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حرويکرد سياست خارجي و برنامه وزارت امورخارجه

مقدمه و خالصه مديريتی
برنامهریزی در سیاست خارجی با میراث گرانبهای امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران پیوند
خورده است .بر این اساس مهمترین چارچوب تعیینکننده حرکت سیاست خارجی« ،ایمان به خدا و ارزشهای
واالی اسالمی»« ،خودباوری»« ،نهراسیدن از قدرتهای بزرگ»« ،توجه به محرومان» و «جانبداری از
مظلومین در مقابل ظالمان» و باور عمیق به این واقعیت است که قدر قدرتی جز خداوند تبارک وتعالی وجود
ندارد و تمام قدرتهای مادی در مقابل اراده ملتها ناچار به تسلیم و سر فرود آوردن میباشند.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تکلیف دستگاه سیاست خارجی را در فکر و عمل روشن کرده و
چارچوبهای مصرح در قانون اساسی ،وظایف و تکالیف وزارت امور خارجه در تأمین استقالل و امنیت کشور
و تأمین حاکمیت ملی را به تصویر کشیده است .دیدگاهها و مشی مقام معظم رهبری در زمینه سیاست خارجی
در فراز راهبردی رعایت «عزت»« ،حکمت» و «مصلحت» ،چراغ راهی بسیار روشن و مهم ،در هرگونه
برنامهریزی سیاست خارجی است .این سه اصل راهبردی بر دوگانه اندیشی در ایجاد و فاصله بین انقالبی بودن
و عقالنی بودن خط بطالن میکشد و روشن میسازد که بین حفظ ارزشها و آرمانهای انقالبی و سیاست و
رفتار عقالنی ،رابطهای ماهوی وجود دارد .این رابطه ماهوی بنیاد برنامهریزی سیاست خارجی است.
مجموعهای از اسناد کلیدی نظیر سند چشمانداز ،سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد
مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در کنار سایر قوانین کشور ،مشخصکننده برنامههای اجرایی کشور در
حوزه سیاست خارجی میباشند .با توجه به این متن گفتمانی ،معنایی و قانونی ،برنامه کاری سیاست خارجی
ارائه و به مرحله اجرا در می آید.
برنامه ریزی عملیاتی برای سیاست خارجی در چارچوب آرمان های انقالب اسالمی و اسناد باالدستی نیازمند
برداشتهای دقیق از شرایط منطقهای و بینالمللی و محاسبه هوشمندانه نحوه بهره برداری بهینه از شرایط است.
سیاست خارجی ،دانش ،مهارت ،دقت و توجه به واقعیتهای گوناگون و پیچیده در حال شکلگیری در عرصه
بینالملل و ترکیب ظریف و هوشمندانهای از رعایت اصول و ارزشها و تطبیق آنها با شرایط متحول است.
شرایط سیاسی و استراتژیک جهانی و منطقهای دگرگونشده است .دوران نسبتا ً طوالنی پسا جنگ سرد ،همچنان
دورانی سیال ،انتقالی و در حال گذار و دارای پویاییهای خاص خود است .بیتردید ،عصر برتری غرب در
نظام بینالمللی به سر آمده و جهان وارد دوره جدید پسا غربی شدهاست .در عصر پساغربی ،سیاست بینالمللی
در چند قدرت بزرگ خالصه نمی شود و نباید با نگاه جنگ سردی به جهان نگریست .در دوران پساغربی،
کنشگران متعدد و متکثر شدهاند .تکثر و پراکندگی کنشگران ،انحصار بازی سیاسی را از دست چند دولت غربی
خارج کرده است .قدرت و ثروت در جهان در حال جابهجایی است .مفهوم قدرت دچار دگرگونی شده است.
هرچند که عناصر سختافزاری قدرت هنوز هم مهم هستند ،ولی اکنون دوران اهمیت یافتن عناصر معنایی
قدرت است .معناسازیها ،روایتپردازیها ،گفتمانسازیها ،قدرت و ارزش راهبردی یافتهاند .چهبسا
بازیگرانی که از قدرت مادی فراوانی برخوردارند ولی در رقابت معنایی نهفقط بازندهاند ،بلکه فاقد هرگونه
مقبولیت و مشروعیت بینالمللی گشتهاند و توان نفوذ و تأثیرگذاری خود را از دست داده اند.
منطقه غرب آسیا و یا خاورمیانه یکی از سختترین دوران های تاریخی خود را طی میکند .برخی از کنشگران
منطقهای ،هنوز در فضای بازی با حاصل جمع صفر مشغول برنامه ریزی و اقدام می باشند .این باور نادرست
همراه با اعتقاد به کشاندن بیشتر قدرتهای فرامنطقهای به حوزههای پیرامونی ،شرایط پیچیدهای را ایجاد کرده
است که در آن منطق خشونت و افراط بر منطق اعتدال و همکاری پیشی گرفته است .منطقه آینه تمام نمای
آشفتگی و دگرگونی در نظام بینالمللی از یکسو و انباشت مشکالت درونی از سوی دیگر است .تالقی مداخالت
قدرتهای فرامنطقهای با سوء مدیریتها و حاکمیتهای فاقد پایگاه مردمی ،ناکارآمدی سیاسی و اداری ،قرائتها
و روایتهای افراطی و خشونتآمیز از اسالم -که با واقعیت رحمانی دین الهی فاصله نجومی دارد ،طراحیها
و توطئههای رژیم صهیونیستی ،تمرکز بر گرایشهای قومی و قبیلهای ،وجود گسلهای اقتصادی و اجتماعی،
تالش برای افزایش شکافهای مذهبی ،و بازتر شدن محیط برای کنشگران غیرسنتی ،مناطق پیرامونی کشور
را به شکنندهترین محیط منطقهای جهان تبدیل کرده است .این منطقه که در حال یک پوستاندازی راهبردی و
تاریخی است ،حساسترین فضای عمل سیاست خارجی است .طراحی و برنامهریزی سیاست خارجی در عین
توجه به شرایط پیچیده و متحول جهانی و منطقهای ،باید با عنایت به ارزیابی دقیق و راهبردی از موقعیت

جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان صورت پذیرد.
واقعیت غیرقابلانکار این است که ایران ،به لطف الهی ،در اثر چهار دهه مقاومت مردم ایران ،از ثبات،
استحکام و اقتدار کمنظیری برخوردار است .جمهوری اسالمی ایران مظهر تحققیافته مردمساالری دینی است
و این از بزرگترین ذخایر راهبردی است .آنچه به کشور قدرت بخشیده عالوه بر ظرفیتهای ذاتی و
دستاوردهای همه جانبه نظامی ،اقتصادی ،صنعتی ،آموزشی و بهداشتی ،سامانه معنایی و گفتمانی است که به
برکت انقالب اسالمی ،به مردم و مسئولین کشور اعتماد بهنفس بینظیری بخشیده است .این مجموعه و منظومه
فکری است که ایران را به تنها کشوری در منطقه تبدیل کرده که امنیت خود را بهصورت بومی تأمین میکند.
ایران در تأمین امنیت خود ،به هیچ کنشگری متکی نیست ضمن اینکه منادی و پیشگام کمک به امنیت منطقه
است .پیشرفت علمی و اقتصادی ایران نیز درون زاست ،و همزمان برای همکاری و هم افزایی منطقه ای و
بین المللی توانمند و مهیا می باشد .در سیاست نیز ایران متأثر از نوسانات قدرت در پایتخت های کشورهای
فرامنطقهای نیست .در فرهنگ و ادب ،از غنای عمیق تاریخی برخوردار است .اسالم مردم ایران ،اسالم تعقل،
تفکر و اجتهاد است و در حوزه سیاستگذاری جهتگیری مردمی دارد و از همین رو است که توجه به تأمین
نیازهای مردم ،مخصوصا ً در ابعاد اقتصادی ،مبنا و محور سیاست خارجی کشور را شکل میدهد.
در عرصه منطقه ای ،ایران پرچمدار مبارزه با خشونت و افراط است .ایران بخش مؤثر و تعیین کننده ای از
راهحل برای بحرانهای منطقهای است و بدون اغراق هیچ بحران و چالش منطقهای بدون حضور مؤثر ایران
حل شدنی نیست .جمهوری اسالمی از مسئولیت خود به میزان یک قدرت مؤثر منطقهای آگاه است و بهعنوان
قدرتی که به بازی با حاصل جمع صفر معتقد نیست ،به دنبال منطقه ای امن ،قدرتمند ،پیشرفته و باثبات است و
بر این باور است که همکاری منطقهای مبنای صلح و ثبات بوده و زندگی منطقهای ،پیوندهای مردمی ،فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و راهبردی با همه همسایگان باید گسترش یابد و اینها همه در گرو باور به
همکاری است.
باور به همکاری و کنشگری ایران منحصر و محدود به عرصه منطقهای نیست .ایران در حد خود بهعنوان
کنشگری مستقل در مناسبات بینالمللی اعتقاد دارد که فقط با همکاری و مشارکت است که میتوان مسائل جهانی
 -از محیطزیست تا گسترش افراطگرایی و از گسترش شکافهای اقتصادی تا برآمدن دوباره گرایشهاینژادپرستانه و انحصارگرا  --را حل کرد.
در دولت یازدهم ،در عرصه سیاست خارجی و در چارچوب برنامه ارائه شده ،گامهایی بلند و بعضاً تاریخی
برداشته شد که مهمترین آنها گذر از پرونده هستهای بود .با فضل الهی ،عنایات ائمه اطهار(ع) ،رهنمودهای
داهیانه و حمایت های مقام معظم رهبری ،مدیریت مدبرانه و شجاعانه ریاست محترم جمهوری و حمایت گسترده
مردمی ،و علیرغم همه چالشها و موانع گوناگون ،با اعتمادبهنفسی که میراث امام خمینی (ره) است ،با تمسک
به روش های شناخته شده دیپلماتیک و با پشتیبانی قدرت همهجانبه کشور ،خطرات متعدد فراروی کشور و
نظام مرتفع و شرایط بینالمللی دگرگون شد .خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد در بیش از هفت دهه از
حیات سازمان ملل متحد اقدامی منحصربهفرد است .دستاوردهای دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی،
منحصر به موفقیت در مذاکرات هستهای و برجام نیست .قفل مناسبات خارجی با همه کشورها به صورت
متوازن ،هدفمند و هوشمندانه گشوده شد .سیاست خارجی در خدمت اقتصاد و باز کردن گرههای اقتصادی کشور
قرار گرفت و توفیق های فراوانی اعم از عادی شدن فروش نفت ،سرمایهگذاری در حوزههای انرژی ،افزایش
گردشگری ،عقد قراردادهای گوناگون اقتصادی و تجاری و توسعه همکاریهای فن آوری به دست آمد .پیوند با
ایرانیان خارج از کشور گسترده تر و عمیقتر شد که جلوهای از آن در صفهای طوالنی هموطنان در خارج
از کشور برای دادن رأی در انتخابات ریاست جمهوری مشاهده گردید.
سیاست خارجی در چهار سال گذشته با چالشهایی در درون و برون نیز روبهرو بوده است .جناحی اندیشی در
مورد سیاست خارجی ،فدا کردن منافع ملی بهپای منافع حزبی ،بیدقتی و ناآگاهی در تجزیه و تحلیل شرایط
پیچیده ،عدم انضباط در کالم و گفتارهای مربوط به مناسبات خارجی ،ناهماهنگی و بعضاً اتخاذ سیاستهای
موازی از چالشهای عمده داخلی است که باید در دوره جدید با همدلی و همراهی مرتفع گردد .در عرصه
خارجی ،چالشهای مربوط به مناطق پیرامونی ایران و بهطور خاص رفتار برخی از کنشگران منطقهای باید
مستمرا مورد مداقه قرار گیرد .برخی از آنها نهایت تالش خود را برای جلوگیری از به سرانجام رسیدن
مذاکرات هستهای بکار بستند و هنوز نیز در ائتالف و اتحادی نامیمون با صهیونیسم ،سعی دارند با تشدید فضای
اسالم هراسی ،شیعه هراسی و ایران هراسی ،دوباره ایران را به عنوان دروغین تهدید امنیت بینالمللی مطرح
کنند و با توجه به تغییراتی که مخصوصا ً در ایاالتمتحده رخ داده ،از فرصت برای تنش و بحرانآفرینی بیشتر
منطقهای و بینالمللی بهرهبرداری کنند؛که البته دچار بیدقتی خطرناک در محاسبه در همه زمینه ها شده اند.
با عنایت به آنچه که از ارزشها ،اصول و شرایط کنونی خود و منطقه ذکر شد ،سیاست خارجی دولت دوازدهم
مهمترین اولویت های خو د را با توجه به چالش های موجود در دو ابراولویت حل و فصل مشکالت منطقه ای
و تقویت روابط با همسایگان در حوزه روابط سیاسی و کمک به دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود
وضعیت معیشت مردم در حوزه دیپلماسی اقتصادی تعریف می کند.

این دو ابراولویت ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند .حل مشکالت منطقه ای و ایجاد و گسترش روابط مطلوب
با همسایگان زمینه های بی ثباتی ،تنش و درگیری را در حوزه های پیرامونی ایران از بین خواهد برد و در
کنار دستاوردهای ناشی از به ثمر رسیدن برجام ،امنیتی حاصل خواهد شد که به نوبه خود بستر مناسبی برای
دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی خواهد بود .اقتصاد مقاومتی راهبرد ملی ما برای
تامین منافع کشور به صورتی پایدار در محیط ناپایدار منطقه و جهان است .تحقق این امر مهم در وزارت امور
خارجه در محور قرار دادن اقتصاد در متن دیپلماسی تبلور می یابد .دیپلماسی اقتصاد محور نیازمند تجمیع و
تمرکز کلیه عوامل ارتقادهنده روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه و جهت دادن منافع فعاالن
اقتصادی ،بنگاهها و دستگاههای اقتصادی در مسیر تامین منافع ملی است .برای تحقق این هدف ،برجسته تر
کردن دیپلماسی اقتصادی در ساختار وزارت امور خارجه همراه با چابک سازی تشکیالت آن در دستور کار
قرار گرفته است.
الف .اهداف کالن سياست خارجي
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران مانند هر دولت دیگري که خواهان حضور فعال و تأثیرگذار در صحنه
متحول منطقه اي و جهاني است بر اساس یک رشته اهداف کالن که عموما در تمامي شرایط و احوال ثابت و
غیرقابل خدشه بوده و همچنین یک سلسله اهداف اجرایي و عملیاتي که در پرتو شرایط و تحوالت منطقه اي و
جهاني و ضرورت ها ،نیازها و مصالح ملي تعیین میشوند شکل مي گیرد .هریک از این موارد مي باید به
روشني و با صراحت و دقت ترسیم شود.
بر مبناي قانون اساسي ،رهنمودهاي امام راحل (قدس سره) و مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و اسناد باالدستي
جمهوري اسالمي ایران و به منظور پیشبرد آرمان هاي انقالب اسالمي ،اهداف کالن سیاست خارجي کشور در
محورهاي ذیل قابل دستهبندی است:
 پاسداري از استقالل ،وحدت ملي و تمامیت ارضي کشور،
 کمک به تأمین امنیت ملي،
 اعتالي منزلت ملي ،منطقهاي و بینالمللي ایران و ایراني،
 ایفای نقش سازنده و افزایش نفوذ منطقه اي و جهاني و کاهش آسیب پذیري هاي کشور،
 ارتقاي روابط و کاهش تنش ها و خصومت ها،
 کمک به توسعه ،پیشرفت و رشد همه جانبه کشور،
 ترویج مردم ساالري دیني با تکیه بر نقش بنیادی مردم در حفظ نظام سیاسی بر اساس ارزش های
دینی،
 حمایت از حقوق انسان ها و یاری مظلومان و مستضعفین در سراسر جهان،
 ایفاي نقش مؤثر و نهادسازي به منظور کمک به استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان.
ب .شناخت محيط سياست خارجي
به منظور تبیین هوشمندانه اهداف عملیاتي سیاست خارجي ،فهم و شناخت دقیق و عیني شرایط جهاني ،ترسیم
جایگاه ایران در شرایط متحول فعلي و شناسایي واقع بینانه فرصت ها و چالش ها غیرقابل اجتناب است.
 -1دوران گذار در روابط بين الملل جهان پساغربی
 قدرت و ثروت در جهان در حال جابهجایی است .عصر برتری غرب در نظام بینالمللی به سر آمده
و جهان وارد دوره جدید پسا غربی شده است .در عصر پساغربی ،سیاست بینالمللی در چند قدرت
بزرگ خالصه نمی شود و کنشگران ،متعدد و متکثر شدهاند .تکثر و پراکندگی کنشگران ،انحصار
بازی سیاسی را از دست چند دولت غربی خارج کرده است .رقابتي هنجاري ،ارزشي و فرهنگي بین
همه قدرت ها و کنشگران در جریان است.
 مفهوم قدرت با تحول محتوایی مواجه شده است .گذار از تمرکز بر عوامل سنتی قدرت به سایر ابعاد

نوظهور قدرت ،اصالت یافتن مشخصه های فرهنگی ،معنایی ،هنجاری ،گفتمانی و نامتقارن و اشاعه
معاني نوین قدرت مانند قدرت اقتصادي ،قدرت علم و فن آوری و قدرت کنشگري و اجماع سازی از
نمادهاي این تحول بوده است .افزایش نقش دیپلماسي عمومي و تأثیر فزاینده فضاي مجازي بسیاري از
مؤلفه هاي سیاست خارجي را دستخوش تحول کرده است.
 بازي با حاصل جمع صفر جایگاه خود را در روابط بین الملل از دست داده و گرچه هنوز بسیاري از
حکومت ها تالش میکنند منافع و اهداف خود را با هزینه دیگرکنشگران به پیش ببرند ،ولي کنشگراني
که بر دیدگاه بازي با حاصل جمع صفر و یا بازي برد-باخت اصرار مي ورزند ،شرایط باخت – باخت
را به خود و دیگرکنشگران تحمیل میکنند.
 دوران انزواجویی ارادی و داوطلبانه در روابط بین الملل سپری شده و عدم نقش آفرینی و یا عدم
حضور و یا حضور کم رنگ و غیر موثر در عرصه های منطقه ای و بین المللی نقطه ضعف و
کاستی محسوب می شود .حاصل این فرایند ،گرایش به رفتارهای جمعی و چندجانبه بوده است .حتی
قدرت های بزرگ نمی توانند با رفتارها و سیاست های یک جانبه به اهداف جهاني خود نایل آیند و
نیاز به ائتالف سازي دارند .ائتالف ها عمدتا موقتی و مقطعی بوده و موضوعات مختلف روابط خارجی
کشورها را در بر می گیرند .رویکرد "همکاری و رقابت" جای "تقابل و یا همکاری بی قید و شرط"
را گرفته است.
 نظر به وجود ابهامات و متغیرهاي نوظهور در دوره انتقالي ،امکان خطا در برآورد قدرت خود و
دیگران و نیز پیش بیني نیات و عکسالعملهاي دیگران و نیز هزینه ناشي از چنین اشتباه محاسبه اي
بسیار باال می باشد .دریافت و برداشت منطبق بر واقعیت از شرایط جهاني ،رفتار سایر کنشگران و
توانایی های خود ،عامل حیاتی در شکل دادن به رفتار محاسبه شده و منطبق بر منافع کشورها محسوب
مي گردد .قدرت هاي بزرگ ،متوسط و حتي کوچکي که ارزیابي صحیحي از شرایط انتقالي داشته و
با شناخت واقع بینانه مزیت هاي نسبي و آسیب پذیري هاي خود ،برنامه ریزي هوشمندانه اي براي
بهره برداري از این شرایط داشته باشند ،مي توانند جایگاه جهاني خود را ارتقا داده و قدرت و نفوذ
خود را نهادینه و تثبیت نمایند .در مقابل آن دسته از كشورها که ارزیابي واقع بینانه و دقیقی از شرایط
انتقالي و توانمندي ها و آسیب پذیري هاي خود ندارند ،موقعیت و نفوذ خود را ازدست داده و به حاشیه
رانده مي شوند.
 در دوران انتقالي کنوني ،ایران خود یکی از منابع و موضوعات اصلی در شکل دادن به نظام بین
المللي در حال شکلگیری است .با توجه به این واقعیت که عالوه بر قدرت مادی و توان دفاعی ،اکنون
منابع غیر سنتی قدرت و به ویژه قدرت اقناعي و گفتمان هاي تأثیرگذار در شکل گیري ساختار آتي
روابط بین الملل نقش برجسته اي دارند ،جمهوری اسالمی ایران از نقش برجسته اي در روابط بین
المللي مخصوصا در عرصه ارزشي ،هنجاري و معنائي برخوردار است .لذا در صورت ارزیابی
دقیق و ایفای نقش حساب شده ،می تواند قدرت خود را نهادینه و اثرگذار کند.
 -2فرصت های جمهوری اسالمی ايران در شرايط گذار
 ظرفیت جدي براي کنشگري مؤثر ایران در دوران گذار کنوني در صحنه جهاني به برکت
مجموعه اي از توانمندي هاي فعلي و بالقوه،
 oعدم وابستگي و استقالل ایران در سیاست خارجي و امکان حضور در صحنه بین المللي
بدون محدودیت های معمول،
 oهویت تأثیرگذار ایران به دلیل پیام جهاني مردم ساالري دیني و رسالت جهاني تعریف
شده در قانون اساسي و اسناد باالدستي و امکان فراتر رفتن گستره حضور و نفوذ ایران
از یک قدرت میاني و منطقه اي،

 oتقویت نقش الهام بخشی با حضور پرشور مردم در انتخابات  92اردیبهشت،
 oتداوم ثبات و آرامش جمهوري اسالمي ایران در منطقه ای ناامن علیرغم تالش افراط
گرایان برای ایجاد ناآرامی در کشور،
 oفرصت برای ارائه پیام صلح ،دوستی و همکاری منطقه ای به دلیل خستگی مردم منطقه
و جهان از تداوم جنگ و بحران در منطقه،
 oتوان مندي جمهوري اسالمي براي ایفاي نقش به عنوان یک کنشگر ارتباطي میان مناطق
مختلف؛
 موقعیت ایران در شکلدهی به ساختار معنایی نظام بینالملل آینده با عنایت به فرصتهای
راهبردی ناشی از شرایط انتقالی،
 oترکیب خودباوري ،پیام جهاني و توان مندي فرهنگي،
 oدیدگاه مستقل ایران در مورد آینده نظام بین الملل و تعریف خودباورانه نقش معنایي
ایران فراتر از مرزهاي جغرافیایي،
 oسابقة غنی فرهنگی و تمدنی و عمق و گستره خاستگاه فرهنگي ایران با برخورداری از
نیروی انسانی جوان ،با استعداد و تحصیل کرده در کشور،



نقش غیرقابل حذف ایران در تحوالت جاری و آینده منطقه،

 حذف برخي رقباي منطقه اي ایران و چالش هاي داخلي و منطقه اي قدرت هاي رقیب پیراموني
و شرایط دشوار آمریکا و سایر قدرت هاي معارض در سوریه ،یمن ،عراق و افغانستان،
 فرصت تبیین و ارائه عملي اعتدال به عنوان تجلي گفتمان اصیل انقالب اسالمي در برابر موج
شدید افراط گرایی در منطقه و جهان ،چالش هاي فراروي حکومت هاي سکوالر اسالم گرا و
ضرورت تبیین الگوي بومي مردم ساالري دیني.
 -3چالش های منطقه ای و جهانی جمهوری اسالمی
 تداوم بي ثباتي در منطقه پیراموني ایران
 oتداوم بحران در خاورمیانه به عنوان کانون حادترین و عمدهترین بحرانهای منطقهای
با ادامه اشغال و نقض حقوق مردم فلسطین،
 oنارضایتی گسترده و بی ثباتی در اثر نبود مردم ساالری در اکثر کشورهای منطقه،
 oوابستگی سیاسی و نظامی بیش از حد برخی از کشورهای منطقه به آمریکا و دریافت
میلیارد ها دالر تسلیحات مرگبار از آن کشور،
 oاعتقاد بسیاری از کنشگران منطقه به بازی با حاصل جمع صفر،
 oتداوم فعالیت گروه های تروریستی و افراطی در منطقه و تداوم حمایت برخی کشورهای
منطقه از گروه های تکفیری و سلفی،
 oبحران تروریسم ،افراطيگري و مواد مخدر به دلیل تأثیرات منطقهاي ادامه بحران در
افغانستان و مداخله آمریكا و حضور نیروهاي ناتو،

 تالش آمریکا ،رژیم صهیونیستي و برخی کشورهای منطقه برای احیای مجدد ایران هراسي،
اسالم هراسي و شیعه هراسي و امنیتی سازي جمهوری اسالمی ایران،
 تالش رژیم صهیونیستی برای نزدیکی به کشورهای منطقه علیه ایران،
 تالش براي تضعیف اهرم های راهبردی ایران در برخي کشورهاي منطقه،
 تشدید اختالفات ایران با کشورهای جنوب خلیج فارس،
 غیبت ایران در سازوکارهاي امنیتي منطقه در خلیج فارس ،اوراسیا و جهان عرب؛
ج -سياست خارجی دولت يازدهم
 -1گفتمان اعتدال
با ارزیابی شرایط جهانی و فرصت ها و چالش های فراروی جمهوری اسالمی ایران ،دولت یازدهم «گفتمان
اعتدال» را اساس عمل خود در سیاست خارجی قرار داد.

 ررنحوفتج حدمحمیه یحومکرحورقلحدته هر حنظدد و رهر حمتظرز حوحتظ.جهدرهرحرزح« ق دا»حدرح
«وفتکظ ح ماحر زهد حو ح ف ت »حدمحرر احرشظجح« را حوزجرحوحمص در»حطمرو ح
.د حدظد


ه شمحوفتج حر تدرجح ی هدحرز:ح
 oواقع بينيحدمحمیه یح.ه نرحهظ حدتنحرلج ا ح.ه نرح م ترحت حوح ظرهجهدیح
ت یحم

حوحپمتترحرزح خفت حوحر حدر وهج ر حدرکمر ؛ح

 oخودباوري حد حر ز حدرح ظرهجهدیحت یحم دیحوحم ه ر حکالظ ح ق هترحوحنمدح
ج

ح.ج رحوحردتز ح جاحد حرت ررحن

حررتق مرحد حپ ردر یحرزح

ر زشحت حوحک م حت حش ححط ی حوح درلرحنظرت ؛ح
 oآرمان گرايي وحد و حدرحرتدرفحوحر زشحت یحور یحرهق محرر م ح
 oتوازن د ک م حوحورق تر حوحرتدرفحم حوح مرم حوحهترح ه ربحدتنحرتدرفحوح
ردرر ؛ح
 oتعامل سازنده و مؤثر دمحرر اح ماحوحوفتکظحرزح رک حدمردم حروتمر حوحمه لح
متق دا حک رتنحرزحنصظمرحت حوح هشحزدرر حوحر تج دحر زیحمتق دا
 د حچ چظمحوفتج حر تدرج حدولرحر زدت ح ورزمدت یحزرمح رح رتهج یح جاحنظدحد ح
رت ررحن

حقمر حدرد:ح ح

 oقظررحرمهترحم حوح لح دردراحن
o

ماحر زهد حوحمؤثمحد ح

 oر ق یحر تی حوحر رررشحروتمر حوح راح ج ظ یحرر م حررمر
o

لح هشت یحغتم مو حد ح وردسحن

 oد م وتمیحمه ربحرزح م ترت ح ظرهجهدیت حوح مشرت
 oمدظ حقمر حدرد حرقتص دحوح ظر رحم
 oنهث ر زیحرر حرتتری ح.ت رحرتتریحوحررمر حتمرر
 oقظررح
o

حمالتم حوحر ج تحدرن

شحدمریحر ج جحمدرمررحمهبج حتج تهگحوحمظثمحدمح وردسحن

حکالظ

 -2دستاوردهای ديپلماسی دولت يازدهم



یظ حرزحددمر حتبترحریحوح.زبرحمد شم حرت ر حوحرقتص دیحکالظ
. oه ر ر ح رج حدمه مرحتبترریحررمر ح ظرسح.ظ ریحرمهتر حلغظح ج م حق ه مرت یح
.ظ ریحرمهترحر زم حم احمتددحوح.ظ ریحوز حکژرهيح ترحدمه مرحتبترریحررمر ح
وحپ ر حدرد حدرحپموهد حر م احرهکتنحممدظطحدرحرد دحهظ م حدمه مرحتبترحریحررمر
 oوفظ حک ما حشه ر حتبتر حری حررمر ح .ما ح ه و ی ح دقتص حو ح ظر ر ح رتب ا حوح
هتمویحرهب ه حدرحنصظچحد حدوحوظز حک تدیحکمحرهکتنحوحغه حر زی
 oکزردح.د حمت ت دت حد حرزحدر رر ت یحد ظکرح.د حررمر حد حد هخت یحن

ح لح

دبت یحرزح دمر حت حد حوظز حت یحک تدیِحرهمژی حوجاحوحهقا حد هز حوحم ل حوح
 oباز شدن فضای بینالمللی کشور و خارج شدن ایران از "بنبست راهبردی" و "انزوای
تحمیلی"،
 oتثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران در فضای بینالملل بهعنوان یک کنشگر تعاملگرا و
مسئولیتپذیر و آشکار شدن قدرت دیپلماسی و ابتکار عمل ایران در قبال قدرتهای بزرگ،
 oشکست و انزوای رژیم صهیونیستی در مانعتراشی مقابل توافق هستهای،

 وضظ ح جحوح تتنحکههد حد حمدرمررحددمر حت یحمه قرحری
 oوضظ ح جحوح یثتمونر حپيحرزحرخحدو حچهدرنحر لرحونفحرزحشدهرحدتنحرلج

ح

د حمظ دحمظ ظ احمه قرحریحمهجج رحوضظ حقد جهدحوحمال کرح جحد حوفتکظت یح
ش ححممدظطحرظ ررحوحررج دح وهدحکرت هر
 oکجخحدرحواحوح صاحددمر حرت ر حوحرهتخ مح متيح ج ظ ح دردحد حلیه
 oپالتتی ه حرزحمدظ حمق ومرحوح بحوج ررحدتنحرلج
o

شحدمریحررج دحر ج تح

حرزحک ح

ه ح ترح مو رب ح زفتمی ح

 مدظ حقمر حدرد حرقتص دحوح ظر رحم حد ح زترحدمحلظرز حرقتص دحمق ومت ح
 ر ق یحرمهترحم حوح ظرهجهدیحت یحد

حکالظ ح

 oرزحدتنح تنحدتالتمحزرمر نرحت یحوقظق حرت ر حوحرقتص دیح دردح ترحکالظ ح
ن جح.د حررمر حرزحذراح صاحتفرحمهالظ حم احمتددحو ح دراحمصظد احوحونفح
ک ماح دردراح.ظ ریحرمهترحپتمرمظ حکزم رشت یحمظ.ز حررمر

 oوال رشحد ح متنحهت زت یحد

حپتالم ترح

حکالظ حمهجج ر حد ر رحر م هرحد

را311-حرزح ورترحپيحرزحچهدرنحر جح ا
 ررج دح ظرز حوح دجحد حرت ررحن

حکالظ حد ح

حرزحطمرصح هظتحدخال حدرح وردسحن

تجرحمه طصح غمر ت ر حوحد ظ حت یحرت ر
-3چالش های باقی مانده
علیرغم موفقیتهای قابلتوجه در دستیابی به بسیاری از اهداف ،جمهوری اسالمی ایران در چهار سال گذشته
در برخی از حوزههای سیاست خارجی به قدر کفایت به اهداف خود نائل نگردیده و با درجاتی از عدم موفقیت
مواجه بوده است .این ناکامی ها به دلیل وجود موانع یا چالش هایی بوده است که در دو حوزه خارجی و داخلی
در مقابل سیاست خارجی قرار داشته اند.

 چ لشحت حد حوظز حن

ح

 oه دب م ه ح رررهد حد حهظ حرت ر حکممرز حو حوبتمش ح ق در حت ی حد وه حو حر خ ذح
رت ررحت یحر مرط حوحر د حلظو هرحمیته حدمح درد ح دمر حد جحنظرت حوحمق د رحد ح
ج ظ ی حرر م حررمر حدمری حرمپظش حونر.تن حدم حرنت
ن
o

ا حدرن

حو حم ض اح

حد حکممرز ح

ه دحدولرح دردحکممرز حوح ژر حش تظهتبت حوحدمن حکالظ ت یحمه قرحد حدم
شحدمریحه دظدیحوحر حرزحدتنحدمد ح یثتمراحمثیرحرت ر حرقتص دیحوحرمهتت حدم

حوح
ح

دمریحکالظ
o

شحرزپ چرحمد اح هد وحد حکممرز ح ژر حش تظهتبت حوحدمن حکالظ ت یحمه قرح
دمریحد زومدرهد ح ض یحررمر حتمرر .ت رحتمرر حوحرمهتت حر زیحمجددحررمر حرزح
طمرصحمظ ظ احمه قرحری

 oهشحد ح وردسحد حتجب رک ح هظد حدرحدلتاحرت ررحت یحمخممح ژر حر ظدی
 oررج دح ض یحرهکتنح د حر تج دحد حمه قرحدرحورر ر حرت ررحت یحمبجظ ح مقرح
ومرر حوحرنت فحر زه
 oدرو حوحپتچتدو حددمر ت یحمه قرریحدرحدلتاحکثماحکهالکمر حوحرت ررحت یح
ن مه

حکالظ ت یحمه قرحوح مرمه قرحری

 oوبتمشحر مرطحومرر حوح مو رب حد حمه قر
 oمظجحرنت فحوح درر حط ی حد حدرناحکالظ ت یحمه قرحوح ه زتحدتنحکه ؛
 چ لشحت حد حوظز حدرن
 oقدر حد

حمالتم حوحر ج تحدرن حد حوظز حرت ررحن

حوح مشرحت حوحچ لشح

ت
 oصجت حوتمیحه متجمکرحوحه مهبج حد حدمن حمظ ظ احرت ررحن

حوحر ج جح

رت ررحت یحمظرزی
 oغ یرحو حوحدتک حمه لح ه و حدمحمه لحم

حدرحورژ حد حر حح ر هرحت حوحوت ح

ر هرحم
 oرت ررحت یحمتفمیحوحد ض حمت ضحد حوظز حت یحرقتص دیحوحرمهتت
 oرقدرم احوحرخه حمتض دحر حنهث کههد حد حمظ ظتحورودح ظرسحر مردحوحدرتک ت یح
رج

ح

 oرقدرم ا ح خمری حومو حت ی حنظدرم حد حدرنا حکالظ حتجچظ حوج ر حدر حرف ا حوح
رمکهبظلکمیح مدبت حکرح ی احمهف حک حدمریحرت ررحت یح

ه حوحمه قرحریح

ج ظ یحرر م حغتمق داحرهدرز حوتمیحررر
د -اهداف اجرايي و عملياتي بر اساس اسناد باالدستی در پرتو تحوالت جهاني و شرايط ايران
 ارتقای جایگاه ایران و ایرانی در صحنه جهانی،
 توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و
تنوعبخشی و تقویت پیوندهای همهجانبه با کشورهای هدف در جهان به ویژه کشورهای منطقه،
همسایگان و قدرتهای نوظهور،
 تنش زدایي ،بازسازي و اصالح تعامالت با قدرت هاي مؤثر بین المللي در جهت منافع ملي،
 عادي سازي و بهبود روابط با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان،
 تقویت روابط با شرکاي سنتي در اروپا و آسیا،
 حمایت از پیشرفت و توسعه اقتصادی در اجرای سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی،
 کمک به توسعه صادرات غیر نفتی ،خدمات فنی و مهندسی و جذب سرمایه ،فن آوری و گردشگر
خارجی،
 جلب حمایت و سرمایه ایرانیان خارج از کشور،
 حفظ برجام و تعمیق و نهادینه سازی دستاوردهای سیاسی ،امنیتی و اقتصادی برجام،
 جلوگیری از شکل گیری مجدد تحریم های بین المللی و تالش برای حذف و ناکارآمدسازی تحریم
های باقیمانده آمریکا و اروپا،
 جلوگیری از احیای طرح آمریکایي  -صهیونیستي امنیتي کردن ایران در نظام بین الملل،
 تأثیرگذاري سازنده بر روند تحوالت جهاني به ویژه در حوزه هاي مبارزه با تروریسم و افراط
گرایي و جلوگیري از اشاعه سالح هاي کشتار جمعي،
 تقویت نقش الهام بخشي ایران از طریق تبیین نگاه مبتني بر مردم ساالري دیني.

ه-راهبردها
 -1راهبردهای کالن
راهبرد كالن سیاست خارجي ،تفاهم و اجماع در سطح ملي و اعتدال گرایي ،همكاري و تعامل سازنده و تأثیرگذار
در روابط خارجي براساس رویکرد عزت ،حكمت و مصلحت ميباشد .راهبرد مزبور در راستاي دستیابي به
اهداف سند چشمانداز و سایر اسناد باالدستی ،تقویت امنیت ملي ،رفع تهدیدات خارجي ،محوری قرار دادن
اقتصاد و توسعه ملی در روابط خارجی ،جلوگیری از احیای برنامه اسالم ستیزي و ایران هراسي در جهان و
به ویژه منطقه ،ارتقاي اعتبار و افزایش احترام و عزت ایران در سطح منطقه و جامعه بینالمللي و جهان در
حال گذار تعریف ميشود .بر این اساس راهبرد کالن سیاست خارجي در محورهاي ذیل دسته بندي مي شود:
 تالش در جهت ایجاد نظام برنامه ریزي و تصمیم گیري متمرکز و منسجم در سیاست خارجي،
 تقویت فهم مشترک و اجماع داخلي در حوزه سیاست خارجي از طریق تعامل فعال و مؤثر با
مجلس شوراي اسالمي ،دانشگاه ها و مؤسسات مطالعاتي،
 طراحی مبتنی بر امنیت ملی ،منافع ملی و پیشرفت اقتصادی در عرصه روابط و سیاست خارجی،
 فرصت سازي ،تهدید زدایي و جلوگیري از افزایش تنش در حوزه هاي منافع حیاتي،
 شناسایي مستمر تهدیدها و فرصت ها به منظور استفاده و بهره گیري به موقع از فرصت ها و
تبدیل تهدید به فرصت و یا مقابله با آن با هدف تأمین امنیت و منافع ملي،
 برقراري ،تقویت و تعمیق مناسبات دوجانبه و چندجانبه در جهت تحکیم امنیت ملي ،پیشبرد منافع
ملي ،کمک به اقتصاد ملی و معیشت مردم و ارتقاي اقتدار ،شأن ،موقعیت و نقش کشور در منطقه
و نظام بین الملل،
 تعامل فعال با کشورها و نهادهاي مؤثر در اقتصاد جهاني و بنگاه هاي بزرگ اقتصادي جهت
توسعه ،تحکیم و تثبیت مناسبات اقتصادي ،جذب سرمایه هاي خارجي ،گسترش بازارهاي
صادرات کاال و خدمات ،دسترسی به علم و فن آوری نوین ،افزایش قدرت رقابتي ایران و تبدیل
مناسبات تجاری به همکاری های بلندمدت اقتصادی،
 کمک به افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و اطمینان از هماهنگی تمامی
اقدامات کلیه دستگاههای اجرایی در زمینه روابط خارجی،
 مشارکت فعال و هدفمند در تأمین ثبات و امنیت بین المللي و منطقه اي و مدیریت چالش ها و
بحران ها به منظور ارتقاي اعتبار جهاني ،تأمین منافع و امنیت ملي و مقابله نظری و سیاسی با
ساختار قدرتمحور جهانی و یک جانبه گرایي،
 تقویت روند چندجانبه گرایي ،ائتالف سازي سیاسي با کشورهاي همسو و مشارکت فعال در شکل
دهي هنجارها و قواعد منطقه اي و جهاني براساس منافع ملي و ارزش هاي اسالمي،
 حمایت از حقوق فردي و جمعي ایرانیان در خارج از کشور ،تقویت هویت ایراني  -اسالمي و
ایجاد زمینه هاي الزم جهت مشارکت آنان در توسعه ملي،
 دفاع از حقوق انسان ها به ویژه مسلمانان و ملت هاي مظلوم به ویژه مردم فلسطین و جلوگیري
از نفوذ و رسوب رژیم صهیونیستي در منطقه ،کشورهاي اسالمي و نهادهاي بین المللي،
 ترویج فرهنگ و تمدن ایراني در جهان ،به ویژه حوزه جغرافیایي ایران بزرگ با هدف همگرایي
و ارتقاي هویت ایراني،

 بهره گیري از ظرفیت هاي دیني و فرهنگي جهت توسعه و تعمیق هویت اسالم راستین.
 -2راهبردهاي عملياتي
راهبردهاي عملیاتي براي دستیابي به اهداف کوتاه مدت و میان مدت که بر اساس شرایط جهاني و موقعیت و
جایگاه جمهوري اسالمي ایران طراحي شده اند در محورهاي ذیل قابل دسته بندي است:
 تعامل و همگرایي با کشورهاي همسایه ،منطقه و جهان اسالم
 oاعتمادسازي با همسایگان و تعیین تکلیف موضوعات اولویت دار با همسایگان بر مبناي
اصول شناخته شده حقوقي و با هدف حفظ تمامیت ارضي و منافع کشور و مبارزه با
افراط و تروریزم،
 oگسترش شبکه هاي همکاري دو جانبه و چندجانبه سیاسي ،امنیتي ،اقتصادي و فرهنگي
درون و فرامنطقه اي برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه،
 oایجاد پیوندهاي اقتصادي و سیاسي امنیتي پایدار دو و چندجانبه از طریق شناسایی پروژه
های مشترک اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی،
 oایجاد نهادهاي منطقه اي به ویژه مجمع گفتگوی منطقه ای در خلیج فارس،
 oممانعت از شکل گیري تهدیدات منطقه اي علیه ایران،
 oخنثي سازي اهرم هاي آمریکا و رژیم صهیونیستي در مدیریت روابط کشورها و
نهادهاي چندجانبه با ایران،
 oتالش برای ایجاد جبهه واحد منطقه ای در مبارزه با تروریسم،
 oتعامل با کشورهای اسالمی در جهت حمایت از جریان های تقریبی و وحدت آفرین،
 oهمکاری با جهان اسالم در مقابله با صهیونیزم و حمایت از مقاومت و فلسطین و
بازگرداندن موضوع فلسطین به عنوان موضوع اول جهان اسالم،
 oگسترش روابط مردمی در منطقه،
 oاستفاده از دیپلماسي پارلماني و تقویت مناسبات پارلماني دوجانبه و چندجانبه؛
 اقتصاد محور نمودن سیاست خارجی
 oتجمیع و تمرکز کلیه عوامل ارتقا دهنده روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور
خارجه،
 oپیوند زدن منافع روابط خارجی فعاالن اقتصادی ،بنگاه ها و دستگاه های اقتصادی با
منافع ملی،
 oتسهیل شناخت و ارتباطات فعاالن ،بنگاه ها و دستگاه های اقتصادی با ظرفیت ها و
فرصت های اقتصادی جهان،
 oکمک به گشودن بازارهای رقابتی جهان در حوزه های سرمایه ،فن آوری و صادرات
بر روی فعاالن اقتصادی کشور،
 oحمایت قاطع و متوازن حقوقی و امنیتی از فعاالن اقتصادی خارجی و تالش در جهت
ثبات در قوانین و تفسیر قوانین به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و تجارت،

 oکمک به ایجاد سامانه ای برای فعاالن اقتصاد خارجی کشور در جهت افزایش توان
رقابتی بنگاه های اقتصادی کشور در بازارهای جهانی و جلوگیری از رقابت های
مخرب آنان،
 oرصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای تحریم کنندگان ،مدیریت مخاطرات
اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند ،فعال ،سریع و به هنگام در برابر
مخاطرات و اختاللهای داخلی و خارجی،
 oاصالح ساختار و اولویت بخشی به تسهیل روابط اقتصادی خارجی در صف و ستاد
وزارت امور خارجه؛
 تقویت دیپلماسی اقتصاد مقاومتی
 oتسهیل ارتقای جایگاه جهانی کشور در اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم تولید و
صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در
منطقه،
 oاتخاذ دیپلماسي مؤثر انرژي با هدف ارتقاي نقش مدیریتي ایران در امنیت ،تولید و انتقال
انرژي،
 oحمایت از ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی و
تسهیل گسترش خدمات تجارت خارجی،
 oتسهیل تأمین مالی و جذب سرمایه ،فن آوری و گردشگر از کشورهای قدرتمند اقتصادی
و علمی غیرمتخاصم،
 oبسترسازی برای همکاری و همگرایی های تدریجی دو یا چندجانبه اقتصادی در زمینه
های اطالعات ،انرژی ،تجارت و ترانزیت کاال،
 oتالش برای بهبود رتبه های اعتباری کشور در سطح جهانی،
 oایجاد زمینههای الزم برای حضور بخش غیردولتی در کشورهای منطقه و کشورهای
جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسالمی و اروپا و آمریکای التین در
چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی،
 oتنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه
 فعال سازی و تقویت مسیرها و کریدورهای ارتباطی متنوع با همسایگان،
افزایش مبادالت تجاری و سرمایه گذاری مشترک و متقابل در منطقه،
 باز تعریف نقش سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در گسترش پیوندهای
اقتصادی با همسایگان،
 پیگیری حرکت جمعی کشورهای ساحل دریای خزر در توسعه پیوندها و
همکاری های اقتصادی،
 تعمیم و توسعه مدل مذاکرات تجاری با اوراسیا به دیگر سازمان های منطقه
ای و جهانی جهت دستیابی به قراردادهای تجارت ترجیحی و آزاد،
 oتعمیق و توسعه روابط اقتصادی با قدرت های نوظهور و اقتصادهای بزرگ آسیا ،

تسهیل توافق با کشورهای اروپایی در پروژه های بزرگ اقتصادی در کشور و توجه به
ظرفیت های اقتصادی بازارهای جدید به ویژه آفریقا؛
 تقویت نقش بین المللي جمهوري اسالمي ایران
 oبرنامه ریزي عملیاتي و هدفمند براي جلوگیری از احیای پروژه اسالم هراسي ،ایران
هراسي و امنیتي سازي جهاني جمهوري اسالمي ایران،
 oپیشگیري از شکل گیري مجدد اجماع و اتخاذ تصمیمات بین المللي علیه کشور،
 oصیانت از وجهه بینالمللی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با موضوعات حقوق
بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بینالمللی ،پاسخ متناسب
به ادعاهای بیپایه آنان و گسترش حقوق بشر اسالمی با همکاری دستگاههای ذیربط،
 oتداوم گفتگوهای حقوق بشری با کشورها به منظور معرفی دیدگاه اسالم نسبت به
موضوع حقوق بشر و از بین رفتن قطعنامه ها و تحریم های ناعادالنه حقوق بشری،
 oشناسایي ،تقویت و تولید فرصت ها ،ظرفیت ها ،مزیت هاي نسبي ،و توانمندي هاي
کشور براي حضور فعال در عرصه منطقه اي و جهاني با استفاده از ابزارهاي نوین؛
 تقویت روابط با قدرت هاي جدید و نوظهور
 oارتقا و مدیریت روابط با روسیه ،چین و هند در جهت منافع ملي،
 oدوسویه کردن و همه جانبه سازي روابط،
 oارتقا و تقویت همه جانبه روابط بر اساس مصالح و منافع متقابل،
 oتقویت روابط با سایر قدرت هاي نوظهور و در حال رشد؛
 تقویت روابط با کشورهاي صنعتی اروپا و آسیا
 oگسترش روابط سیاسی و تبدیل روابط تجاری به طرح ها و پیوندهای درازمدت اقتصادی
با کشورهای پیشرفته صنعتی بر اساس اصل سود و منافع دو سویه،
 oخارج کردن موضوعات غیرضرور ،انحرافي و نامربوط از دستور کار روابط با بهره
گیری از موضوعات و نگراني هاي مشترک،
 oتقویت روابط با اتحادیه اروپایی در حوزه های مختلف دوجانبه ،منطقه ای و بین المللی،
 oهمکاری نزدیک با اتحادیه اروپایی و سایر شرکای پیشرفته صنعتی در مقابله با سیاست
های تخریبی آمریکا در اجرای برجام؛
 مدیریت تنش با آمریکا
 oمقابله با سیاست ها و تالش های آمریکا در احیای فضای امنیتی علیه ایران ،بازگرداندن
ایران هراسی و منزوی ساختن ایران در مجامع بین المللی و رسانه های جهانی،
 oتدوین نقشه راه مقابله مستمر با تالش آمریکا برای جلوگیری از بهره برداری کامل
ایران از برجام،

 oگرفتن ابتکار عمل از آمریکا در حوزه هاي مختلف دوجانبه و مهار تشنج و جلوگیري
از بروز تنش هاي غیرضرور در روابط دو کشور،
 oبرنامه ریزي هدفمند براي استفاده از کلیه ظرفیت هاي سیاسي رسمي و غیررسمي جهت
کاستن تدریجی ظرفیت های خصومت سازی آمریکا،
 حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت
کشور،
 بهره گیري حساب شده ،برنامه ای ،هماهنگ و موثر از دیپلماسي دوجانبه ،چندجانبه ،عمومي،
اقتصادي ،فرهنگي ،پارلماني ،دفاعي ،امنیتي و غیر رسمي در جهت نیل به اهداف توسعه و امنیت
کشور،
 بهرهبرداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطالعرسانی در گستره
فرامرزی برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسالمی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای
جایگاه ایران در افکار عمومی جهان،
 استفاده منسجم و هدفمند از کلیه ابزارها و روش هاي مکمل دیپلماسي و توجه ویژه به جامعه
مدني ،رسانه ها ،شبکهها و سازمان هاي غیردولتي به ویژه در فضاي مجازي،
 احیاي جایگاه وزارت امور خارجه در چرخه سیاست سازی ،سیاست گذاری و اجراي سیاست
هاي مصوب و یکپارچهسازی و انسجام برنامه ای و مدیریت سیاست خارجي
 oنظام دادن به تصمیم سازي و تصمیم گیري در حوزه سیاست خارجي و ایجاد سازوکار
قانونی پیشگیري از مداخله و اظهار نظر مقامات غیرمسئول در مسایل سیاست خارجي،
 oارتقاي ظرفیت ساختاري و چابک سازی و افزایش انگیزه دستگاه دیپلماسی برای
حضور فعال و هدفمند در سیاست سازی و اجرای سیاست خارجی و استقرار نظام
شایسته ساالري در جذب و استفاده از سرمایه هاي انسانی،
 oاعتماد به نفس ،برنامه ریزي هوشمندانه ،اجتناب از تصمیمات و حرکات شتابزده ،اتکا
بر خرد جمعي و تالش برای اجماع سازی ملی،
 oابتکار عمل و پیشگیري از تحمیل شرایط داخلي ،منطقه اي و بین المللي بر تصمیم گیري
ها،
 oصداقت با مسئولین و درست کاري و راستگویی در ارتباط با مردم و تنظیم و تعدیل
مطالبات عمومي بر مبنای واقعیت ها.
و-دورنمای شرايط روابط خارجی در پايان دولت دوازدهم
در شرایط سیال جهان در حال گذار کنونی ،به دلیل تکثر کنشگران و ابزارها ،عوامل گوناگون و بعضا ناشناخته
ای تحوالت روابط خارجی را رقم می زنند که بسیاری از آنها در اختیار طراحان و تصمیم گیرندگان هیچ کشور
و یا حتی مجموعه کشورها در جامعه جهانی نیست .بر همین مبنا برنامه دولت باید به شدت پویا و منعطف بوده
و توان واکنش فوری در برابر رویدادهای غیرقابل پیش بینی را داشته باشد .در بازطراحی ساختار وزارت
امور خارجه ،ضمن چابک سازی و پاسخگویی به نیازهای جدید (منجمله تقویت دیپلماسی اقتصادی) ساختارهای
مناسبی برای پایش روندها و تحوالت و پاسخگویی سریع به رویدادهای غیرقابل پیش بینی منظور شده است.
بر اساس برنامه سیاست خارجی ،به یاری خدا و با هماهنگی و انسجام داخلی ،در پایان دولت دوازدهم روابط
با کشورهای همسایه گسترش و در موارد ضروری اصالح شده ،سازوکاری برای گفتگوی منطقه ای در خلیح
فارس توافق و اجرا گشته ،طراحیهای مشترک و اقدام هماهنگ برای بهره برداری بهینه از فرصت ها و مقابله

مشترک و هم افزا با چالش هایی از قبیل افراط ،فرقهگرایی و خشونت عملیاتی گشته ،گام های متقابل اطمینان
ساز در حوزه های مورد توافق کشورهای منطقه اتخاذ شده و پیوندهای گسترده تر اقتصادی ،محیط زیستی،
فرهنگی و مردمی نهادینه خواهد شد .با پیگیری هوشمندانه و هدفمند اجرای برجام در جهت منافع ملی و
جلوگیری از اقدامات تخریبی مخالفین ،محدودیت های بیشتری طبق برنامه زمان بندی شده برجام ،قبل از پایان
دولت دوازدهم به صورت قانونی و خودکار رفع شده ،با ایجاد اطمینان از کارآمدی برجام در فضای اقتصادی
بین المللی و اتخاذ اقدامات ضروری برای روزآمد کردن نظام بانکی ،موانع روانی – عموما غیرتحریمی –
برای بهره برداری جدی تر از بازارهای مالی و سرمایه بین المللی رفع خواهد شد و با تالش دانشمندان ایرانی
با بهره برداری از پیشرفته ترین فن آوری جهانی ،صنعت هستهای در حوزه رآکتور تحقیقاتی اراک و برنامه
تحقیق و توسعه دستاوردهای قابل مالحظه ای خواهد داشت .با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی و با ایجاد انسجام،
هماهنگی و هدفمندی الزم در روابط خارجی فعاالن اقتصادی ،زمینه برای حضور مؤثر و هوشمندانه اقتصاد
کشور در زنجیره ارزش جهانی فراهم شده و آثار این توفیق در جذب سرمایه و فن آوری و افزایش صادرات
غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی و در نتیجه کمک به تولید و اشتغال مؤثر فراهم خواهد شد.
هر توفیقی در گرو توکل به قدرت الیتناهی پروردگار به عنوان تنها قدرقدرت جهان هستی ،توسل به معصومین
و آموزه های ایشان ،پیروی از مقام معظم رهبری ،خودباوری ،انسجام و همدلی داخلی ،همراهی و همکاری
همه نهادهای دولتی ،مردمی و خصوصی و باور و اعتماد به مردم به عنوان مهمترین پشتوانه امنیت و پیشرفت
کشور است .بمنه و کرمه.
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