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88498444سرويس بین الملل

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
رجب طي��ب اردوغ��ان، رئيس جمه��ور تركيه 
روز شنبه شش��م نوامبر در مراس��م افتتاح سد 
»ايليسو« ش��ركت كرد و گفت: »ما نمي توانيم 
حتي يك قطره از منابع آبي كش��ورمان را هدر 
دهيم.« اين حرف او در براب��ر اعتراضات مكرر 
عراق و حتي ايران درباره ساخته شدن اين سد 
معنا و مفهوم خاصي دارد؛ معنا و مفهومي كه در 
مورد نحوه رفتار آنكارا نسبت به سد سازي ها روي 
رود فرات و پيامدهاي آن براي مردم سوريه تكرار 
شده است. در واقع، اين معنا و مفهوم تنها يك 
جهت گيري دارد و آن اس��تفاده از آب به عنوان 
سالحي عليه مردم منطقه است. به عبارت ديگر، 
وقتي اردوغان مي گويد »حتي يك قطره آب« 
هدر نمي دهيم، منظورش اين است كه حتي از 
يك قطره آب هم به عنوان سالحي عليه مردم 
منطقه استفاده شود. اين رويكرد حاال با تغييرات 
اقليمي همراه شده است و تأثير آن مستقيماً بر 
مردم كشورهاي سوريه و عراق ديده مي شود كه 

قرباني سالح آبي آنكارا مي شوند. 
 پايههايحقوقي

پيمان لوزان در 24 ج��والي 1923 براي حل و 
فصل مناقشات ناشي از جنگ جهاني اول امضا 
شد و بخشي از اين مناقش��ات مربوط به تركيه 
مي شد. عالوه بر مسائل مختلف مربوط به تركيه 
بعد جنگ، اين پيم��ان پاي��ه اي حقوقي براي 
مناقش��ات آبي تعيين كرد، چراك��ه طبق ماده 
109 اين پيمان، هر گونه اقدام در سيستم آبي 
در يك كشور كه منوط به نحوه عمل در قلمروی 
كشوری ديگر مي شود و امور مربوط به استفاده 
از منافع آبي بايد از طريق توافقي بين كشورهاي 
مربوطه تعيين شود تا اينكه منافع و حقوق هر 
يك از كشورهاي ذي نفع تأمين گردد. اين ماده 
به وضوح هر گونه اختالفي بر نحوه اس��تفاده از 
آب هاي جاري بين كش��ورها را منوط به توافق 
مورد قبول كشورهاي ذي نفع كرده و توافقنامه 
بعدي بين ع��راق و تركي��ه در 1930 نيز مؤيد 
اين پايه و مبناي حقوقي اس��ت. اين توافقنامه 
تأكيد دارد بر اينكه هر دو كشور متعهد مي شوند 
تغييري در مسير رود فرات بدون رضايت طرف 
ديگر ايجاد نكنند. هر چند در اين توافقنامه تنها 
صحبت از عدم تغيير مس��ير آب رودخانه شده 
است، اما مبناي رضايت طرفين نشان مي دهد 
ديگر انحای دخل و تصرف در آب رودخانه نيز 
بايد بنابر رضاي��ت طرفين باش��د و يك طرف 
نمي تواند بدون در نظر گرفتن منافع طرف ديگر 
به هر نحو كه خواس��ت در اين رودخانه دخل و 
تصرف كند. اين موضوع به خص��وص در مورد 

تركيه صادق اس��ت كه بنا بر نقش��ه آب نگاري 
دو رودخانه دجله و فرات در قس��مت باالدست 
دو رودخانه قرار دارد و هر گونه اقدام آن نسبت 
به اين دو رودخانه مستقيماً بر منافع كشورهاي 

سوريه و عراق تأثيرگذار است. 
 جنگسدها

با وجود پايه هاي حقوقي براي رعايت حقوق و 
منافع كشورهاي ذي نفع در نحوه بهره برداري 
از منابع آبي دو رودخانه دجل��ه و فرات، تركيه 
طي س��ال هاي بعد رفتاري خصمانه در زمينه 
نحوه بهره ب��رداري و كنت��رل آب  رودخانه هاي 
دجل��ه و فرات داش��ت و اين رويك��رد بعد از به 
قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه شدت پيدا 
كرد. روند سدس��ازي هاي تركيه از دهه 30 تا 
70 چنان شدت پيدا كرد كه اين موضوع خطر 
بروز جنگ را پيش كشاند. در واقع، پروژه تركيه 
معروف به پروژه جنوب شرق آناتولي)GAP( در 
1977 برنامه اي براي ساخت 22 سد روي فرات 
و دجله بود و اين ساخت و سازها تأثير مستقيمی 
بر خشكسالي عراق دارد. تركيه، عراق و سوريه 
براي ممانعت از ب��روز جنگ مبادرت به امضاي 
پروتكل هاي جداگانه اي در 1984 بين تركيه و 
عراق و 1987 بين تركيه و سوريه كردند تا اينكه 
حداقل جري��ان آب رودخانه هاي فرات و دجله 
تعيين شود. بنا بر پروتكل 1987، تركيه متعهد 

شد به طور متوسط جريان 500 متر مكعب آب 
در هر ثانيه را تضمين كند و سوريه نيز در مقابل 
قول داد فعاليت هاي حزب كارگران كردستان، 
پ ك ك را در خاك خ��ود متوقف  نمايد. با اين 
حال، تركيه در سال هاي بعد نشان داد چندان 
پايبندي به اين توافقنامه ها ن��دارد و همچنان 
قصد ادامه دادن به جنگ س��دها دارد به نحوي 
كه ساخت سد آتاتورك را اوايل دهه 90 به پايان 
رس��اند و اين چهارمين س��د ب��زرگ جهان در 
فاصله 80 كيلومتري با مرز سوريه و شهر كوباني 

به وضوح تأثي��ر منفي بر زندگي مردم س��وريه 
دارد به خص��وص اينكه بع��د از مداخله نظامي 
تركيه در س��وريه ، آنكارا از نيروهاي نيابتي اش 
براي به كارگيري سالح آبي عليه كردها و مردم 
مناطق شمال شرق سوريه استفاده مي كند. در 
واقع، وضعيت از س��ال 2019 و اشغال مناطق 
بين تل ابيض و راس العين به دس��ت نيروهاي 
نظامي تركيه و نيروهاي نيابتي متحد آن بدتر 
شده چنان كه مركز اطالع رس��اني روژاوا اعالم 
كرد: »از زمان اش��غال منطقه در سال 2019 از 
طرف تركيه، آب از ايستگاه پمپاژ علوك، در كنار 
س��ركوين )راس العين(، به طور سيستماتيك 
به دس��ت ش��به نظاميان طرفدار تركيه قطع و 
منحرف مي ش��ود.« سدس��ازي هاي تركيه بر 
رود دجله روايت مش��ابهي را براي مردم عراق 
به وجود آورده چنان كه آمارها نش��ان مي دهد 
سدس��ازي هاي تركيه بر رود دجله باعث شده 
است ورودي آب دجله به حد 47درصد از ميزان 
طبيعي ساالنه كاهش پيدا كند. شكي نيست كه 
اين حد قابل توجه از كاهش آب رودخانه نه تنها 
بر كش��اورزي عراق، بلكه بر آب شرب و مصرف 

خانگي اين كشور نيز تأثير منفي مي گذارد. 
 پيامدهايجنگآبياردوغان

دول��ت تركي��ه هم��واره موض��وع تغييرات 
اقليمي را به عنوان عام��ل كاهش جريان آب 

رودخانه ه��اي دجل��ه و فرات به كش��ورهاي 
سوريه و عراق دانسته اما كاهش آب تا ميزان 
47درصد چيزي نيست كه ناشي از تغييرات 
اقليمي باشد، بلكه مشخصاً از پيامدهاي منفي 
سد سازي هاي تركيه بر رود دجله است، اتفاقي 
كه با س��اخت دهها س��د روی رود فرات براي 
مردم سوريه و عراق تكرار شده است. در واقع، 
كاهش ورودي آب به س��وريه تا حدي اس��ت 
كه مس��تقيماً باعث نابودي اقتصاد متكي به 
كشاورزي شمال سوريه ش��ده است. سلمان 
بوداو، معاون كميسيون كشاورزي و اقتصادي 
منطقه خودمختار شمال و ش��رق سوريه، در 
اين مورد مي گويد: »كمب��ود آب به خصوص 
در فصل كشت گندم، پنبه و غالت اثر مخربي 
بر بخش كش��اورزي و اقتص��اد دارد. مناطق 
كشاورزي الطبقه، رقه و ديرالزور بيش از همه 
از كمبود آب خسارت ديده اند. سطح آب فرات 
آن قدر پايين است كه دستگاه پمپاژ كشاورزان 
نمي تواند به آن برس��د و محصوالت زراعي را 
آبياري كند. ما مي ترس��يم اين خشكسالي در 
طوالني م��دت زمين را نابارور كن��د.« در اين 
مورد بايد توجه داش��ت ك��ه 80 درصد از آب 
مورد نياز براي مناطق كشاورزي شمال و شرق 
س��وريه از طريق رود فرات تأمين و جنگ آبي 
اردوغان در عم��ل باعث ناب��ودي اقتصاد اين 
مناطق مي ش��ود. تأثير اين جنگ عليه مردم 
عراق باعث شده اس��ت دولت عراق از 2017 
دستور ممنوعيت كاش��ت برنج را صادر كند و 
شمار قابل توجهي از كشاورزان عراقي به دليل 
كمب��ود آب، مجبور به رها ك��ردن زمين هاي 
خود ش��وند. رها كردن زمين هاي كشاورزي 
به نوبه خود باعث ناب��اروري و بعد، بروز پديده 
ريزگردها می شود كه نه تنها كشورهاي سوريه 
و عراق بلكه موج مخرب آن سال هاست به ايران 
نيز رس��يده اس��ت. در واقع، جنگ آبي تركيه 
عليه مردم منطقه باعث ش��ده اس��ت بيش از 
6/5 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي سوريه 
و عراق مبدل ب��ه زمين هاي ناب��ارور و كانون 
توليد گرد و خاك ش��وند و آسيب هاي جدي 
و جبران ناپذير اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي 
و حتي امنيتي براي كش��ورهاي منطقه و به 
وجود آيد. تركيه با سد آتاتورك گام اول را براي 
خشكاندن كشورهاي منطقه برداشت و حاال با 
سد ايليسو قدم بعدي را برداشته و مي توان »هر 
قطره آب« مورد نظر اردوغان را با خشك شدن 
كامل هور العظيم عراق تجربه كرد كه مسلماً 
منجر به يك فاجعه بزرگ زيست محيطي براي 

كشورهاي منطقه مي شود. 

 احسانشيخون
طي چند س��ال اخير ژاپن همواره مي خواسته 
قدرت نظامي خود را گس��ترده تر از قبل كند و 
مأموريت هاي جديدي نه تنها در ش��رق آس��يا 
بلكه در ساير نقاط از جمله خليج فارس بر عهده 
بگيرد. اين رستاخيز ميليتاريسم ژاپني اخيراً با 
اعالم دولت اين كش��ور براي افزايش بي سابقه 
هزينه هاي دفاعي به ميزان 7ميلي��ارد دالر در 
بودجه مكمل خود، بيش از پيش نمايان ش��د. 
با وجود اينكه ژاپن متعهد ب��ود بودجه نظامي- 
دفاعي خود را تا ميزان يك درصد از توليد ناخالص 
داخلي اش نگه دارد، اما دليل اين افزايش بودجه 
هنگفت چه می تواند باش��د؟ در پاس��خ به اين 
پرس��ش مواردي همچون عدم اعتماد ژاپن به 
اياالت متحده در تأمين امنيت، باال گرفتن سطح 
تهديد منطقه اي به ويژه در درياي چين جنوبي، 
اقدامات اخير كره شمالي، به دست آوردن سهم 
بيشتري از بازار فروش تسليحات نظامي و احياي 

شكوه نظامي گذشته را مي توان برشمرد. 
 ژاپن ك��ه تا پي��ش از جن��گ جهان��ي دوم بر 
نظامي گري به معناي تس��لط نيرو هاي نظامي 
بر تصميمات سياسي و زندگي اجتماعي مردم 
تأكيد داش��ت و به عن��وان يك��ي از قدرت هاي 
همسو با آلمان نازي عليه متفقين وارد نبرد شد، 
با بيش از 2ميليون قرباني در جنگ، از دس��ت 
دادن متصرفات در آسياي شرقي، ويراني نيمي از 
شهر ها و روستا ها و از هم پاشيده شدن اقتصاد و 
صنعت، سرانجام تن به شكست داد. با اشغال ژاپن 
به دس��ت متفقين و در رأس آن اياالت متحده، 
ارتش ژاپن منحل شد. از آن پس طبق اصل نهم 
قانون اساسي، استفاده از جنگ به عنوان يك حق 
حاكميت ملي ممنوع و داشتن نيرو هاي مسلح 
نيز منتفي اعالم ش��د، اما با شدت يافتن جنگ 
سرد و رخداد هاي شرق آسيا از جمله جنگ كره، 
نداشتن نيروي نظامي يك ضعف محسوب  شد 
و در سال 1954 نيروي مسلح ژاپن تحت عنوان 
»نيرو هاي دفاع از خود« براي حفاظت و دفاع از 
مرز هاي كشور احيا ش��دند. ژاپن همواره سعي 
داشت با توسل به اصل نهم قانون اساسي خود، در 

جنگ هاي فرامرزي حضور نداشته باشد و تنها در 
شرايط خاص، در عمليات هاي صلح باني سازمان 
ملل متحد ش��ركت كند، اما در چند سال اخير، 
سعي در خروج از انزواي نظامي و احياي ارتش 
خود دارد. در سال 2015 پارلمان ژاپن با تفسير 
جديدي به نام »دفاع جمعي« از اصل نهم قانون 
اساسي، موضوع حضور نيرو هاي نظامي در خارج 
از مرز هاي خود را ب��ا همراهي متحدان تصويب 
كرد. اعزام ناوشكن و دو هواپيماي گشت زني به 
خاورميانه طي سال گذشته براي تأمين امنيت 
عبور و مرور كشتي هاي تجاري در اين راستا انجام 
پذيرفت. همچنين افزايش ساالنه بودجه نظامي 
ژاپن در دهه اخير، نشان از اهميت نقش قدرت 

نظامي در تفكر دولتمردان ژاپني دارد. 
 متحديك�ههمانندقبل،قاب�لاعتماد

نيست
اقدامات اياالت متحده در س��طح بين المللي به 
ويژه در دوره ترامپ و بي عملي فزاينده دستگاه 
سياس��ت خارجي اين كش��ور در زمان رياست 
جمهوري بايدن، عماًل متحدان امريكا را به اين 
فكر فرو برده ك��ه به دنبال تأمي��ن امنيت خود 
باشند؛ از جمله ژاپن. از س��ال 1952 با اجرايي 
شدن پيمان صلح سانفرانسيسكو ميان متفقين 
و ژاپن »معاهده حفظ امنيت ميان ژاپن و اياالت 
متحده« امضا ش��د. بر اس��اس اين پيمان، ژاپن 
با اعطاي پايگاه و هزينه ه��اي نظامي به اياالت 
متح��ده، امنيت خود را توس��ط امريكا تضمين 
مي كند. تقريباً هر پنج س��ال نشس��ت هايي در 
زمينه تأمين مخارج نيرو هاي امريكايي و مسائل 
مربوط��ه ميان دو ط��رف انج��ام مي گيرد. طي 
مذاكرات شينزو آبه و دولت سابق اياالت متحده، 
ترامپ به كرات از وضعيت موجود در اين پيمان 
انتقاد كرد و خواستار افزايش هزينه هاي نظامي 
ژاپن و پرداخت پول بيش��تري جه��ت مخارج 
نيرو هاي امريكايي در اين كش��ور شد. به همين 
دليل مذاك��رات بدون نتيجه مان��د و موكول به 
روي كار آمدن دولت جديد امريكا ش��د. با روي 
كار آمدن بايدن و اقدامات تقابل��ي او با چين از 
جمله انعقاد پيمان امنيتي سه جانبه »آكوس« 

بين استراليا، اياالت متحده و بريتانيا، ژاپن تالش 
كرد خود را جزئي از اين پيمان تعريف كند تا خأل 
حضور در آسيا پاس��يفيك جبران شود. در كنار 
اين اقدام بايدن، رفتار ترام��پ در قبال اعراب و 
به خصوص عربستان براي اخذ هزينه هاي بيشتر 
نظامي در تأمين امنيتش��ان كه عم��اًل با حمله 
انصاراهلل يمن به تأسيسات آرامكو، پوشالي بودن 
آن نمايان شد، ژاپن را متوجه كرد كه نمي توان 
بقا و امنيت خويش را به دس��تان كشور ديگري 
بس��پارد. از اين نظر، ژاپن به دنبال آن است كه 
خود را به عنوان يك متح��د تقريباً برابر در كنار 
امريكا معرفي كند و نه كشوري منفعل و منزوي 

در عرصه نظامي- دفاعي. 
 افزايشتهديدهايمنطقهاي

از سوي ديگر، افزايش روزافزون قدرت چين در 
شرق آسيا و ادعاي مالكيت بر درياي چين و برخي 
جزاير در اين منطقه از جمله »سن كاكو« كه در 
اختيار ژاپن قرار دارد و از نظر ذخاير نفت و گاز و 
مجاورت خطوط بين المللي دريايي به آن داراي 
موقعيت منحصر به فردي است؛ اقدامات نظامي 
روسيه مانند استقرار سامانه هاي دفاع موشكي در 
جزاير »كوريل« كه ژاپن آن را »قلمرو شمالي« 
خود مي نامد، اما بعد از جنگ جهاني دوم تحت 
حكمراني روسيه قرار گرفته، مانور هاي نظامي و 
گشت هاي هوايي روس��يه در مجاورت مرز هاي 

اين كشور و در نهايت آزمايش هاي موشكي گاه و 
بيگاه كره شمالي، ژاپن را وادار كرده است صرفاً به 
اقدام دفاعي بسنده نكند و توانايي تهاجمي خود 
را ذيل بازدارندگي تقويت كند. تصويب بودجه 
نظامي ژاپن به ميزان 52ميليارد دالر در س��ال 
2021 و اكنون نيز افزايش 7ميليارد دالري آن 
كه اواخر آبان 1400 اعالم شد، تحقيق و تالش 
براي ساخت جنگنده هاي نسل پنجم و ششم، 
موشك هاي دوربرد ضد ناو، خريد جنگنده هاي 
به روز و س��اخت ناو هاي دريايي در اين راس��تا 

هدفگذاري شده است. 
 بازارتسليحاتنظامي

امروزه درآمد حاصل از ف��روش جنگ افزار هاي 
نظامي سود هنگفتي نصيب كشور هاي سازنده 
آنها مي كن��د. طي آخري��ن گزارش مؤسس��ه 
تحقيقات صلح استكهلم )س��يپري( براي سال 
2020، اياالت متح��ده به عن��وان بزرگ ترين 
صادركننده با داش��تن 38 درصد، روس��يه 3/4 
درصد و فرانسه 2/6درصد از سهم بازار تسليحات 
را در اختيار خود دارند. س��هم ژاپ��ن از اين بازار 
بس��يار ناچيز بوده اس��ت. توكيو ت��الش دارد با 
افزايش بودجه هاي تحقيقاتي- نظامي خود در 
عرصه فناوري هاي نوين نظامي، جايگاهش را در 

اين بازار ارتقا دهد. 
همچنين، بازگشت به ش��كوه نظامي گذشته 

در ذهن دولتمردان ژاپني به عنوان يك هدف 
مطلوب در نظر گرفته شده است. قدرت ژاپن 
در دوران »ميجي« تا جنگ جهاني دوم رش��د 
بسياري داش��ت و در اين فاصله زماني چين و 
روسيه را در جنگ مغلوب و به عنوان يك قدرت 
استعماري، س��رزمين هاي بسياري را در شرق 
و جنوب شرق آسيا به تصرف خود درآورد. اما 
با شكس��ت در جنگ دوم جهاني، مستعمرات 
خود را از دست داد و به اشغال متفقين درآمد. 
از آن هنگام تاكنون، ژاپن تنها قدرت آسيايي 
بوده كه واحد نظامي برون مرزي نداشته است. 
با توجه به قدرت نظامي گذش��ته و فقدان آن 
پس از جنگ جهاني، ژاپن س��عي در بازتعريف 
قوانين و مقررات و افزايش بودجه نظامي خود 
براي حضور در فراي مرزهايش را داشته است. 
از زمان شكست در جنگ جهاني دوم تاكنون، 
همواره در ذه��ن رهبران ژاپن، دس��تيابي به 
قدرت نظامي برتر همانند گذش��ته يك آرمان 

باقي مانده است. 
نهايت اينكه، اقدامات اخير ژاپن براي اتكا به خود 
در حفظ امنيت و بقا، خ��روج از انزواي نظامي و 
آرمان اين كشور براي تبديل شدن به يك قدرت 
منطقه اي و فرامنطقه اي، از يكسو مي تواند براي 
برقراري توازن راهبردي مقابل چين، روس��يه و 
كره شمالي باش��د و از طرف ديگر مسيري براي 
كسب سود از بازار تسليحات نظامي. تدوين خط 
مشي »برنامه دفاع ملي« و »خريد هاي نظامي« 
در دولت شينزو آبه و پيگيري آن در دولت جديد 
كه بر تحقيق و توس��عه فناوري ه��اي رديابي و 
انهدام موش��ك هاي كوتاه ب��رد و دور برد، به روز 
كردن نيروي هوايي و درياي��ي و تقويت قدرت 
پدافندي ژاپن تأكيد دارد، به همراه متمم افزايش 
مجدد بودجه دفاعي، شاهدي بر اين مدعاست. 
براي دولتمردان ژاپن در شرايط كنوني منطقه 
و جهان، مطلوب ترين راهبرد دفاعي و بازدارنده، 
تقويت قدرت تهاجمي شناس��ايي ش��ده است 
و به نظر مي رس��د در آين��ده اي نزديك، قدرت 
نظامي ژاپن به ويژه از نظر كيفي، از ساير رقباي 

منطقه اي پيشي بگيرد. 

 جنگ آبي اردوغان عليه همسايگان
تركيهازسدسازيبهعنوانسالحمقابلمردممنطقهاستفادهميكند

 رستاخيز ميليتاريسم ژاپني
توكيوبعدازچنددههمتوجهشدهاستنميتواندبقاوامنيتخويشرابهدستانكشورديگريبسپارد

   چالش

حسيناقبالي
تعاري��ف از ديپلماس��ي متف��اوت و گاه 
متناقض اس��ت اما مفه��وم منافع ملي 
بيش��ترين اش��تراك را ميان اين معاني 
دارد. اينكه منافع ملي دقيقاً شامل كدام 
گزاره ه��ا و حوزه ها مي ش��ود و بهترين 
ديپلماس��ي براي حصول آن چيس��ت، 
محل پرس��ش ف��راوان اس��ت. مفهوم 
ديپلماسي انقالبي گستره اي از مفاهيم و 
نقشه راه حوزه سياست خارجي را ترسيم 
مي كند كه گاه از سر لجاجت يا ناآگاهي 
در حوزه اي بركنار يا بي ارتباط به منافع 
ملي تعريف مي ش��ود. تصويرس��ازي ها 
چنان پرداخته شده كه مفهوم ديپلماسي 
انقالبي در معناي مخالف نظم و تجديد 
نظرطلبي بدون مآل انديش��ي ترس��يم 
ش��ده و باورانده مي ش��ود، اما به راستي 
حقيقت ديپلماسي انقالبي كدام است؟ 
نس��بت آن با مفهوم منافع ملي چگونه 

تعريف مي شود؟ 
مقام معظم رهبري در محفل انس با قرآن 
در سال 96 بياناتي رسا در باب مفهوم و 
نسبت ديپلماس��ي و انقالبي گري بيان 
فرمودند: »بعضي ها در فكر اين هستند و 
دغدغه  اين را دارند كه يك حكومت و يك 
دولت بايد ارتباطات جهاني داشته باشد؛ 
بنده هم كاماًل معتق��دم و تأييد مي كنم 
اين گرايش را اما منافاتي ندارد، مي توان 

با صراحت، مباني خ��ود و اصول خود را 
گفت و پيش هم رفت.« با تأس��ي به اين 
گفتار راهگشا مي توان اصول ديپلماسي 
انقالبي و نس��بت آن با مناف��ع ملي را به 

شرح ذيل قلمي كرد:    
1 - ديپلماس��ي انقالب��ي اص��ول محور 
است و معتمد به نفس، معناي اين بيان 
اين اس��ت كه چون ريش��ه در باورهاي 
محكم الهي- قرآني دارد كه محكم ترين 
منط��ق براي حي��ات دني��وي- اخروي 
جامعه انساني است پس در برابر هيمنه 
مكاتب و ايسم ها دچار وادادگي و كرنش 
نمي شود. طمطراق و عظمت ابزار دنيوي، 
او را مقهور نمي كند و هميش��ه باورمند 
بُوِر  به قاعده قرآني »َولََقْد َكَتْبَن��ا فِي الَزّ
ْك��ِر أََنّ الَأْْرَض يَِرثَُها ِعَباِدَي  ِمْن بَْعِد الِذّ
الُِحوَن« اس��ت. ديپلمات انقالبي يا  الَصّ
فرس��تاده و نماينده  نظام اسالمي چون 
واجد اين باور و معتق��د به فرجام نهايي 
عمل فارق از نتيجه مقطعي است، اسير 
دلدادگ��ي و وادادگي در برابر خواس��ت 
ق��درت به ظاه��ر قاهر عصر نمي ش��ود. 
نمود و نمونه تام و تمام اين عقيده، نامه  
تاريخي حض��رت امام خمين��ي )ره( به 
ميخائيل گورباچف رهبر وقت ابرقدرت 
شرق، ش��وروي بود كه زوال نهايي يك 
انديشه  يكس��ره مادي گرايانه و الحادي 
را به رغم تمام هياهوها و س��از و برگ ها 
يادآور شدند. چنين باوري در ديپلماسي 
در هيچ ش��رايط تنگ و دشوار يا سختی 
دچار تصميمات مغاير ب��ا منافع ملت و 
امت نمي شود و هيچ بهانه اي، بهاي باور 
و اعتقاد راس��خش را پرداخت نمي كند. 
دكتر علي ش��ريعتي مي گويد: »در زير 
هيچ قرارداد استعماري امضای يك آخوند 
نجف رفته، نيست در حالي كه زير همه 
اين قراردادهاي استعماري امضای آقاي 
دكتر و آقاي مهندس فرنگ رفته هست.« 
نكته آن است كه باور حبابي و متأسي به 
چيزي كه مال ديگران است، نهايتي جز 
فروپاش��ي و رفتن از پ��ي منافع فردي و 
زيان به منافع ملي در پي نخواهد داشت. 
نمونه تاريخي ديپلماس��ي غير انقالبي، 
قرارداد 1919 و تيم سه نفره  وثوق الدوله، 
صارم الدوله و نصرت الدوله  فيروز اس��ت 
كه هر س��ه در پي عقد ق��راردادي براي 
تحت الحمايه نمودن اي��ران و تقديم تام 
و تمام آن به بريتانيا بودند. وثوق الدوله، 
شاعر و اشراف زاده اي كه نخست وزيري 
وقت را برعهده داش��ت س��ال ها بعد در 
جواب اعت��راض طنزآميز ي��ك رهگذر 
كه ب��ا عتاب از او پرس��يد، ه��ر ايراني را 
پنج ك��رور تومان به فرنگ��ي فروختي؟ 
پاسخ داد تازه گران هم فروختم! باز نگاه 
كنيم ب��ه وادادن و واگذاري بخش هايي 

از خ��اك وطن در قصه پ��ر غصه بحرين 
كه بي كمترين اعت��راض و مقاومتي رخ 
مي دهد. داستان اشغال ايران در جنگ 
جهاني دوم به دس��ت قواي متفقين هم 
از همين قرار اس��ت. محمدعلي فروغي 
كه خود صاحب تأليف��ات و ترجمه هاي 
بسيار بود در مجلس مي گويد: »مي آيند 
و مي روند، به شما كاري ندارند!« تفاوت 
ميان ديدگاه و نگاه در ديپلماسي انقالبي 
در همين نكته هاست؛ در عزت و اعتماد 
به نفس اس��ت. يكي ب��راي روزهاي بزم 
و س��خنراني هاي پرطمطراق نكوست و 
آورده اش در آوردگاه ه��اي واقعي براي 
ملت »تقريباً هيچ« اس��ت و آن ديگري 
چون به راه و مس��ير و حقانيت باور دارد 
نه مغبون مي ش��ود و نه فريفته؛ تا آخر، 
پاي باور مي ماند و حاصل اينكه در جنگ 
هشت ساله  تحميلي، حتي سرسوزني از 

خاك كشور به دست اجنبي نمي افتد. 
2- در رواب��ط مي��ان كش��ورها انتخاب 
متح��دان ي��ا دوس��تان از مهم تري��ن 
سرفصل ها و گاه خط فصل ميان سياست 
خارج��ي دولت هاس��ت. نگاه يكس��ره 
سودجويانه و سوداگرانه شايد در داوري 
نخس��ت براي دنياي واقع گ��راي روابط 
بين الملل مقبول به نظر برس��د، اما اگر 
عميق ت��ر و دقيق تر و تنها ب��ه مصاديق 
دني��وي اين قضي��ه هم نگاه��ي كنيم، 

ب��ه داوري متعادل ت��ر و ديگرگون��ه اي 
مي رسيم. حاصل دوستي منفعت محور 
آن اس��ت كه اي��االت متحده ت��ا وقتي 
مايل است و منافعي دارد در افغانستان 
مي ماند و روز ديگر بي اعتنا به بينواياني 
كه آويزان طياره اش ش��دند، مي گذارد 
و مي رود! حاصلش آن چيزي اس��ت كه 
عيان و عريان تر از آفتاب تموز در آسمان 
سياست كش��ور همس��ايه مي بينيم. به 
روابط عاشقانه رژيم صهيونيستي و اياالت 
متحده با اروپاييان بنگريد كه اعتمادها 
چنان است كه سال ها قبل، رسوايي شنود 
رهبران اروپايي از طرف اياالت متحده و 
رژيم صهيونيس��تي تبديل به س��رخط 
خبرها شد. شكل بي آزرم تر بيان اين نوع 
نگاه و رابطه همان كالم بي شرمانه دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور سابق اياالت متحده 
است كه اصطالح »گاو شيرده« را به كار 
برد اما وقتي رابطه بر مبناي يك حقيقت 
و اشتراك اعتقادي باشد و شكل عامل و 
آلت فعل بودن نداشته باشد، در درازمدت 
تبديل به عمق امنيت و اقتصاد مي شود و 
رشته اي  است كه در هيچ طوفان ناگهاني 
و ش��رايط صعب نمي گسلد و سرمايه اي 
پايدار و قابل اعتنا در هر ش��رايط ايجاد 
مي كند. اين جنس از رابطه، توان دارد در 
جهان محورسازي و جريان سازي كند و 
گاه با توان مادي محدودتر دست به اثر و 
اقدامي فراتر از حدود تصور اذهان مادي 
و واداده مي كن��د كه نمون��ه اش جريان 
مقاومت در لبنان اس��ت كه به س��ال ها 
اش��غالگري رژيم صهيونيس��تي در اين 

كشور پايان داد. 
3- ديپلماس��ي انقالب��ي چ��ون بنيان 
و بنيادمح��ور و داراي اص��ول و خطوط 
مشخص است از اسير و محصور شدن در 
حصار آداب تشريفاتي و سلوك مرسوم 
ديپلماسي در امان است. يقيناً بي اعتنا به 
خطوط و آداب و تشريفات نيست اما تنها 
به كار تش��ريفاتي صرف نيز نمي پردازد. 
اين ديپلماس��ي با توجه به ماهيت خود 
به دنبال آورده هاي محس��وس و مطابق 
با منافع مشروع و خطوط فكري است. از 
اين مهم تر و قابل اعتناتر اينكه ديپلماسي 
انقالبي ش��أنيت و حض��وري متفاوت را 
براي كش��ور به ارمغان مي آورد و از حل 
شدن در س��اختار جهاني و مفهوم پيرو 
بودن رهايي مي بخشد. براي كشوري با 
مختصات ايران و نظامي مانند جمهوري 
اسالمي كه داراي نظرگاه مستقل، جايگاه 
تاريخي و تمدني رفيع است، هيچ گاه حل 
ش��دن در روندها و تبديل شدن به عضو 
معمولي و پيرو، قابل قبول نبوده و نيست 
و ديپلماسي انقالبي اين امكان كم نظير 

را براي كشور فراهم مي كند.  

ديپلماسي انقالبي 
منافع ملي محور است

رويکرد

   دورنما
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