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واژههای كليدي :کنش حمایتگرانه ،سیاست خارجی ،قدرت نرم ،دیپلماسی عمومی ،تروریسم ،ایران.
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یکی از هنجارهایی که نمود بارزی در رهیافتهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران دارد،
هنجار «عدالتگستری» و در راستای آن «حمایتگری» از اقشار مظلوم و مستضعف جوامع مختلف و
محرومیتزدایی از آنان است .اصلی که امام خمینی(ره) آن را عقیده و مسلک خود معرفی میکرد.
این هنجار هویت جمهوری اسالمی را بهعنوان یک کنشگر و واحد سیاسی حمایتگرا و عدالتگستر
شکل داده است و میتواند بستر مناسبی برای تألیف قلوب نسبت به جمهوری اسالمی ایران ،گسترش
عمق راهبردی و افزایش حوزه نفوذ اجتماعی و به تبع آن سیاسی ایران شود .بهویژه ،آنکه کمک به
همنوع بهعنوان یک فضیلت انسانی مشترک در گوهر و سرشت عموم بشر قرار دارد .این پژوهش با
بهرهگیری از روش توصیفی  -تحلیلی در پی پاسخگویی به پرسشهای ذیل میباشد« :حمایتگری» و
«کنش حمایتگرانه» در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران چه جایگاهی دارد؟ تأثیر این رفتارها بر
پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایران اسالمی چیست؟
نتایج بهدست آمده از پژوهش نشان میدهد که رفتار حمایتگرانه در اسناد باالدستی نظیر قانون اساسی از
جایگاه مهمی برخوردار است و در افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران ،گسترش عمق استراتژیک،
تقویت دیپلماسی عمومی ،مقابله با تروریسم و دیگر موارد تأثیرگذار است.
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مقدمه

کنش حمایتگرانه مبتنی بر انگیزههای خیرخواهانه که برگرفته از تعالیم اسالمی است،
میتواند بستر مناسبی برای تبلیغ و تألیف قلوب نسبت به جمهوری اسالمی ایران ،گسترش
حوزۀ نفوذ اجتماعی ایران و در مواردی حتی موجب تعمیق اهداف استراتژیک نظام شود.

بهویژه ،آنکه حمایتگری و کمک به همنوع عاملی در جهت تألیف قلوب و نزدیکی عاطفی و
روحی است و بهعنوان یک فضیلت انسانی مشترک در فطرت عموم بشر قرار دارد .بنابراین،
دور از انتظار نخواهد بود که پیگیری اصل حمایت از محرومان در دستگاه سیاست خارجی

کشور میتواند عامل مهمی در شکلگیری و ساماندهی ارتباط با تودههای مردمی در جوامع
هدف باشد.

اگرچه پژوهشگران و نویسندگان تألیفات و پژوهشهای بسیاری در زمینه لزوم حمایت

از مستضعفان و نهادینه کردن آن در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران انجام

فصلنامه علمی -پژوهشی
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دادهاند ،اما غالب این تحقیقات علمی از منظری ارزشی به پدیده «حمایتگری» و لزوم اتخاذ
سیاستهای متناسب با آن میپردازد ،حا ل آنکه پژوهش حاضر با رویکردی متمایز ،بر آن است
تا به جنبهها و وجوه چرایی این رفتارها و نتایج آنها بپردازد.

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

چارچوب مفهومی

 .1کنش حمایتگرانه

بهطورکلی هرگونه کمک و استعانت صرفنظر از هدف آن ،کنش حمایتگرانه محسوب

میشود .لیکن آنچه در پژوهش حاضر حول محور «رفتار حمایتگرانه» مدّ نظر قرار میگیرد،
تخصیص هرگونه کمک یا رفتاري از جانب یک دولت به دیگري بهنحویکه در راستاي

تعریف مذکور باید دقت کرد که اهداف و منافع به شکل ملموس و غیرملموس ،مادي و

غیرمادي تعریف میشود.

از نظر مجاري پرداختکننده ،کمکها به دودسته تقسیم میشوند .برخی از این کمکها
دوجانبه بوده و مستقیم ًا بین دو یا چند دولت مبادله میشوند .دستۀ دیگر نیز رفتارهاي

حمایتی و کمکهای چندجانبه هستند که از سوی مؤسسات بینالمللی توزیع میگردد و
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اهداف سیاست خارجی کشور و منافع ملی آن قرار گیرد ،است (الهی .)151 :1373 ،در

مجریان آن نیز سازمانهای بینالمللی خاص هستند (.)Riddell, 2007: 3
 .1-1تحول مفهومی کنش حمایتگرانه

در دو دهۀ گذشته آثار متعددی در مورد کمکهای بشردوستانه و سیاستهای حمایتی

دولتها منتشر شده است که بخش قابلتوجهی از آن اختصاص به نتایج این اقدامات در
مسئله توسعه کشورها دارد .اما در طول سالهای اخیر تغییراتی در حوزه سیاستهای حمایتی

به وجود آمده که حاصل آن بروز تحوالتی در آثار مربوط به این حوزه را در پی داشت .از

جمله این تحوالت میتوان به «تغییر توجه از نیازهای اولیه به مسائل حقوق بشر»« ،تغییر
مفهوم حاکمیت دولتها در عصر جهانیشدن» و «سازمانی شدن سیاستهای حمایتی

دولتها» اشاره کرد (گوهریمقدم و جاودانی مقدم.)4 :1391 ،
 .2قدرت نرم

مفهوم «قدرت نرم» تلویح ًا برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم توسط ای.اچ.کار
اندیشمند واقعگرای انگلیسی ،در سال 1939م ،مطرح شد .کار قدرت بینالمللی را در سه

نرم بهمثاۀه یک نظریۀ منسجم برای اولین بار توسط جوزف ساموئل نای ،1در مقالهای با عنوان

«گمراهکنندگی استعاره انحطاط» [ ]1مطرح شد و ازاینرو ،از وی بهعنوان مبدع قدرت نرم در
جهان یاد میشود .تعاریف متعددی از قدرت نرم وجود دارد ،اما از مجموع تعاریف مطرح

چنین برمیآید که قدرت نرم محصول و برآیند تصویرسازی مثبت ،ارائۀ چهره موجه از خود،
کسب اعتبار بینالمللی و نفوذ در افکار عمومی داخلی و خارجی است (نای.)10 :1382 ،

«توسعه و پیشرفت ارتباطات و اطالعات در جامعه اطالعاتی بینالمللی و ،به تبع آن ،ظهور
سیاست فرابینالمللی ایجابکنندۀ یک فرهنگ دیپلماسی نوینی است که بر شفافیت ،باز

بودن و همکاری با بازیگران جامعه مدنی و فروملی در حوزۀ همگانی استوار است .این
1. Joseph S. Nye
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 .3دیپلماسی عمومی
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بخش نظامی ،اقتصادی و قدرت تسلط بر افکار توصیف کرد ( ،)Carr,1964: 108اما قدرت
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نوع دیپلماسی که غالب ًا دیپلماسی عمومی یا دیپلماسی خط دوم خوانده میشود ،متضمن و
مستلزم ارتباط با گروههای مرجع ،رهبران احزاب سیاسی ،گروههای ذینفوذ ،نخبگان سیاسی،

اقتصادی ،فرهنگی ،علمی ،رسانهای بهعنوان سازندگان افکار عمومی و کلی شهروندان جهت

شکلدهی افکار و هماهنگسازی اذهان آنان با اهداف سیاست خارجی است» (دهقانی
فیروزآبادی)206-7 :1388 ،

به بیانی سادهتر« ،دیپلماسی عمومی» ،تالشها و اقدامات حکومت یا دولت برای تأثیرگذاری

بر اذهان و افکار نخبگان و عامه مردم کشورهای دیگر ارزیابی میشود و با این نیت صورت
میگیرد که کشور هدف ،سیاستها ،ایدهها و آرمانهای کشور عامل را خودی تلقی کند و با
آن احساس اینهمانی داشته باشد (شیخاالسالمی و فاطمیصدر.)50-51 :1392 ،

اهمیت کنش حمایتگرانه در دین اسالم
فصلنامه علمی -پژوهشی
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مروری بر منابع دینی در زمینۀ حمایتگری بیانگر آن است که مبارزه با فقر و محرومیت
بهاندازهای مورد اهتمام بوده که تجویزات حمایتگرانه بهعنوان یک اصل مشترک در عموم

ادیان و مذاهب قابلشناسایی است .این موضوع در اسالم نهتنها بهعنوان یک اصل انکارنشدنی

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

تلقی شده ،بلکه یکی از معیارهای تحقق دینمداری و ایمان شناخته شده است و بدون آن
عبادتگری انسان به کمال خود نمیرسد .این موضوع بهاندازهای حائز اهمیت است که پیامبر

گرامی اسالم کسانی را که نسبت به حمایت از محرومان غافل باشند ،از دایره ایمان خارج

میدانند« :كسي كه سير بخوابد و در كنار او همسايهاش گرسنه بماند مؤمن نيست»[]2
(نوری 1384 ،ق .)80/2 :در مقابل ،کسانی که به این فریضه عمل میکنند در صف مؤمنان

و عبادتکنندگان قرار خواهند گرفت« :كسي كه نياز مؤمني را برطرف كند مثل اين است كه
در واقع ،انسان پرستشگر برای تکمیل ایمان خود نیازمند صفت حمایتگری بوده و باید

به روحیه حمایتگری در کنار سایر ارزشهای دینی ملتزم باشد .خداوند بارها نماز را بهعنوان
تجلی عبادتگری در کنار انفاق قرار داده و با این تأکیدات جایگاه آن را نمایان میسازد« :بگو به

بندگان من كه ايمان آوردهاند نماز را به پا دارند و ازآنچه به آنان روزي دادهايم پنهان و آشكار
انفاق كنند پيش از آنكه روزي فرا رسد كه نه در آن خریدوفروش هست و نه دوستي]4[».
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خداوند را براي هميشه عبادت كرده باشد( ]3[ ».عالمه مجلسی)302/74 :1403 ،

در سوره معارج هنگامیکه به صفات نمازگزاران (بهعنوان یکی از نمادهای پرستشگری) اشاره

میشود ،حمایت از محرومان و نیازمندان بهصورت یکی از شاخصهای اصلی مطرح میشود:

«مگر نمازگزاران ،آنان كه همواره بر نمازشان پايدارند و آنان كه در اموالشان ح ّقى معلوم

است ،براى تهيدست و محروم از معيشت و ثروت ]5[».همچنین در سوره ذاریات خداوند

یکی از اوصاف اصلی متقین را در کنار شبزندهداری و پرستشگری کمک به نیازمندان اعالم

میکند« :بىترديد پرهيزكاران در بهشتها و چشمهسارهايند .آنچه را پروردگارشان به آنان
ش از این همواره نيكوكار بودند .آنان اندكى از شب را
عطا كرده دريافت مىكنند؛ زيرا آنان پی 

مىخوابيدند [و بيشتر آن را به عبادت و بندگى مىگذراندند] و سحرگاهان از خدا درخواست
آمرزش مىكردند و در اموالشان ح ّقى براى سائل تهيدست و محروم از معيشت بود»]6[ .

 .3جایگاه رفتار حمایتگرانه در پیشبرد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

بررسی عملکرد سیاست خارجی ایران در دورههای مختلف حکایت از آن دارد که رفتارهای

حمایتگرانۀ جمهوری اسالمی با توجه به آموزههای دینی محدود به مرزهای جغرافیایی

نبوده است .در حقیقت ،حضرت امام(ره) با در نظرداشتن معادالت حاکم در روابط بینالملل
برنامه و الگوی اسالمی را در جهت کاهش عوارض این محرومیت ارائه کنند .در این

دیدگاه ،مجموعههای انسانی همچون حلقههای به هم پیوستهای هستند که نادیدهگرفتن

فشار بر هرکدام از آنها در نهایت موجب آسیب به تمام نظام بینالملل خواهد شد .بنابراین،

میتوان چنین استدالل کرد که مفهوم حمایتگری و رفتارهای حمایتگرانه در سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران ،برخالف سایر دستگاههای سیاست خارجی (که تمامی اهداف،

اقتصادی است) ،متفاوت خواهد بود.

 .1-3انعکاس «رفتار حمایتگرانه» در اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران

سیاست خارجی هر کشور برآیند اندیشهها ،خواستهها ،آرمانها و اهداف برگرفته از

نیازها ،ارزشها و هنجارهای درون جامعه است که بازتاب نظری آن در اسناد باالدستی و
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استراتژیها و برنامهها براساس معادالت حاکم بر نظام سرمایهداری که ناظر بر سود و زیان
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که در بسیاری موارد مسبب شکلگیری فقر و فاقه در سطح بینالملل است ،تالش داشتند
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انعکاس عملی آن در چارچوب دستگاه دیپلماسی آن کشور نمایان است .خطمشی کلی
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نیز در قانون اساسی و سند چشمانداز و سخنان امام

خمینی (ره) و رهبر معظم انقالب متجلی شده است .اهم اصولی که به موضوع رفتارهای
حمایتگرانۀ ایران در عرصه بینالمللی پرداخته است عبارتاند از:
 .1-1-3قانون اساسی

اصل سوم :دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است همۀ امکانات خود را برای رسیدن

به امور ذیل بهکار برد« :تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسالم ،تعهد برادرانه

نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان».

اصل یازدهم :به حکم آیۀ کریمه «ان هذه امتکم امه واحدة و انا ربکم فاعبدون» ،همه

مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر
فصلنامه علمی -پژوهشی

34

پایه اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش کند تا وحدت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان
اسالم را تحقق بخشد.

اصل چهاردهم :به حکم آیۀ شریفه «ال ینهکم اهلل عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان اهلل یحب المقسطین» ،دولت جمهوری
اسالمی ایران و مسلمانان موظفاند به افراد غیرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل

اسالمی عمل و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند .این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر
ضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران توطئه و اقدام نکنند.

اصل صد و پنجاه و چهارم :جمهوری اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری

را آرمان خود میداند و استقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان
از مبارزه حقطلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
 .2-1-3سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1404ه.ش

تدوین سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران که فرایندی حدود پنج سال را

تا زمان ابالغ طی کرده بود ،از پیوستی  50هزار صفحهای بهعنوان اسناد پشتیبان برخوردار
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میشناسد .بنابراین ،در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر

است که در آن سعی شده است ضمن بررسی و تبیین ضرورت تدوین چنین سندی ،نسبت

به الزامات و توجیهات دستیابی به هدف غایی «مبدل شدن به قدرت برتر منطقه آسیای جنوب
غربی» ،اهتمام ورزیده شود (بحرانی و همکاران.)30 :1391 ،

در این سند تأکید میشود :با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و

کوشش برنامهریزیشده و مدبرانۀ جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساس

در چشمانداز بیستساله ،ایران کشوری است توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و

فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل

سازنده و مؤثر در روابط بینالملل ،جامعه ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی
خواهد داشت:

الف) الهامبخش ،فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردمساالری دینی ،توسعۀ

کارآمد ،جامعه اخالقی ،نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی ،تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی

و منطقهای براساس تعالیم اسالمی و اندیشههای امام خمینی (ره).

ب) دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت ،حکمت و مصلحت.

با عنایت به مفاد این سند ،از یکسو ،الزمۀ الهامبخشی جمهوری اسالمی ایران در جهان

دیگر ،اهتمام دین اسالم و به تبع آن ،امام خمینی (ره) به حمایت از مستضعفان و محرومان

جهان بر هیچکس پوشیده نیست.

 .3-1-3دیدگاه امام خمینی (ره)

محرومان و مستضعفان جامعه در هندسۀ معرفتي امام خمینی (ره) از جايگاه وااليي

که منشأ آثار بزرگ بودند ساده زندگی میکردند» (امام خمینی« ،)251/19 :1385 ،انبياءاز

قشر محروم بودند» (امام خمینی« ،)413/7 :1385 ،عبادتي باالتر از خدمت به محرومان وجود

ندارد» (امام خمینی« ،)426/17 :1385 ،فقرا و متدينان بيبضاعت ،گردانندگان و برپادارندگان

واقعي انقالبها هستند» (امام خمینی« ،)86/21 :1385 ،پايين شهريها ولينعمت ماها هستند»
(امام خمینی )24/16 :1385 ،و «خدمت به گودنشينان و طبقات كمدرآمد جامعه افتخار است»
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برخوردارند .ایشان در ترسيم گفتمان اسالم ناب محمدي در قالب گزارههايي از قبيل« :آنهایی
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اسالم ،ابتنای اصول آن بر تعالیم اسالمی و اندیشههای امام خمینی (ره) ذکر شده و از سوی
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(امام خمینی)342/20 :1385 ،؛ چهرهاي پردرد ،انساندوست و مبتنی بر كرامت انساني از فقرا

و محرومان ارائه ميدهد و از اين طريق ميكوشد با ارائۀ قرائت ديني از «جايگاه مستضعفان»

(امام خمینی ،)171/9 :1385 ،راهبرد حمايتگرانۀ خود را با محور قراردادن اين اصل كه

«محرومیتزدایی عقيده و راه زندگي ماست» ،استوار كند (امام خمینی.)341/20 :1385 ،
حضرت امام راهبرد سياسي محروميتزدايي را چنين تشريح مينمایند:

«خدا نياورد آن روزي را كه سياستها و سياست مسئوالن كشور ما پشتكردن به دفاع از

محرومان و رويآوردن به حمايت از سرمايهدارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت
بيشتري برخوردار بشوند .معاذاهلل كه با سيره و روش انبياء و اميرالمؤمنين و ائمه معصومين
(عليهمالسالم) سازگار نيست» (امام خمینی.)341/21 :1385 ،

نگرش ایشان به مستضعفان و فقرزدايي محدود به مرزهاي جغرافيايي نشده ،بلكه در

سطح جهاني با درك مناسبات حاكم بر نظام بينالملل بهرغم اينكه اقدام به طرحي راهبردي

فصلنامه علمی -پژوهشی
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براي دستگاه سياست خارجي كشور ميكنند؛ اما با مؤلفهها و معيارهاي حاكم بر سياست
خارجي عمده كشورهاي جهان در تعارض است .امام راحل در اين رابطه چنين بیان میکنند:
«ما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگي به مشكالت و مسائل مسلمانان و حمايت از

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش نماييم و اين را بايد از اصول سياست
خارجي خود بدانيم» (امام خمینی.)91/21 :1385 ،
 .4-1-3دیدگاه آیتاهلل خامنهای

یکی از مهمترین آرمانهای انقالب اسالمی ایران ،حذف صهیونیسم از جهان بود و برخی

اندیشمندان ،یکی از مهمترین ویژگیهای بیداری اسالمی را روحیه ضدصهیونیستی و بیزاری
آیتاهلل خامنهای نیز در مقاطع مختلف تاریخی و در سخنرانیها و پیامهای مختلفی که

جنبۀ بینالمللی داشته است ،همواره بر راهبرد حمایتگرانه از ملل مستضعف جهان و حمایت
از نهضتهای آزادیبخش تأکید کردهاند .برای مثال ،ایشان در مراسم گشایش کنفرانس

بینالمللی حمایت از انتفاضه فلسطین تأکید مینمایند« :هرچه دامنه مبارزات لبنان و فلسطین

گستردهتر میشود ،برآشفتگی و عصبانیت صهیونیسم و آمریکا از نظام جمهوری اسالمی بیشتر
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از سیاستهای جاهطلبانه آمریکایی -صهیونیستی میدانند (موسوی و همکاران.)92 :1391 ،

و توطئۀ آنها گستردهتر میگردد ،ولی آنها بدانند بهرغم تبلیغاتشان ،ملت عظیمالشأن ایران و
مسئوالن و رؤسای کشور ،همگی منسجم هستند .مردم مسلمان ایران یکپارچه از آرمانهای

انقالب و اسالم حمایت میکنند و حمایت از فلسطین ،انتفاضه و مبارزه با صهیونیسم و
حامیانش از ارکان اصلی سیاستهای راهبردی جمهوری اسالمی ایران است [.]7

 .4تأثیرات رفتارهای حمایتگرانه در پیشبرد اهداف سیاست خارجی

در این مبحث به کار ویژههای رفتارهاي حمایتگرانه در سیاست خارجی کشورها پرداخته
میشود .با توجه به اهداف گستردهای که رفتارهاي حمایتگرانه میتواند در پیشبرد منافع

دولتها دربرداشته باشد ،طبیعی است که بازیگران اصلی روابط بینالملل به دنبال تقویت و
استفادۀ هرچه بیشتر از این رفتارهاي حمایتی بهمثابه ابزار سیاست خارجی باشند.
 .1-4تقویت دیپلماسی عمومی

با شکلگیری و تقویت نقش دولت -ملتها در تعامالت بینالمللی ،عموم ًا روابط و

مناسبات میان دولتها متکی بر شیوههای رسمی دیپلماتیک بنا شده است ،بهگونهای که

میان ،هرچند بهتدریج سازمانهای مردمنهاد و غیردولتی درصدد گسترش نقش خود بهعنوان

بازیگران جدید بودهاند ،اما اغلب تعامالت بینالمللی در سطح ارتباطات رسمی میان کشورها
میگنجد که در برخی موارد حتی زمینهساز بروز تعارضات جدی بین دیدگاههای دیپلماتیک
با عالئق و مراودات اجتماعی بین ملتها و دولتها میشود .این در حالی است که بهرهگیری

از دیپلماسی عمومی بهعنوان عاملی اساسی در شکلدهی و سمتدهی افکار عمومی میتواند

سیاست خارجی قرار گیرد (آشنا و جعفری .)188 :1386 ،اهمیت موضوع بهقدری است که

وزارت خارجه آمریکا پس از منحلشدن بخش آژانس اطالعاتي آمريكا و در پی اصالح و

تقویت ساختار ديپلماسي عمومي در وزارت امور خارجۀ آن کشور اقدام به ایجاد معاونت
دیپلماسی عمومی در کنار سایر معاونتهای آن وزارتخانه کرده است.

در این میان ،بحث دیپلماسی عمومی در عرصۀ سیاست خارجی بیشتر مبتنی به مباحثی
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در جهت تسهیل و اثرگذاری مثبت بر دیپلماسی رسمی کشورها موردتوجه تصمیمسازان
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این قبیل ارتباطات کمتر به سطح ملتها در قالب ارتباطات اجتماعی تسری مییابد .در این
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نظیر قدرت نرم ،جنگ نرم و غیره است که اغلب افکار عمومی سایر کشورها را مخاطب قرار

میدهد و براساس آن تالش دارد تا سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار دهد ،بهطوریکه یک
رابطۀ دوسویه میان دیپلماسی عمومی و قدرت نرم وجود دارد و دیپلماسی عمومی یکی از

منابع قدرت نرم به شمار میرود که «هدف آن جذب قلوب و افکار مردم کشورهای دیگر و
رهبران است و نه لزوم ًا دولتمردان و سیاستمداران آنها» (شیلر .)10 :1377 ،همچنین ،در تبیین

قدرت نرم نیز باید گفت که اگر قدرت به معنای «توانایی نفوذ در رفتار دیگران برای گرفتن

نتیجۀ مطلوب» تلقی شود ،قدرت نرم توانایی به دستآوردن خواستهها و اثرگذاری بر رفتار
دیگران «از طریق مجذوب کردن بهجای اجبار ،تهدید و تشویق» (قدرت سخت) است (بیگی،

 .)12 :1388در واقع ،قدرت نرم بر «جذابیت و کشش» مبتنی است که از طریق جذابیتهای

فرهنگی ،ایدههای سیاسی و سیاستها صورت میگیرد.

به نظر جوزف نای اساس قدرت نرم بر ارزشها نهاده شده است .در همین چارچوب
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عامل فرهنگ یکی از منابع مهم قدرت نرم بهحساب میآید (جوزف نای .)1382 ،در همین
چشمانداز ،میتوان چنین استدالل کرد که از عوامل دیگری که در تولید و ایجاد قدرت نرم

بسیار مؤثر است ،ایدئولوژی و مذهب است .بدین ترتیب ،یکی از ویژگیهای بارز قدرت نرم

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

مردمی بودن و غیررسمی بودن آن است .شاید به همین دلیل باشد که از عمق و تأثیر بسیار

بیشتری برخوردار است ،چراکه بر اعتماد و کسب هر چه بیشتر آن بنا شده است.

در این قالب ،قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران نهتنها همچون سایر انقالبهای بزرگ

امری انکارناپذیر و قطعی بهنظر میرسد و ازآنجاییکه عامل فرهنگ یکی از مهمترین

مؤلفههای شکلگیری انقالب اسالمی محسوب میشود موجب شده تا موضوع قدرت نرم

به یکی از مؤلفههای تعیینکننده در دستگاه سیاست خارجی کشور بهشمار آید .به عبارت

اسالمی بوده است ،طبیعی بهنظر میرسد که دستگاه سیاست خارجی آن بالقوه ،امکان نفوذ

و اثرگذاری ویژهای در میان بیش از یک میلیارد مسلمان داشته باشد .بنابراین ،اگر ایدئولوژی
بهعنوان یکی از بنیادهای قدرت نرم بهحساب آید ،ایدئولوژی اسالمی انقالب ایران نیز دارای

قدرت فوقالعادهای در جلب و جذب مسلمانان و حتی غیرمسلمانان با پیام معنویتگرایی

و اخالقگرایی و توجه به کرامت انسانی بوده است .بر همین اساس ،امام خميني (ره) با
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دیگر ،با عنایت به ماهیت انقالب اسالمی ایران که انقالبی مبتنی بر فرهنگ و بسط ارزشهای

اتکای به تفکرات و اندیشههای اسالمی و با محوریت قراردادن اصولی نظیر اصل حمایت
از محرومان ضمن مدیریت معنوی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران نهتنها گسترۀ ایران
اسالمی را مدّ نظر قرار داشتند ،بلکه در جهان اسالم و به بیان جامعتر در کل جهان مستضعفان
از استقبال بینظیری برخوردار بودهاند .ارزشهای فرهنگی و اعتقادی ،نظیر حاکمیت فرهنگ

ایرانی -اسالمی ،از مهمترین معیارها و بنیانهای معنوی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران

محسوب میشود .بیتردید ،خصائل فرهنگی ایرانیان ،نفاذ کلمه و عمق راهبردی جمهوری

اسالمی ایران را باال برده است (ربیعی.)102-104 :1393 ،

به گفتۀ جوزف نای ،در جهان امروز جنبشهای مذهبی سازمانیافته نیز مانند کلیسای

کاتولیک روم از جمله بازیگران عرصه قدرت نرم هستند (جوزف نای .)1383 ،البته ذکر

مجدد این مطلب ضروری است که مبنا و هدف از رفتارهای حمایتگرانۀ جمهوری اسالمی

ایران با کمکهایی که در قالب برنامههای توسعه کشورهای غربی انجام میشود متفاوت

است .همین مسئله سبب شده تا رفتارهای حمایتگرانه مبتنی بر انگیزههای خیرخواهانه بتواند

بستر مناسبی برای تبلیغ و تألیف قلوب نسبت به جمهوری اسالمی ایران ،گسترش حوزه نفوذ
اجتماعی و در مواردی حتی موجب تعمیق اهداف استراتژیک نظام شود .در چنین رویکردی
الف) تألیف قلوب نسبت به جمهوری اسالمی ایران :یکی از برنامههایی که همواره

در دستور کار سیاست خارجی کشورها قرار دارد ،تقویت جایگاه کشور در افکار عمومی

بینالمللی است .این موضوع با توجه به تبلیغات علیه ایران اسالمی و لزوم مقابله در برابر

فضاسازیهای سیاسی بنگاههای خبرپراکنی غربی از اهمیت ویژهای در دستگاه سیاست

خارجی برخوردار است .اگر تبليغات در یک تعریف عمومی شامل هر تالش منظم بهمنظور

و تبليغ ارزشهاى اسالمى در راستاى عمل به وظايف و تکالیف تعهدات دینی نظیر اصل

حمایت از محرومان یکی از طرقی خواهد بود که میتواند با تأثیر بر اذهان مخاطبان و
الگوهاى رفتارى آنها در پیشبرد سیاست خارجی کشور مؤثر باشد .بهویژه ،آنکه حمایتگری

و کمک به همنوع عاملی در جهت تألیف قلوب و نزدیکی عاطفی و روحی است و بهعنوان
یک فضیلت انسانی مشترک در فطرت عموم بشر قرار دارد.
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39
بازنمایی «کنش حمایتگرانه» در آیینه دیپلماسی ...

ارتباط با توده-های محرومان و بطن جوامع به اشکال زیر اثربخش است:
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ب) گسترش حوزه نفوذ اجتماعی ایران :گذری بر احکام و تعالیم دینی نظیر کنگره حج،

نماز جماعت و غیره حکایت از آن دارد که اسالم در عین توجه به مسائل فردی عنایت

خاصی به اجتماع دارد .بهگونهای که قرارگرفتن در اجتماع و توجه به آن یک فضیلت است.

این موضوع درخصوص آموزههای مربوط به حوزه حمایت از محرومان نیز ساری و جاری

است تا جاییکه یکی از اهداف عمدۀ حمایتگری ،کمک به برقراری و ایجاد ارتباط با توده
مردم بهویژه اقشار آسیبپذیر اجتماع است که عموم ًا در محاسبات سیاسی و اجتماعی نادیده

گرفته شدهاند .در حقیقت ،ایجاد تعامل و همکاری در میان جامعه یکی از شاخصهای
حمایتگری محسوب میشود .امام صادق (علیهالسالم) دراینباره میفرمایند« :بر مسلمانان
الزم است كه در رفع نيازهاي مسلمانان با هم همكاري کنند و با آنان با عطوفت و برادري

رفتار كنند و محبت و مهرباني و همكاري را هم برنامه زندگي خود قرار بدهند» [( ]8کلینی،

.)175/2 :1365
فصلنامه علمی -پژوهشی

40

ب ه بیان دیگر ،رفتارهای حمایتگرانه مبتنی بر ارزشهای دینی به طرق گوناگون تأکید

میکند که مقوله حمایتگری معطوف به بطن جامعه و تکتک افراد اجتماع است .این در
حالی است که رفتارهای حمایتی سایر کشورها که برگرفته از مبانی و ایدئولوژی غربی

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

و مبتنی بر اصل سود و زیان مادیگرایانه است ،الزامی برای ارتباط با تودههای مردمی و

محرومان نداشته و ،بنابراین ،مشاهده میشود که کمکهای توسعه دولتها و سازمانهای
خیریه کشورهای غربی به کشورهای محروم عمدت ًا در قالب تعامل با مسئوالن آن کشورها و
در ازای عقد قراردادهای سودجویانه که اغلب منتهی به ازدستدادن منابع اولیۀ آنها میشود

صورت میپذیرد .بنابراین ،دور از انتظار نخواهد بود که پیگیری اصل حمایت از محرومان
در دستگاه سیاست خارجی کشور میتواند عامل مهمی در شکلگیری و ساماندهی ارتباط
فیروزآبادی و فیروزی)91 :1391 ،

ج) تعمیق اهداف استراتژیک نظام :کارشناسان مسائل بینالملل معتقدند که دنیای امروز

با جنگ نرم و بهکارگیری روشهایی که میتواند ذهنیتها و نگرشها را تغییر دهد ،مواجه

است (باقری .)217 :1387 ،پس ،در صحنههای مختلف تا زمانی که افکار عمومی آماده نشود

برنامهها تحقق نمییابد و ،بنابراین ،بازیگران عمده بینالمللی حجم وسیعی از برنامههای خود
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ی باشد (دهقانی
با تودههای مردمی در جوامع هدف و عاملی جهت تقویت دیپلماسی عموم 

را در بخش دیپلماسی عمومی و از طریق مراکز علمی ،سازمانها و مؤسسات غیردولتی،

شخصیتهای برجسته فکری ،هنرمندان ،ورزشکاران و غیره پیگیری میکنند.

در همین قالب ،پیروزی انقالب اسالمی تغییرات و تحوالت چشمگیری در عرصۀ نظام

بینالملل بهویژه حوزه ایده و تفکر به همراه داشته است .جمهوری اسالمی ایران در قالب
دیپلماسی رسمی و عمومی حرفهای جدیدی را در دنیا مطرح کرده است که براساس آیین
اسالم برای همه موضوعات راهحل مناسبی ارائه میدهد (درخشه و غفاری .)17 :1390 ،با

این توضیحات تکیهبر نقش رفتارهای حمایتگرانه که اغلب از سوی سازمانهای مردمنهاد

خیریه و انساندوستانه و در قالب دیپلماسی عمومی ساماندهی و اجرا میشود ،عامل مؤثری
در پیشبرد اهداف کالن نظام در عرصه سیاست خارجی به شمار میآید .بهویژه آنکه گرایش

فطری عموم انسانها به نوعدوستی و خدمات انسانی به همنوعان (فارغ از مرزبندیهای

متعارف سیاسی ،نژادی ،مذهبی ،قومی) زمینه مناسبی برای رفع سوءتفاهمات و رسیدن به

همکاری سازنده بین دولتها و ملتها فراهم میآورد.

در این چشمانداز ،یکی از مهمترین بازتابها و نمودهای اثرگذاری رفتارهای حمایتگرانۀ

بینالمللی در حوزه دیپلماسی عمومی و عرصه سیاست خارجی کشورها در قالب واژه
بررسی اهداف ،راهبردها ،برنامهها و فعالیتهای حمایتگرانۀ برونمرزی جمهوری اسالمی

ایران در قالب فعالیتهای خیرخواهانه و بشردوستانه نهادها و سازمانهایی نظیر کمیته امداد

امام خمینی(ره) که براساس اندیشههای حضرت امام خمینی(ره) و بر پایه اصول مبنایی
جمهوری اسالمی ایران تشکیل شده است در این مسیر راهگشاست .برای نمونه در سند

چشمانداز بیستساله این سازمان آمده است :کمیته امداد امام خمینی(ره) دارای ویژگی

محرومان و مستضعفان است ( .)www.emdad.ir/1 November 2014

همچنین در بخش امور ارتباطات و خدمات بينالملل کمیته امداد به محورهای زیر اشاره

شده است:

 .1حمايت ممكن از نيازمندان و محرومان خارج از كشور براساس منويات مقام معظم

رهبري و هماهنگ با سياستهاي نظام جمهوري اسالمی.
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«دیپلماسی حمایت» [ ]9قابلبررسی است.
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 .2تأمين ارتباطات با مؤسسات خيريه و تشكلهاي عامالمنفعه مردمي و سازمانهای

بشردوستانه بينالمللي.

 .3شناسایی فرصتهاي مناسب جهت گسترش ارتباطات حمایتی بینالمللی امداد (همان).

موضعگیری سازمانهای رقیب در عرصه بینالمللی یا مخالفان جمهوری اسالمی ایران

درخصوص فعالیتهای حمایتگرانۀ نظام بیانگر تأثیرات عمیق رفتارهای حمایتگرانه در عرصه
دیپلماسی حمایت و تقویت قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران است .برای مثال میتوان

به گزارش “اندیشکده امریکن اینترپرایز” در تازهترین جریانسازی خود علیه جمهوری
اسالمی ایران اشاره کرد که در آن به فعالیتهای انساندوستانه کمیته امداد امام خمینی(ره)

در کشورهایی مثل افغانستان بهمنزله نمونهای از جنگ نرم ایران علیه آمریکا تعبیر کرده است
(.)www.aei.org/2 November 2014

بنابراین ،با عنایت بهجایگاه ویژه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی نظام و همچنین
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بررسی رابطه و تأثیر رفتارهای حمایتگرانۀ بینالمللی در شکلگیری دیپلماسی عمومی کشور
میتوان انتظار داشت که تقویت رفتارهای حمایتگرانه میتواند موجب پیشبرد اهداف کالن
نظام در عرصه بینالمللی شود.

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

 .2-4تقویت صلح و امنیت بینالمللی

یکی از آرزوهای دیرینۀ بشر در سطح جامعه بینالمللی ،دستیابی به صلح و امنیتی است

که در نتیجۀ آن ،بیعدالتی از زندگی انسان رخت بربسته و منزلت و کرامت انسانی جایگاه

خود را بازیابد .با گذشت زمان و ايجاد تغييراتی در توقعات و نيازهای انسانها ،متغيرهای

پديدههايی چون فقر بین-المللی ،قحطی ،نبود بهداشت و غیره از مهمترین عوامل برهمزننده

امنيت بشر تلقی میشود .از سوی دیگر ،همزمان با پيچيدهترشدن ساختار اجتماعات بشری،

سطح وابستگی متقابل امنيتی ميان انسانها نيز متحول شده بهطوریکه رابطۀ فقر با اصطالحاتی

چون منافع ملی ،امنيت بينالمللی و امنيت جهانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم (افزایش

مهاجرتهای غیرقانونی ،دزدی دریایی ،آدمربایی و گروگانگیری و غیره) گرهخورده است.
با وجود تالشهای صورتگرفته مانند تأسیس و فعالیت سازمانهای بینالمللی حقوق
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جديدی برای تعريف امنيت بهویژه در بُعد بینالمللی وارد عرصهشدهاند .بهگونهای که امروزه

بشری ،همچنان آمار مستند بیانگر آن است که فقر ،گرسنگی ،عقبماندگی و اشکال مختلف
خشونت ،اجزای گوناگون ساختار اجتماعی در سطح بینالمللی را آزار میدهند و ،ازهمینرو،

پژوهشگران از آن به نام «خشونت ساختاری» یاد میکنند که بیش از جنگها مردم را مورد
آسیب قرار داده است.

اولین نتیجه در بررسی آمار رو به تزاید فقر در ساختار متداول بینالملل آن است که

مدل حاکم بر نظام بینالمللی توانایی رفع نواقص موجود را نداشته و ،در نهایت ،پاسخگوی
مشکالت بشری نیست و حتی مولد فقر و محرومیت و افزایش عوارض آن نظیر ناامنی

و بیثباتی شده است .در تأیید مطلب باید افزود بسیاری از اندیشمندان بینالمللی مانند
ی هستند که اقدامات قدرتهای اقتصادی جهان در قالب سازمانهايی
باری بوزان مدع 

چون سازمان تجارت جهانی ،صندوق بینالمللی پول و غیره به بیعدالتی بينالمللی و فقر
كشورهای ديگر دامن زده و زمينه را برای خيزش جنبشهای تروريستی يا بروز جنگهای

داخلی يا بينالمللی فراهم کرده است (بوزان .)34 :1378 ،در حقیقت ،فقر و توسعهنيافتگی

جزء مهمترین چالشهای اقتصادی هستند كه اگرچه ممكن است در نگاه نخست ناشی از

سوء مديريت نظام سياسی داخلی یک کشور يا محصول تخصيص ناعادالنه ثروت جهان در

معتقدند كه ساختار نظام بينالملل كه قدرتهای اقتصادی برتر جهان طراح اصلی آن بودهاند

به شكلی است كه درآن مركز بهصورت مستمر ،پيرامون را استثمار میكند(  ( �www.zend

 .)agi.com/1 November 2014آنها پديدههايی چون شرکتهای چندملیتی را نيز بهنوعی

نمايندگان استعمار جديد میدانند كه نيروی كار ،منابع و بازار كشورهای پيرامونی را به
انحصار خود درآورده و استثمار میکنند و بدین ترتیب به گسترش فقر دامن میزنند.

اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نیست اما بهاختصار باید گفت ریشه بسیاری از خشونتها،

جنگها ،ترورها و غیره در تبعیضات ،استثمار و عقب نگاهداشتن جوامع محروم در بهرهمندی

از منابع و ظرفیتهای طبیعی قاب 
ل پیگیری است ( .)Mosley, 2012: 80طبق اصول اولیه

ساختار نظام بینالملل که براساس مدل سرمایهداری غربی بنا شده است ،سود و زیان در هر

کاری نقش کلیدی و تعیینکننده دارد و ،بنابراین ،توجه به ارزشها و هنجارهای برخاسته
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اگرچه در این مجال فرصت تبیین رابطه فقر و ناامنی در نظام موجود بینالملل از ابعاد
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سطح بينالمللی بهنظر آیند ،نظریهپردازانی چون آندره گوندر فرانك و يا امانوئل والرشتاين
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از سرشت انسانی نظیر حمایت از محرومان تا جایی معتبر خواهد بود که اصل سودجویی
به چالش نیفتد .بهعالوه ،ازآنجاییکه محرومیت با مقوالتی مانند آموزش ،بهداشت و اشتغال

عجین شده است ،طبیعی است که نقصان در هر یک از این موارد عوارضی در پی داشته باشد

که سرانجام منجر به بروز تنش و بیثباتی شود.
بنابراین ،چنین استدالل میشود که اوالً نباید به محرومیت کشورهای کمتر توسعهیافته

بهمنزلۀ مسائل داخلی کشورها نگریسته شود ،بلکه باید در نظر داشت که نظام بینالملل

بهمثابه یک سیستم شامل مجموعهای است که از اجزای خود یعنی کشورها تشکیل شده که

در این حالت بیثباتی و خلل در هر یک از اجزای تشکیلدهندۀ سیستم ،در نهایت به بیثباتی
کل مجموعه بهویژه حوزه امنیت خواهد انجامید .ثانی ًا ،اینگونه نیست که محرومیت فقط

بهطور مستقیم بر نظام بینالملل آسیب برساند ،بلکه بروز حوادثی نظیر دزدیهای دریایی از
جانب گروهکهای خالفکاری جوامع محروم آفریقایی در دریای آزاد ،افزایش مهاجرتهای
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غیرقانونی و قاچاق انسان برای کاریابی ،افزایش قاچاق مواد مخدر و غیره بازتابی از اثرات

غیرمستقیم محرومیت بر امنیت بینالمللی است.

در یک تصویر کلی از رابطۀ نظام سلطهجو بر محرومان و همچنین نگرش ارزشمحور

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

نظام اسالمی بر محرومان میتوان چنین استدالل کرد که رفتارهای حمایتگرانه جمهوری
اسالمی ایران که فارغ از منفعتجوییهای سرمایهداری و در قالب ارزشهای انسانی استوار

شده ،تأثیر بسزایی در مسیر کمک به تقویت ثبات و امنیت جوامع محروم از طریق ارتقاء
آموزش ،توانمندسازی و غیره خواهد داشت .همچنین ،در نگاهی کالن به موضوع باید افزود

که در صورت گسترش ایدهها و تفکرات حمایتگرانه در سطح بینالمللی جهت رسیدن به
سازوکارهای مشترک نظیر شکلگیری همکاریهای منطقهای و بینالمللی و حرکت در مسیر

جهت ایجاد تعادل در نظام بینالملل شود.
 .3-4ابزار مدیریت منازعه

همانگونه که کمکهای دولتها میتواند منازعه به وجود آورد ،به همان مقدار نیز میتواند

در مدیریت منازعات مؤثر باشد .بر این اساس،باید رفتارهاي حمایتگرانه دولتها نه براساس
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طراحی بلوکهای حمایتی منطقهای و بینالمللی میتواند زمینهساز تقویت ثبات بینالمللی در

صرف نیاز دولتی دیگر ،بلکه براساس تأثیر آن بر روند منازعات تخصیص یاید .بهعبارتدیگر،

مناظره اصلی میان کمکهای مؤثر یا کمکهای اخالقی است .اگر تنها هدف کمکها پایان فقر
و گرسنگی در نظر گرفته شود و توجهی به پایان دادن به یک جنگ و منازعه صورت نگیرد،

نتیجه حاصله چندان مطلوب نیست .از سوي دیگر ،باید توجه کرد اصل بیطرفی در اثرگذاري

کمکها بسیار مهم است .عملیاتی کردن این اصل به معناي آن است که دسترسی مستقالنه

جهت ارزیابی و نظارت ،تضمین امنیت کارکنان مهیا شده و طرفین درگیري نتوانند از کمکها
به نفع مقاصد خویش استفاده کنند (.)Macrae, Leader, 2000: 6

رفتار حمایتگرانه در مدیریت منازعه به معناي ترکیب لوازم سیاسی و امنیتی مرتبط با

صلح با لوازم حمایتی و کمک کشورهاست .این ترکیب میتواند تبعات اخالقی و فنی
خاصی دربرداشته باشد .دولتها در پی ایجاد بهترین ترکیب و کسب حداکثر منافع از آن

هستند و ،بنابراین ،در شرایطی تمایل آنها به سمت یکی از این دو امر افزایش یا کاهش
مییابد .بهعنوانمثال ،دولت انگلستان در سال  1997م ،کمکهای خود را به سیرالئون قطع
نمود و در پاسخ به منتقدان خود اعالم داشت دلیل این امر مهیا نبودن شرایط تأثیر این
رفتارهاي حمایتگرانه در مقطع مذکور بوده است .در آن زمان سیاست خارجی بریتانیا به

تأثیرگذار به این کشور جلوگیري کرد )Riddell, 2007: 65( .این مثال بهخوبی تأثیر سیاست

خارجی کشورها بر رفتار حمایتی آنها را نشان میدهد .در سطح فنی نیز میزان تأثیر رفتارهاي

حمایتگرانه بر فرایند صلح و حل منازعه در عمل محل تأمل است.

بهعنوانمثال ،در صربستان اتحادیه اروپا تصمیم گرفت نفت شهرداریهای مخالف دولت

را تأمین نماید .در واقع ،اتحادیه اروپا از این اقدام حمایتگرانه بهعنوان پیامی رسمی در جهت
صلح در صربستان نمیتوان ارزیابی دقیقی کرد ،ولی اروپاییان از اقدام حمایتی خود بهمنظور

مقاصد سیاسی بهرهبرداری کردند (.)Riddell, 2007: 67

یکی از نکات قابلتوجه در رفتارهاي حمایتگرانه کشورها در سطح بینالمللی همکاري
دو یا چند کشور در قالب رفتارهاي حمایتی دوجانبه یا چندجانبه است .این نهادها که بعض ًا

میتوانند سازمانهای بینالمللی خاصی نیز تشکیل دهند ،در روند تصمیم سازي نهادهاي
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تحت فشار قرار دادن صربستان استفاده کرد .هرچند در مورد میزان تأثیر این اقدام بر روند
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سمت فشار بیشتر به مقامات دولت سیرالئون گام برداشت و از ادامه کمکها بهعنوان اهرمی

فصلنامه علمی -پژوهشی

بینالمللی نظیر سازمان ملل براي حلوفصل اختالفات ورود پیدا کرده و تصمیمات این
سازمانها را تحت تأثیر قرار دهند و از این طریق حتی منافع خویش را تعقیب نمایند و

از ماهیت بیطرفی رفتارهاي حمایتگرانه فاصله گرفته و در پوشش این اقدامات سعی در

اثرگذاري بر روندهاي صلحسازي و حل منازعه کنند .این امر میتواند ناشی از تفاوت

رویکرد کشور یا کشورهاي حامی با کشورهاي پذیرنده کمک باشد .بهعنوانمثال ،کشور
حامی ممکن است رویکردي مبتنی بر صلح لیبرالی را تعقیب نماید حالآنکه این مسئله در

کشور هدف چندان مطرح نباشد .در مجموع ،در سالهای اخیر جریان رفتارهاي حمایتگرانه

از اقدامی در جهت توسعه پیشگیرانه به سمت ابزاري در جهت کاهش شدت وحدت منازعه

در حرکت بوده است ،چراکه این رفتارها قابلیت کاربرد هم در عرصه توسعه و هم در عرصه

مسائل سیاسی را دارد .بهعنوانمثال ،بهبود وضعیت معیشتی مردم در افغانستان مانع از پیوستن
آنها به طالبان و القاعده شده است و از این طریق رسیدن به صلح تسهیل خواهد شد.

فصلنامه علمی -پژوهشی
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از سوي دیگر ،قضیه رفتارهاي حمایتگرانۀ کشورها در سیاست خارجی خود میتواند

سبب تشدید منازعات گردد .بهعنوانمثال کمکهای نقدي و غیرنقدي میتواند در اختیار

دشمنان و رقبا قرار گرفته و باعث تقویت آنها شود .همچنین ،تقسیم منابع کمک میتواند

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

باعث درگیري گروههای نیازمند شده و خود عاملی براي اختالف گردد .از سوي دیگر،
این کمکها میتواند بر دستمزدها ،قیمتها و منافع افراد و گروهها اثر گذارده و باعث

تشدید منازعه شود .براي جلوگیري از این وضعیت بهتر است کمکها و رفتارهاي حمایتی
دولتها در چارچوب سازمانهای بینالمللی انجام پذیرفته و نهادهایی نظیر سازمان ملل
جهت پیگیري اهداف کمکها و افزایش انسجام از طریق اتخاذ استراتژي مشترك و براساس
سیاستها و اصول کالن اقدام کنند (.)Pugh, 2001: 350

اهداف رفتارهاي حمایتگرانه دولتها باشد .ایجاد صلح و امنیت بینالمللی در طول تاریخ از

اهداف رژیمهای بینالمللی و دولتهای اصلی نظام بوده است .یکی از شیوههای تحصیل

این مهم ،کمک به اشکال مختلف در جهت مصالحه و آشتی طرفین و مدیریت منازعات و
اختالفات بینالمللی است که به دلیل اهمیت موضوع براي منافع ملی کشور کمککننده و یا
ضرورت ثبات سازي در منطقه مشخص پیگیري میشود .ازاینرو ،تغییر شکل منازعات و
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درمجموع مدیریت منازعات و ایجاد آشتی میان طرفین درگیر میتواند یکی از مهمترین

کاهش خشونتها از اهداف سیاست خارجی کشورهاست .هرچند برخی معتقدند بیش از

منافع افراد محروم و نیازمند منافع کشورهاي قدرتمند تأمین میشود.
 .4-4روش مقابله با تروريسم

دولتها بهطور سنتي مهمترین و قدرتمندترين بازيگران نظام بينالملل بودهاند .با اینوجود،

برخي از متفكران روابط بينالملل دولتهای فرومانده [ ]10را بهخصوص پس از حوادث 11
سپتامبر ،عامل مهم ناامني ميدانند .القاعده بهعنوان يك گروه تروريستي از افغانستا ِن ورشكسته

ريشه گرفت ،عضوگيري کرد و اقدام به برنامهريزي تروريستي كرد .از اینرو ،ميتوان اين نوع از

دولتها را چالشي مهم در نظام بينالملل و مانعي در راه حفظ صلح بدانيم .استفان والت معتقد

است حادثه  11سپتامبر نشان داد كه دولتهای فرومانده مهمترین تهديد امنيتي نظام بينالملل

بوده و ديگر موضوعي قابلترحم و بشردوستانه به شكل سنتي خود تلقي نميگردند (Walt,

 .)2002: 62در گذشته كشورهايي نظير سومالي ،سيرالئون ،ليبريا ،رواندا و افغانستان بهعنوان
مسائل انساندوستانه موردتوجه نظام بينالملل بود ،درحالیکه اكنون اين كشورها تبديل به
عامل فاجعهآميز نظام شده و مهمترین تهديد امنيتي تلقي ميشوند .شرايط اجتماعي و اقتصادي

سرزمینهای خود محيط مساعدي براي رشد گروههای تروريستي به وجود آورده است .ناتواني

دولتها در برآوردن نيازهاي اوليه شهروندان خود و اوضاع نابسامان اقتصادي و اجتماعي در
چنين كشورهايي سبب وخامت اوضاع و از دستدادن جايگاه دولت نزد ساكنان آن شده و

اقدامات مردمي در جهت تأمين نيازهاي خود سبب بروز هرجومرج و وخامت اوضاع ميشود.

هرچند ،عوامل ديگري نظير جنگهاي داخلي و دخالت خارجي و مسائلي از اين قبيل را در

سرزمینهای فاقد دولت مشكل ديگري را نيز ميتوانند پديد آورند كه اين مشكل عبارت است

از شكلگيري باندهاي تبهكاري كه نوعي دولت جايگزين را ايجاد كردهاند .بهعبارتدیگر ،در

اين حالت اقدامات تبهكارانه بينالمللي بهعنوان ريشه شكلگيري تروريسم تلقي ميشود .در

اين حالت شبكههاي مختلفي بين گروههای تروريستي و دولتهای فرومانده به وجود آمده كه

پيگيري و مقابله با تروریسم را بسيار دشوار ميسازد (.)Makarenko, 2001: 41
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شكلگيري دولتهای ناكارآمد نميتوان از نظر دور داشت .از سوي ديگر ،دولتهای ضعيف يا
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موجود در برخي كشورها و وجود دولتهای ضعيف و ناتوان از برقراري امنيت و كنترل

فصلنامه علمی -پژوهشی

گاهي دولتها بهطور كامل فرومانده نيستند ،بلكه همبستگي دروني آنها اندك و

ظرفيتهاي حكومتداري آنها ضعيف است .در چنين حالتي نيز كه جامعه در حال انتقال و
گذار بوده و دولتها وظايف سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي خود را بهخوبی انجام نميدهند

نيز امكان شكلگيري ناامني در فضاي موجود وجود دارد .چنين دولتهايي به دليل ضعف

ساختاري در معرض اقدامات گروههای تبهكار و جنايات سازمانيافتۀ بينالمللي هستند .دليل

اين امر ،فقدان مشروعيت دولت ،فقدان كنترل بر مرزها ،ناكارآمدي و عدم وجود قوانين الزم،
وضع بد اقتصادي شهروندان ،عدمحمایت از تجارت افراد و نبود كنترل اجتماعي الزم از

طريق نظام قضايي كارآمد است (گوهری مقدم.)195-193 :1391 ،

درمجموع تروريستها دولتهای فرومانده را به سه دليل عمده ترجيح ميدهند :اول اين

دولتها از تروريستها تا اندازهای حمايت ميكنند .دوم اين كشورها به دليل تنوع قومي و

زباني و فرهنگي امكان جابجايي راحتتر را به تروريستها ميدهند .سوم دولتهای فاسد
فصلنامه علمی -پژوهشی
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اين كشورها بهراحتی از سوی تروريستها تطميع شده و اين امر اقدامات تروريستها

را تسهيل ميكند ( .)Menkhaus, 2003: 12-15مجموعۀ اين مسائل سبب شده است كه

رفتارهاي حمايتي در جهت تحكيم پايههاي حكمراني در اين كشورها اهميت زيادي يابد

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

تا از اين راه امنيت دولتها و نظام بينالملل تأمين شود .كمك به دولتهای فرومانده در
پي حوادث  11سپتامبر 2001م ،بهشدت گسترش يافته و ایاالتمتحده و كشورهاي غربي

بودجههايي را براي كمك به تقويت دولتهای ضعيف و فرومانده بهخصوص در مناطق
بحرانزده نظير افغانستان و پاكستان اختصاص دادهاند و براي تقويت ساختار داخلي در
كشورهاي متحد خود در اين مناطق مبالغي را هزينه ميكنند تا مانع از عضوگيري و ورود
افراد و گروههای اين مناطق به گروههای تروريستي شوند.

دیپلماسی حمایت موتور محرکۀ رفع فقر و تمرکززدایی در نظام بینالملل است .دیپلماسی

حمایت بیش از هر ابزار دیگر دیپلماسی ،مخالف و فرسایندۀ جنگ و خشونت است .همچنین،

این نوع دیپلماسی موجب شده است تا کابوس فاصلهها در ه م شکسته شود و ارتباط مستمر

میان مردم دنیا در اشکال انساندوستانه و سطوح گوناگون میسر شود .افزایش ارتباطات
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 .5-4تقویت دیپلماسی حمایت

موجب افزایش جریان گستردۀ انسانها ،اندیشهها ،سرمایهها و ارتباطات شده است که بهنوبۀ

خود چالشهایی را بهعنوان پیامدهای ناخواسته به دنبال دارند.

اصل پرداخت کمکهای مالی و غیرمالی جهت جذب برخی کشورها به دولت اسالمی،

یا تعدیل موضع آنها نسبت به کشور اسالمی و سیاستهای آن ،اصلی است که از سوی غالب
فقها مورد تأیید است و به اعتقاد برخی از آنان باید از اصول سیاست خارجی اسالم به شمار

آید .قطعنظر از اختالفنظر در مورد دریافتکنندگان کمکهای مالی و غیرمالی تحت عنوان

«تألیف قلوب» یا منبع تأمین این کمکها ،این اصل میتواند اهرم مناسبی در دست حکومت
اسالمی جهت تأمین برخی از منافع خود باشد .در دیپلماسی معاصر نیز کمکهای خارجی
با عنوان وام یا کمک بالعوض مالی و غیرمالی ،نقش بسزایی در جذب کشورهای دیگر و

تأمین همسویی یا تعدیل مواضع آنها نسبت به سیاستهای بینالمللی کشور پرداختکننده
بازی میکنند.

از جمله کار ویژههای دیپلماسی حمایت در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

میتوان به این موارد اشاره کرد:

 -اهداف ژئوپولتیکی پیشدستانه مانند ایجاد متحدان برای ایران ،ایجاد بازدارندگی در

خود دشمنان سد کند (بینیاز.)365 :1391 ،

 -ایجاد اتحاد و تفرقه :یک کشور باید با دیپلماسی حمایت دوستان و متحدانی برای خود

دستوپا کند .این روابط دوستی و اتحاد اغلب زمینۀ خود را در وجود منافع مشترک پیدا
میکند .مث ً
ال وجود یک دشمن مشترک میتواند زمینۀ خوبی برای ائتالف و اتحاد دو کشور
برای مقابله با آن باشد.

قدرت و ثبات و هماهنگی داخلی آن باشد .سیاست خارجی و دیپلماسی ملهم و منبعث

از سیاست داخلی دولت و قالبهای فکری و ایدئولوژیک حاکم بر آن است .ایدئولوژی

زنجیری بر پای تحرک دیپلماتیک نیست؛ یک دولت ضعیف و منفعل در تصمیمگیریهای

سیاسی ،اقتصادی و بینالمللی نمیتواند شریک و متحد یا معامل خوبی برای کشور دیگری

که درصد تحکیم مواضع خود یا پیشبرد مقاصد و اهداف ملی خود است باشد .اعتبار چنین
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 -تحکیم مواضع سیاسی و ایدئولوژیک :سیاست خارجی یک کشور باید منعکسکنندۀ
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برابر دشمنان منطقهای و فرامنطقهای ،بهگونهای که ایران خطر دشمنان را در پشت مرزهای

فصلنامه علمی -پژوهشی

دولتی در عرصۀ بینالملل پایین است .برعکس دیپلماسی فعال حمایتی دولتهای دیگر را

راغب میسازد که بهعنوان یک شریک معتبر به کشور دارای دیپلماسی فعال رویآورند.
همچنین ،دیپلماسی حمایت کوششی است برای ایجاد بازدارندگی فرهنگی و ایدئولوژیک

و بازدارندگی فرهنگی اقدامی است بهمنظور تأمین امنیت ملی (بینیاز.)368-365 :1391 ،
 .1-5-4کمیته امداد

امداد و رفتار حمایتگرانه یکی از مهمترین ابزارهای تحقق اهداف سیاست خارجی است.

ادعای ما مبنی بر اهمیت بیشتر شیوۀ امداد نسبت به دیگر مکانیسمها مبتنی بر این اصل عقلی،

علمی ،تجربی و تاریخی است که کمکرسانی به تألیف قلوب یعنی به دست آوردن دلها

میانجامد و همواره نوعی راهکار ایجاد بروندادهای مثبت در سیاستهای خارجی است .در
اینبین ،کمیته امداد امام خمینی (ره) با ایفای این نقش بینالمللی میتواند سهم بسزایی در

فصلنامه علمی -پژوهشی
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راستای اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران داشته باشد.

لزوم فعالیت برونمرزی کمیته امداد ریشه در جهانشمولی ،فلسفی ،کالن ،فراگیر و ابدی

بودن اعتقادات اسالم دارد .اگر حمایت از مستضعفان جهان قانون حاکم بر سیاست خارجی

سال ششم  ،شماره اول ،بهار1395

شریعت اسالم است و قوانین موضوعۀ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز منبعث از

شرع اسالم باشد ،آنگاه حمایت از مستضعفان بهعنوان قانون شرعی ،در حمایت از مستضعفان

بهعنوان قانون وضعی ،تبلور میباید .پس سیاست حمایت از همان ابتدا بهعنوان یک روش

مؤثر در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ظاهر و حاکم شد و نظریات رهبران ایران
در دورۀ پس از انقالب اسالمی مبنی بر حمایت از شیعیان برخی کشورها تجلی این پارادایم
در رفتار عملی سیاست خارجی است .پس در واقع ،سیاست حمایت همواره قابلیت آن را

دکترین تجویز شود و به منصه ظهور و مرحلۀ عملیاتی برسد.

اگر ایران اسالمی اهداف ایدئولوژیک هم نداشت ،باز همباید به جرگه اعمال کنندگان

دیپلماسی حمایت بپیوندد ،چراکه بیتوجهی به شیوههای نوظهور دیپلماتیک ،حتی اگر این
شیوهها هزینهبر و سرمایهبر باشند پذیرفته نیست .ایدئولوژی اسالم نیز مانند همه جوانب دیگر

به این ابزارهای پیشرفته مجهز است.
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دارد که در جایگاه قانون و پارادایم در رفتار سیاسی اسالمی قرار گیرد و در شکل نظریه و

جمعبندی

در این مقاله مفهوم «دیپلماسی حمایت» یا «رفتار حمایتگرانه» و جایگاه آن در رهیافتهای

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تشریح شد .بدین منظور جایگاه حمایتگری

بینالمللی در اسناد باالدستی ایران اسالمی بیان گردید و مطرح شد که در واقع شاکله اصلی

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بهانحاءمختلف با آرمانهای اسالمی و مفاهیم مکتبی

برگرفته از تفکرات امام خمینی (ره) عجین شده است ،بهگونهای که انعکاس این اندیشهها در

چارچوب اصلی و اصول سازنده سیاست خارجی با شدت و ضعف در هر دورهای نمایان
بوده است.

بهرهگیری از دیپلماسی حمایت یا رفتار حمایتگرانه نتایج مثبت فراوانی نظیر «تقویت

دیپلماسی عمومی» در پیشبرد سیاست خارجی داراست و از مهمترین مصادیق آن میتوان به

«تعمیق اهداف استراتژیک» اشاره کرد که بیانگر گسترش میزان نفوذپذیری است .با توجه به

آنچه مطرح گردید به لزوم اتخاذ رفتارها و سیاستهای حمایتگرانه پیمیبریم و التزام بدین

مقوله با عنایت به گسترش رسانهها و مستحیل شدن نظام دولت -ملت در عصر جهانیشدن
مساعی بیشتری میطلبد.
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پینوشتها

1 . Misleading Metaphor of Decline

س بِال ْ ُمؤْ مِنِ اَلَّذي يَ ْشبَ ُع َو جا ُر ُه إِلي َجنْب ِ ِه جائ ِ ٌع.
 . 2لَيْ َ
حاج ًة كانَ َك َم ْن َعبَدَ اهللَ َد ْهراً.
َ . 3م ْن َقضي ل ِ ُمؤْ مِنٍ َ
ين آ َمنُوا يُقِي ُموا ال ْ َّصلو َة َو يُنْفِ ُقوا م ِ ّما َر َزقْنا ُه ْم ِّسرا ً َو َعالنِيَ ًة م ِ ْن َقبْلِ أَنْ يَ ْأت ِ َي يَ ْو ٌم ال بَيْ ٌع فِي ِه َو
ُ . 4ق ْل لِعِبادِ َي الَّ ِذ َ
ال ِخ ٌ
الل (ابراهيم )31/
لسائِلِ َوال ْ َم ْح ُروم (معارج)24-22/
ين ُه ْم َع َلى َص َلتِهِ ْم َدائ ِ ُمونَ َوالَّ ِذ َ
ين الَّ ِذ َ
 . 5إ ِ َّل ال ْ ُم َص ِّل َ
ين فِي أَ ْم َوالِهِ ْم َحقٌّ َم ْع ُلو ٌم ل ِ َّ
ين َما آتَا ُه ْم َرب ُّ ُهم إِنَّ ُه ْم َكان ُوا َقبْ َل َذل ِ َ
ين فِي َجن ٍ
ين َكان ُوا َقل ِ ً
يل م ِ َن ال َّليْلِ َما
ك ُم ْح ِسن ِ َ
َّات َو ُعيُو ٍن آ ِخ ِذ َ
 . 6إ ِ َّن ال ْ ُم َّتقِ َ
َْ
لسائِلِ َوال ْ َم ْح ُرومِ (ذاریات)19-15/
يَ ْه َج ُعونَ و َبِال ْس َحارِ ُه ْم يَ ْستَ ْغفِ ُرونَ و َفِي أَ ْم َوالِهِ ْم َحقٌّ ل ِ َّ
 . 7بیانات در مراسم گشایش کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین 1380/4/2
َ
َّعاط ِ
حاج ِة َو الْت ُ
َّواصلِ َو الْتَّعا ُو ِن َع َلي الْت ُ
َّعاط ُ
ف
 . 8يَ ِحقُّ َع َلي ال ْ ُم ْسل ِ ِم َ
ين ْال ِْجتِها ُد فِي الْت ُ
ف َو ال ْ ُمواسا ُة ِل ْهلِ ال ْ َ
ب َ ْع ُض ُه ْم َعلي ب َ ْع ٍ
ض
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9 . Support diplomacy
10 . failed states
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