ماهیت تحلیل در سیاستخارجی


سیدجواد طاهایی

چرا تحلی های ما از سیاس خارجی ایرا همتواره و ازجملته در دورا جمهتوری
اسالمی فایده و کارایی کافی برای دستگاه دیپلماسی ایرا نداشته اس ؟ یک پاست
ا اس

که رسید به یک مبنای ایرانی تجربهشده در تحلی های سیاست ختارجی

فقط با اولوی

داد به مولح

دول

و در این زما موتلح

دولت

جمهتوری

اسالمی ممکن میشود .اگر بکوشیم بته سیاست ختارجی کشتور ختود و تحتوالت
سیاس

بینالمل از موضعی کلی و جها -باورانه بنگریم اگر بتواهیم ا را بتدو

ارتباطی حساسی مند با نهاد دول
با دیپلماسی دول

خود در نظر بگیریم اگر انها را کمابیش مترتبط

موجود کشورما درنظر نگیریم به عنوا یک "انسا طبیعی" یتا

بشریتی عمومی و جهانی به سیاس خارجی کشتورما نگریستتهایتم؛ ایتن داوری و
 پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژید

قضاوت از ا روس

که نمیتوا همزما انسانی ملی و جهانی بتود یتا نمتیتتوا

همزما تووراتی ملی و جهانی داش ؛ وانگهی نمیتوا اور فردی جهانی و سپس
فردی ایرانی بود بلکه فقط میتوا اور ملی یا بومی و سپس جهانی بود.
ا لبته تفکر لیبرالی برعکس این دیدگاه بر اولویت
جها یا بشری

مقتوالت عمتومی همچتو

بر امر ملی تأکید میکند .مثالً مونتستکیو در عبتارت مشتهوری کته

طنین لیبرالی برجستهای دارد میگوید «من ابتداً انسانم و بعد فرانسوی هستتم .متن
ضرورتاً انسانم اما توادفاً فرانسوی شدهام؛ اگر کاری را بشناسم که برای کشور متن
خدمتی اس

اما کشور دیگری را نابود میکند بته هتیق قیمتتی بته ا کتار دست

نتواهم زد» .اما حتی همین اخال گرایی و انسانیتی که مونتسکیو به ا متعهد اس
و طبق ا ترجیح فو را صورت می دهد ختود ناشتی از امتر ملتی یعنتی تربیت
فرانسوی و فضای اخالقی -اشرافی (اریستوکراتیک) زنتدگی اوست
یک فراوردۀ نوعی بشری نیس

و در هرحتار

بلکه محوولی از فرهنگ فرانسوی است  .بنتابراین

مونتسکیو در حالیکه اور یک فرانسوی و بعد یک انسا اس

جملۀ فتو را بیتا

میدارد.
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ما همواره و ناخوداگاه از موض ملی خود به امور جهتا متینگتریم .هایتدگر
می گف

انسا هرزما که در طور تاری کار مهمی انجام داده زمانی بوده که وطتن

داشته اس  .از یاد نبریم که ما تقریباً همتواره واقعیت هتا را بتهصتورت محتدود و
مرزمند و خاص به توور میکشانیم .واقعی
اس  .ازا سو واقعی
واقعی

اس

به میزا واقعی بودنش ملی یا قتومی

جهانی نیز قب از انکه واقعی

و چنانکه تاکنو چنین بوده ارلب اصتطالحی است

بتا کاربردهتا و

فحواهای ایدئولوژیک .تفکترات جهتا بتاور یتا ات گترا حتتی اگتر بپتایریم کته
ایدئولوژیک و معطوف به اهداف سلطهگرانۀ سیاسی نباشند بتا ایتنحتار بته میتزا
جها باوری و کلی گرایی و نیز به میزا

اتگراییشا از توجه به امتور ختاص و

محدود و از این رو از توجه به واقعی ها ناتوا اند و بنابراین فینفسه تفکراتتی بتا
نتایجی کمتر واقعیاند.
جها -پردازیها در تحلیت مستائ سیاست
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باشد بیشتر تووراتی دربتارۀ

بتینالملت از موضت ریرملتی و

بیتوجهی ورزید به دردرته هتای مشتوتی کته نهتاد دولت

ایرانتی در سیاست

خارجیاش دارد دردرهها و اهداف و حساسی هایی که ختاص ختود ا است
البته در عین استقالر خیلی قرین ترجیحات زمامدارا است
تعداد زیادی از پژوهش های سیاس

و

ستبب متیشتود کته

خارجی در ایرا پژوهشهایی موضو -محور

و نه مسئله-محور باشد و این یعنی انکه "مستائ " سیاست

ختارجی کشتور حت

نشده باقی خواهند ماند.
بدو ابتنای تفکر سیاس

خود ما نمتیتتوانیم واقعتی و

خارجیما بر دول

مشتص فکر کنیم .اگر در تحلی های فترد ایرانتی از سیاست
موالح یا مولح

نهاد دول

ختارجی کشتورش

ایرانی حتاف شتود در واقت امکتا عمت ا فترد

حاف شده اس ؛ زیرا ما انسا ها به دلی و به اتکای دولت متا در جهتا حضتور
طبیعی عریتا یعنتی بته

داریم .فرد ایرانی بدو استظهار به دولتش به یک واقعی

انسا همچو موجودی طبیعی به انسا طبیعی بدر متیشتود؛ امتا چنتین انستانی
وجود ندارد همچنانکه چینی ایتالیایی مکزیکی و ایرانی یاف

متیشتود امتا بشتر

نوعی به چشم نمی اید .تحلی های اصوالً-جهانگرایانته یتا مقتدمتاً-جهانگرایانته در
سیاس

خارجی منطقاً ناممکن اس  .نکتۀ ساده اما تا حدی گریزنتده ا است

عرصۀ سیاس

خارجی اصوالً از طریق دول

کته

خواه با ابژهبود خواه با سوژهبتود

ازانجاکه بشر در وض طبیعی اش در واقعی

امر وجود ندارد پس ما در حال

منعزر بود از دول ما در هرحالتی و ازجمله در تحلی های سیاس
در واق حکم به عدم وجود خود داده ایم .از انجا که دول
یا حیات تاریتی ما در زما حار اس

خارجیما

ما مظهر تاری حیات ما

و باصطالح نمایانگر من تاریتی من است

پس افراد از طریق دول شا و در دول شا به هیئ

موجوداتی وزین و ریشتهدار

درمیایند و انگاه حق ستنگفتن پیدا میکنند فقتط کستی کته وجتود دارد ستتن
می گوید .هایدگر می گف

هستی یا وجود در کالم جاری میشود .وقتتی متا ریشته

داشته باشیم و پایی محکم بر روی جها داشتته باشتیم المحالته و خودبتهختود از
هستیما ستن خواهیم گف ؛ ستن ما انعکا
عم ما از وجودداشتنما حکای
معنا می یابد .ما فقط ازطریق دول

موجودی

خواهد کرد .با دول
و در دولت

متا خواهتد بتود و هتر
و در دول

ظهور تمامیت در سیاستخارجی ایران  سیدجواد طاهایی

ا معنا مییابد.

وجتودداشتتن

متیتتوانیم ختود را ایبتات کنتیم و
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بهوجود برسانیم .ارنس
اس

کاسیرر از هگ نق میکترد کته دولت

که ما میشناسیم؛ از همین رو بیرو از دول

ارتاز ا انستانی

و پتیش از دولت

نمتیتتوا از

تاری ستن گف  .عم فرد ایرانی در جها بدو استظهار به دولتتش بتیمعنتا و
منطقاً ناممکن اس  .حتی اندیشید به نفی کام دول
دول

هم بتا توتور امکتا یتک

بدی بهتر ممکن میشود.
از انجا که دول

ما نماینده تاری ما یعنی نماینده تمامیّ

ما و بر فراز ما حضور دارد پس با حضور داشتن در دول

ماس

کته در میتا

خود و از این طریتق در

تاری خود ما در اینده حضور خواهیم داش  .در ایتن میتا بتدو قرارداشتتن در
ما دلیلی برای حضور در جها و هستیمندی نداریم و بنابراین ستتنی

متن دول

برای گفتن در میا اجتماعات بشری و جامعه جهانی نتتواهیم داشت

و اقتدام متا

اقدام همچو یک انسا طبیعی و نه اقدام به عنوا یک فرد ایرانی خواهد بود.
پس ما نباید مسائ را طوری ببینیم یا طوری تحلی کنیم کته گتویی «متن» در
حار تحلی و بررسی هستم .تحلی فردی قضایا یا تحلیت از موضت اگتاهی هتا و
گرایش های فردی خودم حتی اگر رلتط و نادرست

نباشتد و حتتی اگتر اکنتده از
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اطالعات خوب باشد مضر و هرز برنده اس  .چو در این تحلی ها گرچه فضای
فردی و سواد و اطالعات من برای دیگرا ایبات میشود اما خود موضتو تحلیت
به تحلی میرود و تقلی گرایانه درک میشود .در این حال
اهمی

تحلی گر استتقالر یتا

موضو را به قربانی خود نفس خود یا عالئق فردی خود میبترد .بته دلیت

حضور یا تعیین کنندگی حضور یک فردگرایتی ختود-بنیتاد و رهگرایانته و زیتاده
اگاهی ورز و مدعیانه در چنین نتو تحلیلتی شتاید بتتوا بطتورکلی ا را تحلیت
لیبرالیستی سیاس
اولوی

خارجی محسوب کرد.

و حتی استقالر ایدۀ دول

در تحلی های سیاست ختارجی نته حتتی

مفید و روشنی بتش که ضروری و ناگزیر اس  .اما در مورد ایترا ههمچنانکته در
مورد هرکشور دیگری] ایا توور (ایدۀ) دول
توور دول

ایرا تووری واق گرایانهتر اس

یتا

جمهوری اسالمی ایرا ؟

امروزه دول های ملی هم در سطح نتبگا سیاسی و زمامدارا خود و هم در
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میا طبقات متوسط جدید جامعه خود هما ها که تقریباً ستازندۀ تمامیت

اجتمتا

ملی (یا مل ) محسوب میشوند درکتی ایتدئولوژیک داوریهتایی ایتدئولوژیک و
ارما هایی ایدئولوژیک از قدرت یا اقتدار خود دارند و همتین گترایشهتای ماهیتتاً
پیشا-تجربه عموماً سبب میشوند رابطه این دول ها با هدف خود (کسب قدرت)
رابطهای واسطهمندانه و به همین دلی ریرشفاف و به این دلی ریرعملیتاتی و نهایتتاً
مترّب باشد .در دول های جها سومی ناسیونالیزم و در دول های اروپای رربتی
و شمار اروپا ارزش های فلسفی لیبرالی و سپس در درجات بعد مفروضاتی دربارۀ
دانش اقتواد و پویشهای تجارت جهانی و ستپس ناستیونالیزم اصتلیتترین منتاب
فکری در تولید اعوجا و واسطهمندی هستند که رویارویی بی واسطه و مستقیم این
دول ها با چالشهای سیاس

خارجیشا را دشوار میسازند.

در ایرا اما از حدود یکود سار پیش تاکنو ناسیونالیزم و ایدۀ دولت
یک ارزش ایدئولوژیک مادر بودهاس
خُردتری مانند مناف ملی امنی
مانند ا در هنی

ملتی

که ستپس بتا اشتتقا ختود بته نظریتههتای

ملی ایدۀ توسعه و توستعهگرایتی هویت

ملتی و

متا بته مبنتایی ناهشتیار بترای تحلیت هتا درکهتا دوستتی و

دشمنیورزیها گسس ها و پیوس ها قضاوتها و ...بدر شتد .بته دلیت درونتی
شد ارزشهای فکریای که محوور تجربیات تاریتی ما نبودهاند (و به ایتن دلیت
برای افزایش امنی

دول

ملی بیشتر کوششتی بترای تقویت

ایدئولوژیک (یعنی ملی گرایانه) از امنی
ارلب توجه نمی ورزیم که بین واقعی
دول

امنی
از امنی

که میتوا ا را امنی

نیز دانس

اس

دیتدگاهی نظتری یتا

تا خود امنیت ؛ ایتن یعنتی انکته متا

عینتی امنیت

یتک دولت

و درک نظتری از

ملی گرایانه یا به تعبیر دیگر درک ملیگرایانته

ورطۀ شناخ شناسانه و به دنبار ا ورطۀ هستیشناسانۀ مهمی

وجود دارد؛ این یعنیانکه نو ویژهای از درک با نتایج عملتی کته بته همتراه دارد
دورشد از واقعی

امور را انچنانکه هستند موجب میشود.

این معض شناخ شناسانه اما فقط به حیطه سیاس

ختارجی کشتور محتدود

نمی شود و چنانکه اشاره شد ک معض تفکتر در ایترا معاصتر و مستئله اندیشتۀ

ظهور تمامیت در سیاستخارجی ایران  سیدجواد طاهایی

به موضو دانایی بومی ما بدر نتوانند شد) ما ارلب توجه نمیکنیم که مثالً کوشش

سیاسی مدر در ایرا عبارت از گرایش نظریه مندانه در درک امور و تقدم نظریه بر
تجربه در درک مسائ کشور یا ح انهاس .
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نتیجهگیری
صرف ظهور انقالب اسالمی و جمهوری ا حکایت

متیکنتد کته ایترا همتواره

مستینی از ایجابات مدر نیتته حیتات زیرپوستتی داشتته است  .جمهتوری انقتالب
اسالمی در اص یک دول

یا نظام سیاسی نیس ؛ بلکه قب از ا و بسیار مهمتتر از

ا گونه ای ظهور یکپارچۀ قومی اس ؛ ظهور انسا نتوعی ایرانتی در جامعیت

ا

اس ؛ انکشاف هستی قومی یا پرده برگرفتن از وجود ا اس  .نوعی اشکارشتدگی
حقیق

تاریتی یک قوم است ؛ ایتن جمهتوری حاصت ظهتور پرنستیخ تتاریتی

ایرانی

که در متعالی ترین وجه ممکنه یعنی «دول » ظاهر شده

یا ایرانی بود اس

اس ؛ متعالی از اینرو که در قالب سازما دول

این اشکارشدگی حقیقت

قتومی

از امکا ماندگاری زیادتری برخوردار میشتود .جمهتوری استالمی عوتارۀ تتاری
ایرا اس
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و بنابراین گاشته را توضیح میدهد نه گاشتهْ ا را.

