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سياست خارجي راهبردي از وزارت تا سفارت؛
مروري بر نقش وزارت امور خارجه
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 .1مقدمه
در كشورها و دولتهاي جهان مرسوم است كه سياست خارجي را دولت تعيين کند و وزارت
امور خارجه مسئول اجراي اهداف تعيينشده در این حوزه باشد .سفارتخانهها ،سركنسولگريها و
نمايندگيهاي دائم نزد سازمان ملل بازوي اجرایي وزارت امور خارجه هستند .اين نمايندگيها در
خارج از كشور مسئول مستقيم روابط با دولتهای خارجي به شمار میروند .دولتهاي ايران در قبل
و بعد از انقالب اسالمي اين رويۀ معمول جهاني را رعایت کردهاند و براساس قواعد بینالمللی كه در
 1815م در کنگرۀ وین 2مورد تأیيد قرار گرفته ،عمل کردهاند .سفير همان سركنسول و نمايندۀ دائم نزد
سازمان ملل و سازمانهاي بينالمللي و نمايندۀ رسمي كشورها نزد كشور پذيرنده تلقي و همۀ موارد
مابين دو كشور از این طريق حل و فصل ميشود.
روش کار و رفتارهاي ماهوي وزارت امور خارجه و سفارتخانههاي جمهوري اسالمي ايران در
خارج از كشور برای اجراي سياست خارجي راهبردي ايران ،در اين مقاله بررسی شده است.
 .1سفیر پیشینِ جمهوری اسالمی ایران در سوئد و بلغارستان؛ رایانامهab_norouzi@yahoo.com :
 .2درکنگرۀ وین ،براساس معاهدۀ  30مه  1814پاریس ،که به دنبال استعفای ناپلئون و میثاق فونتن بلو منعقد شده است ،مقرر
شد برای حل مسائل بینالمللی و خصوصاً تقسیم و تصرف سرزمینهایی که از فرانسه باز پس گرفته شده بود ،کنگرهای
مر ّکب از نمایندگان تمام دولتهای اروپا در وین تشکیل گردد .این کنگره از اکتبر  1814تا ژوئن  1815م با شرکت
شاهان و شاهزادگان زیادی که نمایندگی کشورهای اروپایی را بر عهده داشتند ،برگزار گردید.

 .2تاریخچه
مناسبات بینالمللي و نظم حاکم بر جهان ریشه در تحوالت اروپا دارد .عليرغم پیدایش دو قطب
بزرگ قدرت ،یعنی آمریکا و شوروي سابق ،که نوعي تجدید حیات امپراتوري روسیۀ تزاري در قالب
نوین بوده است ،آنچه اکنون نظم روابط بینالمللی را نشان ميدهد محصول همۀ اتفاقاتي است که
در اروپا رخ داده و سپس همۀ جهان از این تحوالت و تغییرات متأثر شده است .جنگ دویستسالۀ
موسوم به جنگهاي صلیبي بین مسلمانان و مسیحیان ،نطفهبندي تحول فکري در اروپا را به سمت و
سوي «رنسانس» کشاند و ،پس از آن و طي منازعات سیساله ،به معاهدۀ وستفالي در  1648م ختم
گردید (نقیبزاده .)45-35 :1389 ،اغلب متفکران علوم سیاسي معتقدند پایههاي دولت و ملت از این
زمان و با این معاهده شکل گرفته است .دویست سال بعد از معاهدۀ وستفالي ،آنچه در  1815م در
کنگرۀ وین تثبیت گردید (نقیبزاده ،)12-10 :1390 ،مبناي روابط بینالملل را تشکیل داده است.
در اتریش ،و در پایتخت آن ،وین ،از بعد از جنگ جهاني دوم ،چندین کنوانسیون از سوی دولتها
به تصویب رسیده است که زیربناي همۀ روابط بینالملل و قواعد و انتظام آن را تعیین و تضمین
ِ
توافقات بینالمللي نزد وزارت
ميکند (بابایی و آقایی .)671 :1366 ،نماد و شکل اداري و اجرایي این
امور خارجه ،و بازوي اجرایي آن نزد دولتها یعني سفارتخانهها و مقامهای اجرایي آن یعني سفرا و
نمایندگان رسمي دولتها نزد کشور پذیرنده است.
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 .3ایران و سياست خارجي قبل از انقالب اسالمي
دولت به شکل نوین و به معنایی که ضمن بخش پیش نوشتیم ،در ایران ،در عصر صفویه شکل گرفت
(بابایی .)671 :1366 ،ماهیت ایلي و قبیلهاي دولت صفوي و دولتهاي بعد از آن ،از افشاریه تا زندیه و
حتي تا نخستین سالهای روی کار آمدن قاجاریه (در دورۀ آغا محمد خان قاجار و اوایل فتحعليشاه)،
اجازه نميداد سیاست خارجي ایران در ساختار تشکیالتي مستقل ادامۀ حیات دهد؛ چرا که شاهان
تصمیمگیرندۀ اصلي در کشور بودند و با دستگاه «دیوانی» که دایر بود ،همۀ شئونات مملکتي را در
قالب دربار مدیریت ميکردند .اما دگرگونيهاي اساسي که در روابط بینالملل بعد از کنگرۀ وین
حادث شده بود ،پیشرفتهاي چشمگیر اروپا ـ بهویژه انگلیس ،فرانسه ،اتریش و روسیۀ تزاریـ تأثیر
اساسي ،و هرچند مقلدانهای ،بر فتحعليشاه قاجار گذاشت و موجب شد چندین وزارتخانه در ایران
تأسیس شود که «وزارت امور خارجه» نیز ازجملۀ آنها بود .وزارت امور خارجه در  1200ش (1821
م 1227/ق) در ایران تأسیس شد (مهران.)1388 ،
 .4نظامنامۀ وزارت امور خارجه
گرتهبرداري فتحعليشاه قاجار از نظام اداري اروپا و تأسیس وزارت امور خارجه ،به دلیل تقلید
از اروپا و بیتوجهی به عوامل درونی و اساسی که اروپا متأثر از آن متحول گشته بود ،باعث شد وزارت
امور خارجه حدود هشتاد سال از زمان تأسیس همچنان فاقد هرگونه تشکیالت و ساختار مستقل باشد و
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به روش قبیلهاي اداره گردد .نخستین بار ،در سالهاي  1297تا  1301ق ساختاری از نظام اداري وزارت
امور خارجه به نام «انتظام مهام خارجه» (ممتحنالدوله )1365 ،با تالش و کوشش میرزا سعیدخان
مؤتمنالملک ،وزیر خارجۀ وقت ،فراهم گردید و به امضاي ناصرالدینشاه رسید.
میرزا سعیدخان در دو نوبت وزیر خارجه شد و حدود  25سال این ِس َمت را برعهده داشت .وی
دستپروردۀ امیرکبیر بود و بهواسطۀ او به دربار ایران راه یافت.
نظامنامۀ وزارت امور خارجه که امروز به آن «اساسنامه» میگویند ،سیر تحول تکاملی را طی کرده
است و در پنج نوبت متوالي از سوی مجلس شوراي ملي و سناي وقت به تصویب رسیده است .این
پنج نوبت بهتفکیک عبارت است از :سالهاي  1297تا  1301ق ،یعنی در عصر ناصرالدینشاه؛ 1279
ش ( 1318ق) ،یعنی دورۀ مظفرالدینشاه؛  1287ش ( 1326ق) که دورۀ حکومت محمدعليشاه بود؛
 27بهمن  1314ش ،یعنی عصر رضاشاه،؛ و سرانجام ،کاملترینِ آن در خرداد  1352ش در زمان
سلطنت محمدرضا پهلوي.
آخرین نظامنامۀ وزارت امور خارجه که مربوط به سال  1352ش است ،براي اولین بار در قالب
«قانون مقررات تشکیالتي ،استخدامي ،مالي و انضباطي» وزارت امور خارجه است که بهصورت «قانون»
به تصویب رسیده است .تا قبل از آن ،در حکومت پهلوي اول ،هیئت دولت و قبلتر از آن ،همانطور
که اشاره شد ،شاهان قاجار آن را تأیید و ابالغ کردند .این مقررات که اولین قانون تشکیالت وزارت
امور خارجه است ،بعد از انقالب اسالمي ایران بهدلیل جامعیت همچنان اساس مناسبات ساختاري و
تشکیالتي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ایران را تشکیل داده است و اجرا میشود .از آنجا
که در این مقررات صرفاً تشکیالت و ساختارهاي اداري و استخدامي وزارت امور خارجه مورد تأیید
و تأکید قرار گرفته است ،اهداف اجرایي آن را شخص شاه مدیریت ميکرد (مقررات تشکیالتی،
استخدامی ،مالی و انضباطی وزارت امور خارجه .)1378 ،مجلس شوراي اسالمي ،در  ،1364قانون
دیگري با عنوان «قانون وظایف وزارت امور خارجه» را تصویب کرد .این قانون تنها ضعف قانون
قبلي را ،که فاقد اهداف سیاست خارجي بود ،برطرف کرده است .وزارت امور خارجه تنها وزارتخانۀ
ایران است که داراي دو قانون است؛ یکي قانون مقرارات تشکیالتي ،استخدامي ،مالي و انضباطي
(اساسنامه)؛ و دیگري قانون وظایف وزارت امور خارجه .شایان ذکر و توجه است که از زمان تأسیس
وزارت امور خارجه در  1200تا  1364ش ،بهدلیل اینکه همۀ روابط خارجي کشور را شاهان قاجار و
یا پهلوي مدیریت ميکردند ،کام ً
ال طبیعي بود که نه در نظامنامهها و نه در مقررات تشکیالتي وزارت
امور خارجه سخنی از اهداف سیاست راهبردي خارجي به میان نیامد .همین امر باعث ميگردد که
نگاه و توجه به راهبرد سیاست خارجي در جمهوري اسالمي ایران ،عليرغم مسئولیت مستقیمي که
قانون برعهدۀ وزارت امور خارجه قرار داده است ،در «مقام اجرا» با دیدگاههاي متفاوتي روبرو
گردد.
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 .5وزارت امور خارجه در راهبرد سياست خارجي
دو قانون یادشده بهدلیل تفاوت تاریخي قابلتوجهي که در تصویب و اجراي آنها دیده ميشود،
حاوی نکات مهم و شایستۀ توجهی از ارتباط دادن گذشته به آینده است .به عبارت روشنتر ،قانون
مقررات تشکیالتي ،مالي و انضباطي محصول قریب  150سال همۀ تجربه دیوان و دیوانساالري از
صفویه تا قاجاریه و از قاجاریه تا پهلوي را در خود یکجا فراهم آورده است و دنیاي سنتي ایران را
به عصر مدرن و مدرنیته و کنوانسیونها و سازمان ملل متحد متصل کرده و ساختاري متناسب «زمانه»
تشکیل داده است و ،از طرف دیگر ،و در ادامۀ این روند تکاملي ،قانون وظایف وزارت امور خارجه
در  1364ش به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسید که بیانگر عصر نوین انقالبي در ایران است و
خاتمۀ شاهنشاهي  2500ساله را رقم زده است.
مهارت این تلفیق که به زبان جامعهشناسي «سنت و مدرنیته» نامیده ميشود ،شرایطي براي وزارت
امور خارجه ایجاد کرده است که ،تا حدود زیادي ،در راهبرد سیاسي در سیاست خارجي شگفتیآفرین
خواهد بود .ساختار تشکیالتي وزارت امور خارجه و نیز نیروهاي شاغل در این وزارتخانه ،از بدو
پیروزي انقالب تا کنون ،و روش اجرایي که در به انجام رساندن اهداف راهبردي سیاست خارجي
جمهوري اسالمي ایران به کار بستهاند ،بخش تکمیلکنندۀ این مقاله است که در ادامه بهاختصار به
آن پرداخته ميشود .شایان ذکر است که جایگاه ویژۀ «وزارت امور خارجه» در مناسبت با اهداف
راهبردي سیاست خارجي در همۀ کشورهاي جهان از جمله ایران ،ایجاب ميکند که دانشگاهها و
مراکز مطالعاتيـتحقیقاتي و پژوهشکدههایي در داخل و همۀ فرهیختگان و اندیشمندان ایراني خارج از
کشور ،روند سیاستگذاري و ساختار اجرایي سیاستهاي راهبردي در وزارت امور خارجه و بهویژه
نمایندگيهاي جمهوري اسالمي ایران را ـ یعنی بیش از  140سفارت ،سرکنسولگري و نمایندگي نزد
سازمان ملل متحدـ بیش از پیش مورد توجه و بررسي قرار دهند.
 .6ساختار تشكيالتي وزارت امور خارجه
نقل است در صبح پیروزي انقالب مشروطیت در  1285ش ( 1324ق 1906/م) وزارت امور خارجه
فقط یازده کارمند رسمي داشته است .اطالع دقیقي از ساختار تشکیالتي وزارت امور خارجه از قبل و
بعد از مشروطیت تا دوران پهلويها در دست نیست و یا نگارنده نتوانست به چنین اطالعاتی دست یابد.
اما در صبح پیروزي انقالب اسالمي ایران وزارت امور خارجه جمعاً  2هزار پرسنل رسمي داشته است
که  1100نفر در مرکز و دیگران در بیش از  96نمایندگي خارج از کشور اشتغال داشتهاند .اشارۀ دقیق
به ساختار تشکیالتي وزارت امور خارجه ،اگر چه در این مقاله ممکن بوده و در اختیار است ،اما هدف
مقاله پرداختن به ساختار تشکیالتي و نیروي انساني آن در حد مقدورات است که برای سیاستهاي
راهبردي سیاست خارجي به کار آید.
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راهبردي سياست خارجي در جمهوري اسالمي ایران
 .7سياست
ِ
در مقدمۀ قانون اساسی مصوب  1358در اشارات کلي و در فصول مربوط به سیاست خارجي ،و
بازنگري همین قانون در سال  1368ش ،مبناي سیاست خارجي ایران مشخص شده است .براساس
آن قانون وظایف وزارت امور خارجه و در ادامه از اولین برنامۀ توسعۀ سیاسي ،فرهنگي و اقتصادي
جمهوري اسالمي ایران که هر پنج سال مورد اجرا گذاشته ميشود ،نوشته شده است .وزارت امور
خارجه راهبردهاي سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران را در قالب برنامۀ دستگاه دیپلماسي
کشور اجرا مينماید .از آنجا که ساختار تشکیالتي وزارت امور خارجه ،در قبل از انقالب ،متناسب
با اهداف نظام شاهنشاهي و الهامگرفته از آنچه در جهان معمول بود ،شکل گرفت و عليرغم اینکه
طبق قانون مقررات تشکیالتي ،استخدامي ،مالي و انضباطي مصوب  1352ش با محوریت وزیر امور
خارجه تعریف و تبیین شده بود ،در مقام عمل« ،شاه» تصمیمگیرندۀ اصلي در همۀ سیاستگذاريهاي
بینالمللي بود و نقش تعیینکننده داشت .خاطرات سفراي آمریکا و انگلیس در ایران در روزهاي
پایاني حکومت و خاطرات بعضي از سفرا ،ازجمله پرویز راجي ،آخرین سفیر شاه در انگلستان ،و
خصوصاً خاطرات هفت جلدی اسداهلل علم که سالها وزیر دربار شاه بود ،جایگاه انکارنشدنی شاه
در همۀ شئون مملکت خصوصاً سیاست خارجي را نشان ميدهد .بنابراین ،طبیعي و بلکه ضروري
بود که با رفتن شاه و سقوط سلسلۀ پهلوي و طلوع انقالب اسالمي ،نهتنها اهداف ایران در قبال جهان
تغییر کرده باشد ،بلکه ساختار تشکیالتي و نیروهاي وزارت امور خارجه نیز متناسب با راهبردهاي
جدید انقالب اسالمي ایران شکل بگیرند .وزارت امور خارجه بعد از سقوط حکومت شاهنشاهي در
ایران ،تغییرات تشکیالتي اساسي داشت و مهمتر از آن ،تغییرات بسیار عمدهاي در جذب و تربیت
نیروي انساني خود داشته است که امیدوارم دانشجویان ،دانشگاهیان و عالقهمندان به سیاست خارجي
در اینباره بنویسند .در اینجا تنها به این نکته اشاره میکنم که اکنون وزارت امور خارجه با قریب
 4500کارمند رسمي و محلي در داخل و خارج از کشور فعالیت ميکند .کارمندان رسمي وزارت
امور خارجه طبق اساسنامه به دو رستۀ سیاسي و اداري تقسیم ميشوند که به کارمندان رستۀ سیاسي
«دیپلمات» گفته میشود و داراي مقامات از پایین به باال همچون مقام و درجه در ارتش هستند .این
مقامها از بدو استخدام و داشتن شرایط الزم از وابسته شروع و در صورت حفظ شرایط و توانایيهاي
ضروري تا مقام «سفیر» ارتقا و ترفیع ميیابند .کارمندان محلي معموالً از نیروهاي بومي در هر کشور
در مشاغل پشتیباني از قبیل رانندگي و خدمات به کار گرفته ميشوند .به تشخیص مدیریت وزارت
امور خارجه ،ميتوان کارمند محلي را نیز از ایران انتخاب و اعزام کرد که داراي شرایط و ضوابط
مخصوص به خود است .برنامۀ سیاست خارجي با الهام از اصولي که در باال ذکر کردیم ،ازطرف وزیر
امور خارجه در هنگام اخذ رأي در پیشگاه نمایندگان ملت در مجلس شوراي اسالمي همزمان ارائه و
تأیید ميگردد (رأي اعتماد به وزیر) .این برنامه در شواري معاونین وزارت امور خارجه تجزیه و تحلیل
میشود و در شکل تقسیمبنديشدهاي بین معاونین منطقهاي و موضوعي از قبیل معاونت بینالملل و...
متناسب با روند اجرایي به ادارات کل مربوط ارائه و با جریان کارشناسي عمیق که قب ً
ال از همین طریق
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«برنامۀ سیاست خارجي» وزیر را تدوین کرده بودند ،بازخواني اجرایي پیدا ميکند .توجه داشته باشید
که سیاست خارجي راهبردي جمهوري اسالمي ایران بهدلیل وقوع انقالب اسالمي در نظام دو قطبي
وقت در  1357ش ( 1979م) داراي ویژگيهاي خاصي بوده است که با عنوان «نه شرقي نه غربي»
برندي نمونه و یکتا دارد .بنا به آنچه اشارهوار از شکلگیري «برنامه» از وزیر تا سطوح کارشناسي
آوردیم ،نقشآفریني جریان کارشناسي در وزارت امور خارجه و ارائۀ روندهاي اجرایي در سیاست
خارجي در وزارت امور خارجه یکي از اساسيترین مراحل اولیه از تحقق اهداف راهبردي است؛
اقدامي که در دوران پهلوي کمتر به آن توجه شده است .مواضع اعتراضي فریدون آدمیت از کارمندان
برجستۀ وزارت امور خارجه و تاریخنگار نوین ایران تأییدکنندۀ این مدعا است (اسناد وزارت امور
خارجه درخصوص جدایی بحرین از ایران).
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 .8نقش نمایندگيها در راهبرد سياست سياست خارجي
براساس کنوانسیونهاي بینالمللي و توافقي که بین دولتها صورت گرفته است« ،سفارت» بهمثابه
کشور و «سفیر» بهمثابه «رئیس جمهور» نزد دولت پذیرنده محسوب میشود و این افراد ،بنابر کنوانسیون
وین ،از «مصونیت» برخوردارند .سفارت و سفیر نوك پیکان اجراي «سیاستهاي راهبردي» هر
کشوري نزد کشور پذیرنده است .هماکنون ،ایران در بیش از صد کشور جهان داراي  140سفارت
و سرکنسولگري است و نمایندگان دائمي نزد سازمان ملل متحد در نیویورك ،وین و ژنو دارد که
اجراي مستقیم سیاستهاي راهبردي جمهوري اسالمي ایران را برعهده دارند .از آنجا که جمهوري
اسالمي ایران ،طبق مقدمه و اصولي که در قانون اساسي خود تعریف کرده است ،گستردهترین و
توسعهیافتهترین روابط را با کشورهاي جهان پیشبیني کرده است ،تقریباً با همۀ کشورها به غیر از
رژیم اشغالگر قدس رابطه داشته است (قطع رابطه با آمریکا ،در قالب حفاظت منافع توسط کشور ثالث
اعمال ميگردد) و بهصورت سفیر مقیم و یا آکردیته (خیابانی و آقایی )1366 ،روابط دوجانبه و یا
چندجانبۀ خود را با کشورهاي جهان مدیریت ميکند .بنابراین ،طبق مسیر و روندي که ترسیم کردیم
و معمول جهان هم اینگونه است ،مراحل اهداف سیاستهاي خارجي راهبردي از مرکزیت هسته و
نظام و حکومت به وزارت امور خارجه ابالغ و نوك پیکان اجرایی آن سفارتخانه و شخص سفیر و
ساختار تشکیالتي سفارتخانهها تابعي از ماهیت و کیفیت روابط دوجانبه بین ایران و کشور موردنظر
است .این تشکیالت و ساختار از طرفي و نیروهاي تشکیلدهندۀ آن ،از سفیر تا دیپلماتهاي سفارت،
از طرف دیگر ،رسماً و قانوناً وظیفۀ محقق نمودن اهدافي را دارند که برایشان تبیین و تعریف گردیده
است .نکتۀ اساسي و قابل اشاره در این روند نو ِع ارتباط و هماهنگي است که ،در این مرحله ،بین
سفارت و سفیر و مرکز (وزارت امور خارجه) برقرار میگردد و همۀ امور اجرایي سیاست خارجي
براساس این نوع از همکاري پیش ميرود.
جایگاه سفیر و سفارت در همطرازي متقابل با مدیر کل منطقه ای در ستاد وزارت امور
خارجه است .به عنوان مثال ،سفیر کشورمان در آلمان باید همۀ امور سیاسي ،اقتصادي و فرهنگي
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را مستقیماً ـ اعم از آشکار و محرمانهـ با مدیرکل منطقهاي خود هماهنگ کند ،که در این مورد در
تقسیمات وزارت امور خارجه ،این فرد مدیرکل غرب اروپا است .ادارۀ کل اروپاي غربي دو اداره
داردکه هریک از این ادارات تعدادي از کشورهاي اروپاي غربي و عضو اتحادیه اروپا را تحت
پوشش قرار ميدهند .رؤساي این ادارات و مدیرکل ،حتي معاون وزیر منطقهاي ،که در این مثال
معاون اروپا و آمریکا است ،نقش مستقیم در هدایت و راهبري امور سیاست راهبردي سفارت و سفیر
در روابط دوجانبه را ایفا ميکنند .در این میان ،در نوع روابطي که بین سفارت و سفیر و مرکز ـ به
شرحي که آوردیمـ برقرار ميشود و پیشرفتي که در امور انتظار ميرود ،عوامل و معادالت گوناگوني
دخیلاند .اما نکتۀ قابلتوجه نقشي است که امور اداري و رستۀ اداري در روند سفارت با سفیر و متقاب ً
ال
با مرکز و ادارات مرکز به غیر از ادارات کل منطقهاي و سیاسي بر عهده دارند و در بعضي از مواقع از
جمله در امور مالي و بودجۀ سفارت نقش تعین کنندهاي را هم در توسعه و هم در فلج ساختن پیشرفت
امور سفارت عملي ميسازند .چگونگي پیشبیني بودجۀ سفارت فارع از حقوق تعداد کارکنان رسمي
و محلي که همواره از قواعد ثابتي پیروي ميکند ،در سایر امور ـ اعم فرهنگي و سیاسيـ و امور جاري
سفارت حاوي متغیرهاي متعددي است و بهدلیل نقش تعیینکنندهاي که ميتواند در فعالیتهاي
سفارت خصوصاً سفیر داشته باشد ،بازنگري در فصول بودجهاي سفارتخانهها و نمایندگيهاي
جمهوري اسالمي ایران در خارج از کشور نهتنها در وزارت امور خارجه بلکه در سازمان برنامه و
بودجۀ کشور ،که میزان و سقف بودجه وزارت امور خارجه را تعیین ميکند ،ضرورتی غیر قابل
انکار است .ضرورتي که متأسفانه کمتر به آن توجه شده و بخش بزرگي از عدم پیشرفت الزم در
همکاريهاي راهبردي سیاست خارجي در هماهنگي سفارت و سفیر با مرکز را دچار آسیبهاي
جدي ساخته است و ميسازد.
پرسش اساسي از این ساختارها و تشکیالت نمایندگيهاي جمهوري اسالمي ایران در خارج
از کشور و نیروهایي که ،در قالب سفیر تا دیپلمات و کادرهاي اداري و فني ،نمایندگي را تشکیل
میدهند ،این است که تا چه اندازه قادر به اجرا و پیشبرد اهداف سیاستهاي راهبردي هستند .پاسخ
به این پرسش نیازمند مقاله و تحقیق مفصل دیگري است که اقدام به آن ميتواند گرههاي موجود در
پیشبرد اهداف راهبردي سیاست خارجي را تحلیل و تشریح و تبیین نماید.
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