانستندازو در.)12:631صحيفه نور،جلد( بين بردن فقر و زور را امام خميني سياست قدرت

ب و روابط كه براي عرصه بين المللي مي داند و نا عادالنه ين دولت ها را ظالمانه، زور گويي

 جمهوري اسالمي قابل هضم نيست
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مي چنين نگرشي را در سياست خارجي ايران مطلقاو و مطرود  كه ايران پنداردمردود

.)18جلد همان،( تواند با آن كنار بيايدنمي

ج و نقش عدالت در روابط بين الملل ايشان ديدگاه جمهوري اسالمي ايران را پيرامون ايگاه

ها{ما عدالت را براي همه:داردچنين اعالم مي اگر دنبال صلحيم باز بر پايه.واهيمخمي}ملت

و پايدار است كه ماندگار .)8،67صحيفه نور جلد(عدالت است

به مالحظا و سياست خارجي ايران بدون توجه به نظام بين الملل ت نگاه امام خميني

كه نظام دو قطبي بر جهان حاكم بود، بلكه نگرش او مبتني بر اصول سياسي زمان خويش

و  هااعتقادي اسالم و ارزش ي توحيدي جهاني وجاودانه مانند عدالت باوري مبارزه با ظلم

و جامع روابط بين الملل و با تئوري هاي نه چندان با دوام و حمايت از محرومان بوده ستم

كه در تضاد نيز هستهيچ نوع تناسب او با صراحت خطوط كلي سياست.و همخواني ندارد

مي دارد و حقيقت را در سياست:خارجي ايران را در زمان خويش اعالم ما اين واقعيت

كه در صدد گسترش نفذ اسالم در  و بين المللي اسالمي امان بارها اعالم نموده ايم خارجي

در اين:به باور قوام.)20:238صحيفه نور،جلد( هستيموجهان وكم كردن سلطه جهان خواران بوده

به سياست،  و غرب يعني آمريكا وشوروي با بد بيني اخالقي دوره دو قدرت بزرگ شرق

مي دانستندوريشه  بي انتها براي كسب قدرت و بي امان سياست بين الملل را بر آمده از مبارزه

و تو و جامعه چنين رقابتي را در طبيعت انسان جستجو و براي عدالت، قانون مي نمودند جيه

و محدودي رادر نظر مي گرفتند به.)84:360قوام،( حد مشخص نگرش انتقادي امام خميني

و نظام بين الملل، به مستضعفان و نگاه ناعادالنه دولت هاي قدرت مند سلسله مراتب قدرت

نگ.محرومان جهان تا پايان عمر خود حفظ نموده است رش در وصيت نامه ايشان از اين

و نهراسند  و ملل اسالمي خواسته است تا بپا خيزند و همچنين كشورها و محرومان مستضعفان

به نظام.و مستكبران جهان را سر جاي خود بنشانند كه نگاه خاص ايران به ذكر است الزم

دربين چه بعد از ارتحال امام خميني دست خوش تغييراتي شد اما  دوره اخير مجددا الملل اگر

به آن باز خواهيم گشت كه بعدا .احيا گرديده است

كه امام خميني طراحي نموده است، مي رسد اصول سياست خارجي بهميبه نظر تواند

يكي از منابع رسمي تصميم به شمار آوردمنزله .گيري در سياست جمهوري اسالمي ايران

كه آيتگونهبه پساهللا خامنهاي و انتخاب ايشان به سمت رهبري،اي نيز  از ارتحال امام خميني

خطوط كلي در سياست جمهوري اسالمي ايران،همان خطي: رسما اعالم داشت68در خرداد

و ترسيم نموده است كه امام خميني تبيين دراي آيت اهللا خامنه)68:5آيت اهللا خامنه اي،( است

:و بين المللي در سه محور تعقيب مي نمايند هاي خود عدالت را در نظام اجتماعيخطابه

ب-الف و نظام بين الملل و عدالت در جامعه  كوشش- تالش حكومت براي استقرار قسط
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و محروميت در جامعه و نا امني و تبعيض(براي رفع فقر با-ج)مبارزه با فقر  مبارزه جدي

به معيشت مردم و توجه نظام اسالمي نظام«:ه معتقدندايشان در همين رابط.مفاسد اقتصادي

و. عدالت است و عدل است قسط اين نظام اسالمي بوجود آمده است، اولين كارش قسط

به نظام عدل واجب مي خواهيم دعوت و عدل ترين كارهاست، ما رفاه را هم براي قسط

و درو و عملي پيگير در راه عدالت اجتماعي دعوتي ناقص غ اسالمي، منهاي اعتقادي راسخ

و و نجات ضعفا و عدل و هر نظامي هر چند با آرايش اسالمي اگر تأمين قسط است

و منافقانه استمحرومين در سرلوحه برنامه المللي بيندر عرصه. هاي آن نباشد غيراسالمي

و در پي  و معترض و كارگزاران نظام اسالمي عدالت محور نيز دستگاه فكري انديشوران

و عدل«. در مقابل شرايط كنوني استايجاد نظمي عادالنه دنيا اتفاقاً دنيايي است كه به قسط

به.بي اعتناست به عنوان يك حكومت در دنيا خيلي تنهاييم، كه ما در اين زمينه بايد بگوييم

مي دهند نگاه كنيد، اساس حكومت كه در دنيا هاي دنيا، اساس عدل دررعايت اين شعارهايي

هاحقوق  و محرومان نيستو رعايانسان مردم در دنيا تشنه«.)76آيت اهللا خامنه اي،(»ت ضعفا

بي عدالتي از همه جا بيشتر است مي زنند، »عدالتند، امروز در كشور هايي كه دم از دموكراسي

مي.)76همان،( رسد با توجه به مسائل مطروحه توسط كارگزاران نظام اسالمي، يكي از به نظر

و رسالت هاي نظ ي بين الملل استوظايف زيرا. ام اسالمي تعقيب اصل عدالت در عرصه

و قسط" ديني مسلمانان–نظام فكري  به االرض عدل و يمل اهللا )25حديد،(" ليقوم الناس بالقسط

و قسط اسالمي بنابراين فوري. است ترين هدف تشكيل نظام اسالمي استقرار عدالت اجتماعي

ن. است و و ميزان الهي، بر اساس همين بود كه مردم از چرا كه قيام پيامبران خدا زول كتاب

و در پرتو آن  و عدل زندگي كنند ي قسط و تحميل نجات يافته، در سايه و تبعيض فشار ظلم

به كماالت انساني نايل آيند ي بين المللي نيز يكي از وظايف. نظام عادالنه، به يقين در عرصه

ي دولت اسالمي تعقيب اي و توحيدي استو اهداف عاليه كوتاه سخن آنكه.ن اصل حساس

و كه در اسالم را تأكيدي -به يك عنصر ارزشي تعيينبه خصوص در تشيع بر عدالت شده آن
به آنچه كه ما تحت عنوان هويت اسالمي مي شناسيم كننده تبديل كرده است كه در شكل دادن

.نقش دارد

ام توسط مجمع تشخيص مصلحت در ايران براساس قانون اساسي سياست هاي كلي نظ

و به دولت ابالغ مي ، ديدگاه هاي82رهبري در سال گردد،نظام با نظارت رهبري تدوين

خويش پيرامون سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه در امور اجتماعي، سياسي،دفاعي

هاي تالش درجهت تحقق عدالت اجتماعي وايجاد فرصت-الف: وامنيتي چنين اعالم داشتند 

 حمايت ازمسلمانان وملت هاي مظلوم-ج.تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل-ب. برابر

دو تكرمستضعف بويژه ملت فلسطين كه پيداست. قطبي شدن جهان مقابله با همان گونه
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سازان كالن اصول مذكور منبعث از روح عدالت محوري حاكم بر دستگاه فكري تصميم

و كه عمدتاَجمهوري اسالمي ايران است از انتقادي بر معترض  الملل،روابط بين شرايط حاكم

و در. خواهان حفظ وضع موجود است مبتني بر مناسبات قدرت كه جالب است بدانيم

39 بند9 ابالغ شده در ماده87هاي كلي برنامه پنجم توسعه نيز كه به دولت در سال سياست

و نظامات جديد سازماندهي تالش مشت:چنين تدوين شده است رك براي ايجاد مناسبات

و فرهنگي اقتصادي، ومنطقه سياسي و امنيت جهاني با هدف تأمين عدالت، اي صلح

وجهاني،هچنين حمايت از ملت و به دستگاه ديپلماسي مجدداً ...و مستضعف، هاي مظلوم  قيد

.)87:7سياست هاي كلي نظام،( دولت ابالغ شده است

مي رسد يكي وبه نظر ماخذ براي شناخت اهداف سياست خارجي از مهمترين منابع

كه در مقدمه واصول آن  به آنچه جمهوري اسالمي ايران، قانون اساسي كشور است، با توجه

توان اهداف نظام وتمام نهادهاي ايران را كه بر اساس اصول وضوابط اسالمي آمده است، مي

 از مهمترين آنان دستگاه ديپلماسي جمهوري از جمله آنان وشايد يكي. تدوين شده بشناسيم

و اهميت. اسالمي است به رسالت جهاني انقالب اسالمي قانون اساسي بيشترين توجه با توجه

و خارجي خود داده است به تحقق اهداف بين المللي ).R.ramazany، 130،92( را

بر اساس اعتقاد مقدمه قانون اساسي، هدف از برپايي حكومت جمهوري اسالمي ايران را

وديرينه به حكومت حق و عدل خدا اش و عدل قرآن و در خلقت هر تشريح همچنين نفي

و استقالل سياسي،  و سلطه پذيري، قسط، عدل و سلطه گري و ستم كشي گونه ستم گري

و مي داند اقتصادي، اجتماعي سه اصل از اصول قانون. همبستگي ملي را تامين مي كند،

و مأمور پيگيري وتعقيب)11،152،154اصول(اساسي دستگاه سياست خارجي را موظف

مييكي از اهداف عاليه اسالم يعني اصل عدالت در عرصه بين 154در اصل. نمايدالمللي

ت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود جمهوري اسالمي ايران، سعاد«: چنين آمده است

مي شناسد و استقالل، آزادي وحكومت حق وعدل را حق همه مردم جهان قانون(»...مي داند

)68:81اساسي، 

به آن پرداخته است وتصميم سازان به جد كه قانون اساسي و آرماني يكي از اهداف غايي

و كارهاي مناسب جهت وكارگزاران دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي را  مأمور يافتن ساز

به. تحقق آن نموده است تالش در جهت تشكيل امت واحد جهاني است به يقين دست يافتن

به حكومت  چنين اصل آرماني قطعاً بايد بر مبناي عدالت باشد، تا بتواند اين حكومت را

. اسالم باشدپيوند دهد، وزمينه ساز حكومت جهاني)عج(جهاني وعادالنه حضرت مهدي 

و رسالت جهاني عنايت  در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به اين هدف

و چنين آمده است قانون اساسي با توجه به محتواي انقالب اسالمي ايران:خاصي مبذول شده
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ي تداوم اين انقالب را در كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه

هاي جنبش المللي با ديگربه ويژه درگسترش روابط بين.و خارج كشور فراهم مي كندداخل

و مي اسالمي درو كوشد تا راه تشكيل امت واحدجهاني را فراهم كندمردمي  استمرار مبارزه

به اصلبا.نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامي جهان قوام يابد مقدمه قانونو154توجه

كه انقال يكي اساسي مي داند ب ايران را حركتي براي پيروزي نهايي مستضعفين بر مستكبرين

و ي تشكيل حكومت الزمه از اهداف مهم سياست خارجي جمهوري اسالمي درحقيقت مقدمه

در واحد باهر جهاني همانا مبارزه با استكبار جهاني وحمايت ازمردم مستضعف دنيا نقطه اي

مي باشد ي حمايت از مستضعفين در قبال مستكبرين جهان موردم. هرنژاد، زبان ومذهب  سأله

به ثمر رسيدن كه ايشان چند ماه بعد از به طوري توجه اساسي رهبرانقالب اسالمي بوده

انقالب، تأسيس حزب جهاني را به نام حزب مستضعفين در قبال مستكبرين مطرح نمودند تا 

ي الهي كه همان حاكميت مستضعفي .ن بر جهان است گامهايي برداشته شوددر راه تحقق وعده

يكي از اهداف سياست خارجي جمهوري اسالمي در گسترش مبارزه عليه استكبارجهاني لذا

و مقابله اين است كه تمامي نيروهاي بالقوه وبالفعل دنيا را در قلمروي وسيع براي رودررويي

ب قصد.جهاني بسيج كند استكبار با كه وهانابودي ابرقدرتاجمهوري اسالمي اين نيست

با استكبار يك خود جانشين آنها شده وبه همان شيوه عمل نمايد بلكه مبارزه استكبارجهاني

و و مبارزه ارزشي و اختالف برسر فرهنگي است و حاكميت فضيلت احياء هاي انساني تعالي

و.است وايجاد يك جامعه عادالنه است، مبارزه بين مبارزه براي برپايي عدالت  جهان ماديات

و .طوالني خواهد بودو معنويات يك مبارزه مستمر جهان ايمان

وبنابر آنچه گفته شد هم تئوري و دانشگاه وهم تصميم پردازان حوزه گزاران سياست سازان

باو به اهميت، هم مجريان دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران و توجه جايگاه ارزش

ووعدالت در انديشه اسالمي آن برآيند آن حكومت اسالمي، ضرورت توجه، اعالن اعمال

به آن درعرصه توسط سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران ولوعدم توفيق در دستيابي

و به رغم موفقيت.المللي اجتناب ناپذير استبين داخلي همانطور كه جمهوري اسالمي ايران

ازدر اجرا واعمال آن در عرصه هاي مختلف تاكنون  آن عدول در سياست هاي اعالني خويش

و فروگذار نكرده است ، سيزده بار73تا61مسؤول دستگاه ديپلماسي ايران از سال. ننموده

و بيان و ارايه سخنراني  موفق به حضور در اجالس ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل

به طور متوسط. هاي جمهوري اسالمي ايران شده استديدگاه و شش بار ايشان  بيست

به عنوان يكي از اصول اعتقادي سياست و اهميت آن نزد اين كشور پيرامون جايگاه عدالت

و كوششي فروگذار نخواهد  و بسط آن از هر تالش كه در جهت تحقق خارجي دولت خود

در. بود،اهتمام ورزيده است اين اصل در زمان دولت خاتمي نيز هر چند به عنوان ابزاري
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و نفرين قدرتجهت نق به عنوان يكي از اصولد و استكباري به كار نرفت اما هاي استثماري

كمال خرازي اين. ثابت سياست خارجي اين دوره در عرصه بين المللي تعقيب مي شد

كه بايد در ريشه هاي داخلي سياست«:نمايدموضوع را چنين تشريح مي موضوع دومي

كه نسبت به خارجي ايران بررسي شود فرهنگ سياسي ها است و هنجارهاي خود ارزش

با. حساس است  اين فرهنگ، كه كامالً

مي باشد خرازي،(»باورهاي مذهبي عجين است، تبلور تاريخ طوالني آن آرزوي عدالت

80:90(.

واحمد نقيب كه زاده انديشمند ايراني متخصص روابط بين الملل بر اين عقيده است

سي سال ريشه در ارزش هاي معتبر فرهنگ نگرش عدالت محورانه جمه طي اين وري اسالمي

و دولت مردان بر جاي مي و سياسي مردم كه تأثير خود را بر رفتار اجتماعي . گذاردايراني دارد

 به عقيده.هاي سياسي ايرانيان قرار داشته استعالم سياست در قلب انديشه عدالت در

بر:زادهنقيب و زير اصل عدالت امروز نيز با رفتار ما حاكم است ظلم بر سياست عنوان مبارزه

نه تنها عمل نكوهيده اي  و رفتار خارجي ما اثر مي گذارد در اعتقادات شيعه پذيرش ظلم

به ديگران روا مي رود نيز پسنديده نيست كه به ظلمي اين نگرش.است بلكه خشم فرو بستن

.)81:226نقيب زاده،( دا كرده استدر سياست خارجي ايران جايگاه وااليي پي

به همين دليل در دستگاه فكري دولت مردان ايران رمزگان عدالت بيش از هر عامل ديگري

مي آنان را و قدرت هاي بزرگ قرار دهد بر همين در برابر ساختار ظالمانه نظام بين الملل

ظالمان جهان هستندكه همراهو سازمان هاي بين المللي نيز ابزاري در دست اساس تمام نهادها

.با خود ظالمان جهان بايد مورد معارضه قرار گيرند

 ديدگاه انتقادي جمهوري اسالمي ايران نسبت به نهادهاي بين المللي
براي سازمان هاي بين المللي بخصوص سازمان ملل دولت ها در سياست خارجي خود،

و اعتبار ويژه اي قائلند، ع جايگاه و ساير سازمان هاي بطوري كه نفس ضويت در سازمان ملل

و مقبوليت داخلي به همراه داردمالمعتبر جهاني براي كشورها ايجاد اعتبار بين به باور.للي بنا

مي كند،در واقع يك دولت با عضويت در سازمان ملل،:دكتر آقايي عالوه بر آنكه كسب اعتبار

كه مي خواهد در چارچوب مقررات  مي دارد و قوانين بين المللي با ديگر اعضاء رابطه اعالم

در عصر حاضر هيچ سازمان بين المللي در نظام بين الملل نقشي.)81:85آقايي،( بر قرار كند

و منافع ملي خويش،  مؤثرتر از سازمان ملل بر عهده نداردو كشور ها نيز بايد بر اساس اهداف

و نفوذ آن در روابط بين و نقش تا. الملل بهره مناسب را ببرنداز اين سازمان اما اين وضعيت

و اشغال سفارت. حدودي براي جمهوري اسالمي ايران متفاوت بود با پيروزي انقالب اسالمي
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و با نفوذ دولت هاي قدرت مند غربي در سازمان و شروع جنگ عراق بر عليه ايران آمريكا

كه در بيشتر موارد  و ساير سازمان هاي بين المللي و اتخاذ مواضع ملل منجر به موضع گيري

به ايران گردديد به سازمان-منفي نسبت هاي بين المللي از حكومت ايران نيز كم كم با بد بيني

اولين موضع گيري رسمي پس از انقالب بر عليه سارمان ملل،. جمله سازمان ملل نگريست

خم شوراي امنيت، و عدم تعهد توسط امام او اظهار يني اعالم شد،سازمان عفو بين الملل

و :... داشت و سازمان ملل هست و شوراي امنيت هست به اينكه يك همچون مجالسي هست

كه. اين چيز هايي است كه باي ما درست كردند مي خواهند بازي بدهند اين مجالس و ما را

آ و ما را محكوم كردند آن از اول معلوم بود كه ما محكوم هستيم ن اين ها درست كردند

و هرچه محكوم كنند، مي مجالس ابدا ارزش ندارد اشتباه محكوم كردند غلط كردند،.كنندغلط

و اختياري دست.)60:550امام خميني،( كردند ايشان حق وتوي شوراي امنيت را امري نا پذيرفته

مي داند جا: وي معتقد است.دو يا چند نفر ي دنيا بر عدالت با شد هر مي خواهيم همه را ما

ه مثال سازمان بين المللي كذا بخواهد جلويش را بگيرد فورا وتوچنانچچاپند اگر اينها مي

ميمي و ميكند در همان سال.)61:800امام خميني،(زنيدگويد نه تو غلط مي كنيد اين حرف را

و ساير سازمان هاي جهاني اعالم  موضع انتقادي خود را نسبت به سازمان عفو بين الملل

كه به دليل.داردمي هاي آن دوره اعدام ايشان در پاسخ به موضع گيري سازمان عفو بين الملل

من: در ايران اتخاذ گرديد نظر انتقادي خود را چنين اعالم دشت كه سازمان عفو بين الملل

. بايد بگويم سازمان جعل بين الملل سازمان كذب بين المللي تهمت هايي بر كشور ما زده اند

و ديگر سازمان ها همه دست به هم دادها ند كه اين جمهوري اسالمي سازمان عفو بين الملل

به.)60:550امام خميني،( را در اينجا خفه كنند امام خميني هم چنين نظر صريح خود را نسبت

مي دارد اگر همان غير متعهد ها هم باور نكنيد كه غير متعهدند:عملكرد جنبش عدم تعهدا براز

.)61:442امام خميني،( پيدا بشود،بسيار نادر است} غير متعهد واقعي{در بينشان 

كه عمدتا بر آمده از نگرش عدالت محورانه ديدگاه هاي انتقادي جمهوري اسالمي ايران

 سال جنگ عراق عليه ايران،توسط8اسالم نسبت به موضوعات گوناگون است در طول دوران 

و وزير امور خارجه مخصوصا در نشست هاي ساالنه مجمع عمومي رئيس امام خميني، جمهور

و بسياري  به ايران و بر خورد با تجاوزعراق سازمان ملل با انتقاد از رويه ناعادالنه در شناخت

و مشكالت موجود در جهان سوم ادامه يافت از وزير امور خارجه. مسائل وقت جهان اسالم

و شوراي امنيت مي گويدوقت ايران در رابطه با رفت اگر شوراي امنيت: ار ناعادالنه سازمان ملل

و در قعطنامه  مي كرد كه 479در هفته اول شروع تجاوز عراق بر اساس وظيفه خود عمل

به تجاوز،شناسايي متجاوز برخورد با به ايران بود در اعتراف اولين قعطنامه پس از تجاوز عراق

ميكرد وضعيتي ديگآن كوتاهي نمي .)75:9واليتي،(شدر غير از آنچه رخ داده بود ايجاد
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و ساير سازمان هاي جهاني پيرامون موضوعات مختلف فرازو رابطه ايران با سازمان ملل

ونشيب به اشكاالت هاي فراواني داشت و نظرات اصالحي خود نسبت همواره انتقادات

و شوراي امنيت ونادي و اجرايي سازمان ملل ده انگاشتن نقش جهان سوم همچنين ساختاري

و حق وتوي نا عادالنه ادامه يافت .نحوه تصمصم گيري ناعادالنه در اين شورا

كه در دهه ديدگاه هاي انتقادي جمهوري اسالمي ايران در رابطه با سازمان هاي بين المللي

به ديدگاه هاي انتقاد  اصالحي-ياول انقالب با شدت آغاز شده بود، بعد از گذشت يك دهه

و بيش ادامه يافت اما در سال هاي اخير اين موضع و در دهه هاي بعد كم تغيير موضع داد

كه  به يكي از راهبرد هاي كالن ملي پايدار براي دستگاه ديپلماسي ايران مبدل شده است تبديل

ب و پيگيري آن ميه تعقيب به آن نگريسته اصالح ساختار سازمان.شودصورت يك رسالت

و دستگاهل در سياستمل به دولت و پنجم توسعه خطاب هاي كلي نظام در برنامه چهارم

و تالش بر اصالح آن اين ادعا را اثبات   ديپلماسي آن دليلي برنا عادالنه پنداشتن اين رويه

.كندمي

در سياست خارجي دولت احمدي نژاد  جايگاه عدالت
ي كي از محورهاي اساسي سياست در سياست خارجي دولت جمهوري اسالمي عدالت

كه در تمام شئون آن مانند و خارجي بوده روابط دو جانبه، روابط اقتصادي، نفي سلطه گري

و روابط با سازمانسلطه .المللي مورد تأكيد قرار گرفته استهاي بينپذيري

د شرايط كنوني مديريت دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران دراختيار ائتالف آبا در

و اصول گرايان است آنان دراصول سياست خارجي خويش به موضوع.گران ايران اسالمي

اين اصول عناوين زير از بر جستگي خاصيدر.عدالت توجه ويژه اي مبذول داشته اند

گفتمان عدالت در تعامل ومناسبات با دنياي خارج چاشني سياست- الف: برخوردار است

و روحيه عدا-ب.خارجي ما با شد را لت طلبي در ظلم ناپذيري  دستگاه ديپلماسي، بايد

و تقويت كرد و-ج.پرورش نفي ناعدالتي وسياسي نفي جنگ، ايجاد ائتالف براي عدالت

و ائتالف براي عدالت،-د:در بخش بايدها.كاري و صلح .اديان همزيستي گفتگوي تمدن ها

و گفتگو،-ح  احترام متقابلو نفي زورروابط با دنيا بر پايه منطق عدالت تعامل

WWW.abadgaran.ir P2)(

:گويدحميد موالنا در خصوص جايگاه عدالت در سياست خارجي دولت احمدي نژاد مي

از دولت احمدي نژاد يكي و توازن قدرت قدم بر داشته وعدالت را در فراسوي مفهوم قدرت

ا و سازمان هاي جهاني پايه هاي اصلي كاربردي جمهوري اسالمي ايران در سطح بين لمللي

.)87:143موالنا،( عرضه نموده است
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درآقاي احمدي و ضرورت84اسفند نژاد  در مجمع عمومي سازمان ملل در باب اهميت

مي گويد و آرامش را بر پايه:عدالت در روابط بين المللي چنين جمهوري اسالمي ايران صلح

و و معنويت نه تنها براي ملت ايران بلكه براي همهنه تنها براي ملت هاي اسالمي، عدالت

ميملت ي بشريت است. خواهدها و كشورهاي مستقل به نفع همه . اقتدار كشورهاي اسالمي

و عدالت جهاني است و آرامش در.به نفع صلح به عنوان يك اصل بنيادين او عامل عدالت را

و مشاركتو نقطه اتكاء روابط بين الملل در نطق خود در سازمان ملل مطرح نمود اميد

وملت،هادولت و آرامش جهاني را مستلزم عدالت ها و همكاري در جهت تحقق صلح تفاهم

و تعميق عدالت در سطح بين المللي دانست و بسط وي در سال سوم سفر.در سازمان حاكم

اگر: نمايدخود براي سومين بار پياپي ديدگاه عدالت محور خويش را براي جهانيان اعالم مي

و عدالت براي همه،آن وقت ريشه عصبانيت از بيخ  و حق نگاه ما عدالت محورباشد، قانون

شدكنده خوا .) www.persident.ir( هد

كه گفتمان جديد بر اين امر تأكيد برخي متخصصين روابط بين الملل براين عقيده اند

به عدالت بين  كه سياست بين الملل نشانه هاي معطوف . المللي را ناديده گرفته استداشت

به اين دليل انجام پذيرفت كه تغيير در جهت گيري سياست خارجي ايران در دوره اخير

و همچنين فضاي اجتماعي حاكم بر ايران نسبت به سياست هاي غرب  نخبگان جديد سياسي

و بيمناك بودنددر قبال ايران كامالً ب. نا اميد ه عدالت گراييو به اين ترتيب قالب هاي معطوف

 در حوضه هاي سياست داخلي انعكاس خود را در عرصه سياست خارجي نيز بوجود آورد

.)87:45متقي،(

اما بسياري از انديشوران روابط بين الملل نگاه متفاوتي از شرايط حاكم بر دستگاه

ت خارجي ايران ديپلماسي ايران دارند، محمود سريع القلم يكي از آنان است، اودر كتاب سياس

مي نويسد و: پارادايم ائتالف از بر پا داشتن عدالت،دفاع از نهضت اي آزادي بخش دفاع

كه از ابتداي جمهوري اسالمي تا كنون دستگاه  مسلمانان جهان موجود در قانون اساسي ايران

مي نمايد شايد در آينده حدديپلماسي در عرصه بين المللي آن راتعقيب ودي اي دور كاري تا

و ولي مستلزم امكانات،.عملي باشد كه پيچيده تر قدرت وتوانمندي هاي فوق العاده اي است

و اقوام مختلف است سريع( داراي تفاوت ها وچه بسا تضاد هاي جدي در ميان كشورها

.)79،52القلم،

ميسيف مي: كندزاده نيز همين نگرش را تأييد كه آزاديبه طوركلي توان گفت

لبي واستقرار نظام عادالنه غيرهژمونيك پايدارترين آرزوي سياست خارجي ايران تجديدنظرط

مي است كه در و انديشه مقامات بلندپايه آن نيز متجلي كه.شودبيان تجربه نشان مي دهد

به قدرت ملي باشد، به تغيير تجديدنظرطلبي بايد نسبت قدرت زيرا.الملليبين ساختارنه
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 راه تغيير. سياست صحيح وكارآمد،مي تواند آينده خودرا تغييردهد صورت اتخاذ كوچك در

كه منزلت كشور مناسب شود، ساختار راهي هزاره اي است ونه بين المللي مناسب براي آن

تجربه نشان داده است،كه تحول دردرون نظام براي تغيير منزلتبه لحاظ تاريخي،. واقعي

اس زيرا.خودامكان موفقيت دارد راجمهوري و اكراهي الزم  المي ايران توان اقناعي، تشويقي

هاي بين المللي را باخواسته عدالت جويانه كه بتواند موضع ناسازگار قدرت ندارد اختيار در

كه يك يك دولت در حال توسعه ميتواند.)81465سيف زاده،( همسازكند خود زيبنده ترين كاري

وانجام دهد اين است كه نظام داخلي خود را سجاياي در طي فرايندي با رفاه توأم با عدالت

و نمونه اي براي جهانيان عرضه كند و انساني سامان داده .)84،125سريع القلم،(اخالقي

 نتيجه
و نظراز آنچه از اين تحقيق حاصل آمد، و اسالم عدالت هم اصل هم واالترين هدف مبدأ

و و جهان هستي و اديان توحيدي آ آدميان درتحقق ون وظايف جامعه يك رسالت الهي

امري فطري، اصلي ترين فضيلت، منبع از نظر اسالم عدالت زيرا. اصلي انبياء واهل ايمان است

مي شود به عنوان يكي از اصول اعتقادي مذهب تشيع محسوب و ي فضايل بنا براين.همه

و بين المللي ريشه در تالش ويژه جمهوري اسالمي براي بر پاداشتن اين اصل درعرصه داخلي

به ويژگي هاي نظام سياسي ايران، يكي از اهداف كالن.نظام اعتقادي اسالم دارد با توجه

ديني–جمهوري اسالمي تعقيب اصل عدالت درعرصه بين المللي است زيرا نظام فكري 

به اال رض عدالً وقسطا…«مسلمانان بخصوص شيعيان  ابن.است»ليقوم الناس بالقسط ويمل اهللا

 بر اين فوري ترين هدف تشكيل نظام اسالمي استقرار عدالت اجتماعي وقسط اسالمي استو

كه قيام پيامبران خدا ونزول و بسط عدل قوام نمي يابدچرا به قسط جامعه بشري جز با قيام

و . ميزان الهي بر اساس همين اصل بوده است كتاب

و عملكرد روا كه ازاصول متعدد قانون اساسي ميآنگونه  گردد،بط خارجي ايران استنباط

و كه توسط دستگاه ديپلماسي اش تعقيب مي مهمترين رسالت جهاني انقالب اسالمي -پيگيري
و و اصول يكم،در(در قانون اساسي شود وو يكصد سوم بند نهم، مقدمه و پنجاه  يكصد دوم

وو و پنجاه ت يافتن مبين يكي ازاصول اعتقادي وتالش حكومت درجه...)چهارم

و و سازوكارهايي مناسب به منظور اعمال در مطلوب و اجراي آن وبين ابعاد داخلي  المللي

و ها اصرار بر تغيير سعي كوشش جهت وادارساختن نهادهاي بين المللي گرايانهي ماديارزش

برو بر مبتني از زور و مبناي عدالت يكي مي وظايف . گرددرسالت خطير انقالب اسالمي تلقي

و و زيرا جمهوري اسالمي ايران سعادت انسان در جامعه بشري را آرمان خود  حكومت حق

مي عدل را  بر پيايي حكومت جهاني اسالم بر محور عدالتو داندحق همه مردم جهان



و گفتمان انتقادي در سياست خارجي ايران 91 عدالت اسالمي

 گفتمان انتقادي جمهوري اسالمي پيرامون مقوالتي چون رفتار نهادهاي بين المللي،. پنداردمي

و رت،سلسله مراتب قد در رفتارقدرت هاي بزرگ و تالش  جهت متقاعد ساختن آنان به رويه

كه هدف از استقرار جمهوري اسالمي.رويكرد عادالنه ناشي ازچنين اصل اعتقادي است چرا

وبه بيان تصميم به استناد قانون اساسي برپا داشتن اصل عدالت درهمه ابعاد سازان انقالبي

و اقصادي،(زندگي بايد پذيرفت در جهان كنوني اهداف كالني مانند. است)ياسيس اجتماعي

به دنبال آنست بواسطه آرمان كه جمهوري اسالمي ايران وبر پا داشتن عدالت اعتقادات ها

در براي خود طراحي نموده است، و فلسفي، جهان شمول، ريشه ابدي بودن اعتقادات فراگير

كه عدالت  اما در مقام عمل. خواهي مالك اصلي آن استاسالم دارد بخصوص در تفكر شيعي

وو اجرا جهان بر اساس منافع مادي وملي مديريت مي در. عدالت شود نه بر اساس اخالق

به حجمي از قدرت و بازيگران توانمند نيازمند است ثروت،عرصه بين المللي تحقق هر هدفي

و(و اجراي چنين اهداف متعالي مستلزم بر خور داري از قدرتي ...) عدالت، سجاياي اخالقي

به توان قوائد بين المللي جديدي طراحي نمود .جهاني است تا بر اساس آن .
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