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تاریخ: ١٩ ارديبھشت ١٣٩٢ - ٠٩:۴۵کد خبر: ١٨٨٨٣

نقش سیاست خارجی در دولت و تاثیرات داخلی آن؛

جایگاه سیاست خارجی در برنامھ ھای کاندیداھای انتخابات ریاست جمھوری

به نظر می رسد که اگر ایران تجربه موفقی درارتباط با دیگر فرھنگ ھا و تمدن ھا داشته باشد و بتواند به خوبی فرھنگ
عقلی، اصیل، مداراجویانه، خالق و معنوی خود را به دیگران عرضه کند، توانسته است فرصتی گرانبھا برای خود ایجاد کند.
درھم آمیختن دین و مردم ساالری، مذھب و جمھوریت و تن دادن به قواعد آن می تواند فرھنگ بومی و اسالمی ما را توانی

مضاعف بخشد و درجھان امروزراھگشا باشد و عالوه بر آن تعاملی صحیح و سودآور با دیگر کشورھا به وجود آورد.

عصرخبر - ھمزمان با داغ شدن بحث ھای انتخابات ریاست جمھوری یکی از مواری که نامزدھای احتمالی
این رقابت ھا بر آن تمرکز کرده اند بحث سیاست خارجی است. 

به اعتقاد کاندیداھای یازدھمین دوره انتخابات ریاست جمھوری، دولت دھم در بعد سیاست خارجی ضعیف
عمل کرده و به موجب این ضعف فرصت ھا و منافع زیادی را از دست داده است.

سیاست خارجی به معنای دنبال کردن اھداف  کشور در محیط بین الملل است که این امر از طریق ارتباط با
کشورھای دیگر به تحقق می رسد. در تعریفی دیگر سیاست خارجی راھنمای موضع گیری در جھان است که
مجموعه ای از اھداف بین المللی و راه ھای رسیدن به آن ھا را شامل می شود. نظر به اینکه اولویت ھا و

منافع یک کشور با کشورھای دیگر متفاوت است سیاست خارجی کشورھا نیز با یکدیگر تمایز دارد. 

دکتر فریدون وردی نژاد، استادیار داشنگاه تھران، در تعریف سیاست خارجی می گوید : نظام جھانی، روابط
میان کشورھا وھمچنین ظھور بازیگران دربسیاری از کشورھا،به درجه ای رسیده که نمی توان آنرابا روابطی

که تنھا چند دھه پیش بوده، مقایسه نمود.
سیاست خارجی نیز به ھمین میزان اھمیت پیدا نموده وعواملی که سیاست خارجی را می سازند ،بیشتر

وبا اھمیت تر گشته اند.

کنش، واکنش و رقابت میان کشورھا به سطح باالیی رسیده ودرقرن بیست ویکم، دیگر بدون داشتن روابط با
دیگر کشورھا ادامه حیات برای ھیچ واحد سیاسی امکان پذیر نیست.

سیاست خارجی،اصوال فعالیت ھای یک کشور در محیط و شرایط خارجی است. در ھمین ارتباط سیاست
خارجی می تواند یک استراتژی ویا برنامه ای از فعالیت ھا تعریف گردد که توسط تصمیم گیران یک کشور در
برابر کشورھای دیگر ویا نھادھای بین المللی انجام شده، تا به اھدافی که منافع ملی آن کشورھاخوانده می

شود نائل آیند.

 سیاست خارجی ھمچنین پروسه ای شامل اھداف مشخص،عوامل معین خارجی وابسته به اھداف فوق
الذکر،توانایی کشور در رسیدن به نتایج مطلوب، توسعه یک استراتژی سودمند، اجرای استراتژی،ارزیابی

وکنترل آن را شامل می شود. 
 دردنیای امروز ھمه مسایل با یکدیگر پیوند دارند و نمی توان آنھا را چندان از ھم جدا کرد. سیاست، اقتصاد،

فرھنگ و اجتماع قابل تفکیک نیستند. 

اگر فرھنگ کشوری بتواند منظومه فکری جدیدی با منطقی سنجیده طرح کند، می تواند به دستاوردھا و
پیامدھای آن انديشه در ديگرعرصه ھا نیز امیدوار باشد. بي سبب نیست كه امروز كشورھا و به ويژه
كشورھاي توسعه یافته در تالش ھستند تا ارزش ھا و ھنجارھا، حتی زبان خود را که مظھر فرھنگ است، بر
دیگران تحمیل کنند. آنان می دانند که تسلط و حضور فرھنگ در یک کشور، منافع مادی و معنوی بسیاری را

درپی می آورد.

به نظر می رسد که اگر ایران تجربه موفقی درارتباط با دیگر فرھنگ ھا و تمدن ھا داشته باشد و بتواند به خوبی
فرھنگ عقلی، اصیل، مداراجویانه، خالق و معنوی خود را به دیگران عرضه کند، توانسته است فرصتی گرانبھا
برای خود ایجاد کند. درھم آمیختن دین و مردم ساالری، مذھب و جمھوریت و تن دادن به قواعد آن می تواند
فرھنگ بومی و اسالمی ما را توانی مضاعف بخشد و درجھان امروزراھگشا باشد و عالوه بر آن  تعاملی

صحیح و سودآور با دیگر کشورھا به وجود آورد. 
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به اعتقاد دکتر وردی نژاد، ایجاد شرایط نوین درعرصه سیاست خارجی می تواند با ھمگانی کردن گفتمان
توسعه و کارآمدی و با تکیه بر ارزشھای بنیادین نظام و برخوردارازعقالنیت جمعی بر مسیر اعتدال به چرخش
درآید. این امر ھمراه با تالش مدیران و کارشناسان انتقاد پذیر، توانمند وپشتیبان توسعه به ایجاد ساختارھای
سازمانی پویا ،ارگانیکی و با حداقل سلسله مراتب می انجامد و شکوفا سازی ظرفیت ھای سیاست خارجی

را در پی خواھد داشت. 

قدرت تاثیر گذاری سیاست خارجی می تواند با حرکتھایی نظیر :  
 -بھبود کارایی دستگاه ھای مسوول درامر سیاست خارجی 

 -افزایش میزان نقش و تاثیرایران در رقابت اقتصادی منطقه ای 
 -گسترش مناسبات با کشورھای ھمسایه در برنامه ھایی با منشا اقتصادی وامنیتی 

 -دستیابی به جایگاه متناسب در منطقه با کارایی عملیاتی در بلند مدت ھمراه شود و با ایجاد محیط
اقتصادی و سیاسی رقابتی درسطح منطقه، انگیزه ھای جدی در دولت ھای منطقه برای ارتقاء سطح

ھمکاریھا و کاھش تنش ھا بوجود آورد و تمایل جمعی برای ثبات و امنیت و توسعه را فراھم سازد.

شکی در این مطلب نیست که در صورت بھره مند بودن از سیاست خارجی فعال و پویا و داشتن رابطه خالی
از تنش با کشورھای منطقه و دیگر کشورھای جھان فرصت ھای اقتصادی زیادی برای کشور بوجود می آید که

استفاده مناسب از آنھا تاثیرات مثبت زیادی بر داخل کشور خواھد داشت.   

پس باید دید در بین  کاندیداھای یازدھمین دوره انتخابات ریاست جمھوری کدام یک بھتر می توانند این تنش
ھا را رفع در راستای رسیدن به اھداف نظام مقدس جمھوری اسالمی گام بردارند.


