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:چكيده

هاي سياست خارجي جمهوري اسالمي در چارچوب مؤلفه هاي هويتي شاخص اين نوشتار، در

بادر. گذاشته شده است بحثبه نظام، و اين راستا  محتواي اصول سياست خارجي توجه به ماهيت

بر ايران، سپس با بررسي عناصر.شودپرداخته مي) Constructivism( گراييساخته ابتدا به رهيافت

اهويتي  وآن هاي سياست خارجي قالب اين رهيافت، شاخصدرسالمينظام جمهوري  تجزيه

و اين سؤال اصلي.دشوتحليل مي  است كه عمده ترين شاخص سياست خارجي ايران كدام است

در سوال مطرح است هويتي قرار دارد؟ همچنين اين تحت تاثير كدام مؤلفه  كه منافع اقتصادي

به؟ برخوردار استهاي سياست خارجي از چه جايگاهي شاخص فرضيه هاي مطرح شده درپاسخ

از اين سؤاالت، كه رويكرد ترين شاخص سياست خارجي ايران،عمده)1:عبارتند امنيتي آن است

-شاخص امنيتي سياست خارجي، رويكرد)2. قرار دارد"گراييامنيت"ي هويتي تحت تاثير مؤلفه
شد.دهدميقرار الشعاع خود هاي معطوف به منافع اقتصادي را تحت ه مقاله در دو بخش تنظيم

در بخش اول،در:است و در بخشر رهيافت برساخته گرايي و سياست خارجي وابط بين الملل

و شاخص در چارچوب اين رهيافت، دوم، هاي سياست خارجي در جمهوري موضوع هويت
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بر-1 »گرايي برساخته«رهيافت درآمدي
و گرايي، تفسيرگرايي، تكوينكه در فارسي با عناوين سازنده» گرايي برساخته« گرايي

ميانگاري سازه به شمار نميرودبه كار مي؛ يك نظريه . شود رود، بلكه بيشتر يك رهيافت تلقي

در هاي مسلط بر روابط بين كه ناكارآمدي نظريه1980 رهيافت به ويژه از اواخر دهه اين الملل

و پيش كه در فلسفه. آمده آشكار شد، اهميت بيشتر يافت بيني وقايع پيش تبيين علم با تحوالتي

وي اثباتهانگرش پديد آمد، و نظريه خردگراي روابط بين گرا در الملل زير سئوال رفت هايي

هاچارچوب  كه از منظر نگرش و فراساختارگرا ظهور كردند و هرمنوتيك انتقادي ي تفسيري

مي هاي اجتماعي به وسيله زبان، ايدهآنها همه واقعيت و مفاهيم برساخته و هر معنايي ها شوند

و گفتمان قرار دارد از اين نظريه. در پرتو قدرت زبان ها با انكار هرگونه واقعيت خارج

ميچارچوب  و گفتمان، امكان معرفت قطعي را رد  Jackson and) كنند زبان

Sorensen,1999,  p.245).

هاي مكاتب گرايي با قرار گرفتن ميان اين دو رهيافت، از يك سو به ويژگي نظريه برساخته

و اثبات مياگرا خردگرا كه بازيگران به رفتار هميت و از سوي ديگر با تمركز بر معاني دهد

ميخو و تأكيد بر ايدهد شكل دهند و توجه به گيري هويت ها، باورها، ساختارهاي هنجاري

به نظريه مي هاي واكنش بازيگران، .) (S.Smith), 1997 , p.168 شود گرا نزديك

و از پيش داده شناسي، برساخته از منظر معرفت به حقيقت عيني، ذاتي گرايي امكان دستيابي

م شده را رد مي و ميكند و شناخت نه در انفعال ذهن عتقد است كه جهان در ما برساخته شود

به دست مي به نوبه خود امري تكوين يافته. آيدكه در مشاركت فعاالنه آن در جهان ذهن نيز

ميو ميانهراديكال دو گرايش ارتباط در همين دالنتي.است  اول كه گرايش كند رو را مشخص

كه گرايش ميانهبه امكان شناخت قايل نيست، به سطحي از عينيت در پديده در حالي و رو ها

به هر حال همه اين گرايش به ماهيت تكويني جهان، امكان شناخت قايل است؛ اما ها در باور

و كه منزلت وجودي اونف از برساخته. اشتراك نظر دارند…انسان، حقيقت گراياني است

ميجهان خارج از ذهن را منكر نيست، يعني دو و عين را پذيرد، اما معتقد گانگي بين ذهن

هاي اين جهان خارج از ذهن را مستقل از گفتمان مورد توانيم همه ويژگي است ما نمي

.)(Onuf, 1989, pp.37-39 شناسايي قرار دهيم

به؛گرايانه دارند هاي نو اثباتگرايان گرايش شناسي، برخي از برساخته از نظر روش يعني

و پيشدنبال تو و آن را از طريق بيني صيف، تبيين هااند پذيري دقيق علمي امكانروش

را. دانند مي كه فرد شاخص آن الكساندر ونتمي"گرايان سيستمتيك برساخته"اين دسته نامند

به واقع در معرفتونت. است به نظريه علم موسوم از.متكي است گرايي علمي شناسي خود

مي هاي تجربهف فلسفهمنظر اين نظريه، برخال به واحدها گرا ي نامشهود چون ساختارهايتوان
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)R.Bhaskar( با اتكا به آراي روي بسكارنتو. (Burchill and etal, 2001, p.216) پرداخت

از گراي علم بر آن است فيلسوف واقع هاكه واقعيت، مستقل و اين واقعيت انسان  وجود دارد

و يا نامشهو مي و معنايي واقعيت اجتماعي مانع از امكان تواند مشهود د باشد، ولي جنبه فكري

كه در مقابل اينها، برساخته.)Wendt.1999, p.50(شود شناخت علمي آن نمي گراياني قرار دارند

و تفسيري تأكيدبر گرايش .كنندمي هاي هرمنوتيك

در روابط بين برساخته-2  سياست خارجيوالملل گرايي
 رويكردي هويت محور به سياست،الملل گرايي در حوزه سياست بين ساختهرهيافت بر

بههادولتبه جاي تأكيد بر تواناييو خارجي دارد يكي از ويژگي يا توزيع قدرت هاي عنوان

بر ساختار نظام بين ميهادولت» هويت«الملل، و برساخته نظريه.كند تمركز بااگر هاي واكنشگرا

و منافعا،هگر موضوعوجود تفاوت در دي كه از پذيرش هويت در اين نكته اشتراك نظر دارند

و قطعي از ديدگاه آنها هويت.زنندمي شده سرباز به عنوان امري از پيش تعيين ها اموري مسلم

كه ما آنها را ايجاد بلكه اموري هستند كه ما آنها را ايجاد كرده؛نيستند به همين دليل و ايم

مي كرده . اي ديگر ايجاد كنيم توانستيم آنها را به گونه ايم، (Hopf, 

2000, p.175) 
و از درون يك دنيايهادولتهويت به وسيله مشاركت در معاني در تعامل با يكديگر

و اجتماعي تكوين يافته پديد مي مي.كند تغييرتواندميآيد ا اگر ديده هايز گونهشود كه برخي

و منافع مي كه نمي،توانند به امري پايدار تبديل شوند هويت توانند تغيير به اين معنا نيست

و ديگران،( كنند مياگرايان رو برساختهايناز.)552ص،1383 بيليس؛ استيو اسميت كنند هويت ستدالل

و عقايد تحتهادولت و داراي دو تأثير ساختار اجتماعي تعامالت، افكار هنجاري قرار دارد

 Social(و ديگري هويت اجتماعي) (Corporate Identityيكي هويت جمعي: معناي متمايز است

Identity(.و و ايدئولوژيك در سطح ملي است  هويت جمعي شامل خصوصيات دروني، مادي

كه كنشگر به ديگران) دولت(هويت اجتماعي عبارت است از معنايي )هادولتديگر(در نگاه

به. دهدبه خود مي شكل عنوان يك برساخته تأكيد ونت و دهنده گراي سيستمي بر نقش مقوم

و سرچشمه تعامل اجتماعي بين هاي جمعي هويت دولتي را از تحليل خود كنار المللي است

در بايد.).Price and.Reus- Smith, 1998, p.263( گذارد مي كه  هنجارهاتباطرااين توجه داشت

هادولت گرايي، به دليل تقدم هنجارها در مدل برساخته. نقشي اساسي بازي مي كنندهاارزشو

را توانند نمي به منافع، هراقدامي و براي رسيدن  در رفتارهاي خود، هنجارها را ناديده بگيرند

روذهنيينبهاي همانگونه كه در روابط ميان افراد جامعه، فهم.انجام دهند ابط وجود دارد، در

به گراياني چون راگي آنچه در روابط بين از ديد برساخته. نيز چنين استهادولتبين  الملل
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كه همه كنشگران در نظر وجود آن اتفاقبارهعنوان واقعيت مطرح است، چيزي نيست جز آنچه

مي. دارند .)326-329،ص1385مشيرزاده بهار( شود اين واقعيت چيزي است كه توسط كنشگران خلق

به فرآيندهاي پيچيده شكل كه و انتخابهگيري اهداف حكومت تحليل سياست خارجي ا

هاي پژوهشي در مطالعات ترين حوزه پردازد، يكي از مهم ابزار جهت تحقق اين اهداف مي

مي بين المللي در اواخر قرن گذشته، توجه تا پيش از تحوالت اساسي بين. شود المللي محسوب

قبه مؤلفه و نهاد براي مطالعه سياست خارجي كشورها رواج هايي چون درت، منافع، ساختار

و با تحت تاثير رفتارگرايي در روابط بينهادولتتحليل سياست خارجي بسياري داشت الملل،

و سطح تحليل خرد همراه بودگرايان گرايانه، كمينگرش علم كه تحليلدر.ه گرايان حالي

به روابط بينهادولتبه گرايان، برخالف رفتار سيستمي، و  به مثابههادولت توجهي نداشته

و تحليل سياست برساخته. اند يك ساختار نگريسته گرايي درصدد برآمد جدايي ميان تجزيه

و سياست بين كه تصوير ناقصي از روابط بين خارجي مي الملل را كرد، از ميان الملل ترسيم

و بين واحدهاي عرصه بين به عنوان(المللو نظام بين) دولت به عنوان كارگزار(ل المل بردارد

و ارتباط بشود،)ساختار به تعامل كه برساختهاستيو اسميت. قايل -به گرايي بايد معتقد است
ميزيرا طور خاص براي تحليل سياست خارجي مناسب باشد، كه با اين مفروضه شروع شود

مي و اين مفروض كنشگران، جهان خود را بهه در وراي بخش اعظم نوشتهسازند هاي مربوط

به چشم مي در. هاستسياست خارجي حوزه انتخاب.خورد سياست خارجي كه محيطي است

مي آن كنشگران تفسير مي مي كنند، تصميم مي گيرند، اعالم و اجرا لذا سياست؛ندكندارند

كه تواند خارجي به نوعي مي  كنشگران تصميم عمل بر ساختن تلقي شود، يعني آن چيزي

كه باشند مي . گيرند

مي» پذيري جامعه«تأثير هنجارها بر سياست خارجي از طريق فرآيندهاي . گيرد صورت

به تصميم در گيران سياست خارجي از) المللي بين(معرض آماج هنجارهاي فراملي طور همزمان

و هنجارهاي داخلي يك ف) ملي(سو و از طريق پذيري رآيند جامعهاز سوي ديگر قرار دارند

و جامعه مي اجتماعي ها. كنند پذيري فراملي، اين هنجارها را دروني  به عنوان واحد دولت

پذيري ساير اعضا دخالت دارند، خود نيز در امر جامعه المللي نه تنها اصلي جامعه بين

مي جامعه والم از جامعه بينه عمد بطورالمللي هنجارهاي بين. كنند پذيري را تجربه  للي

مينظام . گيرند هاي تابعه آن سرچشمه

از هنجارهاي بين به رفتار مناسب هستند كه در جامعه«المللي، آن دسته انتظارات مربوط

و يا در درون خرده بين الملل، مورد توافق اجزاي تشكيل خاص از جامعه بينينظام المللي

يكهادولته در امور داخلي هنجار عدم مداخل. هستندهادولتدهنده جامعه يعني  ي ديگر

كه همه هنجار بين از.به آن پايبند باشندبايدهادولتالمللي است :هنجارهاي داخلي عبارتند
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و مواضع انتخاباتي، مناظرات پارلماني، اطالعات افكار عمومي، نظم قانوني، برنامه هاي حزبي

و به طور خالصه فرهنگ و هويت مليسياس هنجارهاي مشترك نخبگان از.ي در واقع بخشي

كه انتظار از يك سياست خارجي مناسب را  جامعه يا كل آن واجد هنجارهايي مشترك است

مي شكل مي و اين انتظارات مبتني بر ارزش، بر سياست خارجي دولت تأثير هاديان،( گذارند دهد

براگر چه نحله.) 937ص،1382 ن تاثير هنجارهاي داخلي گرايي در مورد ميزاساخته هاي مختلف

درو به هنجارهايو سياست خارجي نظر واحدي ندارند، خارجي برخي مانند ونت اصالت را

و مي خارجي وساختاري بر دهند مي برخي همچون كاتزنشتاين  كنند،هنجارهاي داخلي تاكيد

ميو و كراتوچويل بين اين دو نحله پل به تعامل اما همه آنها زنند،يا مانند جان راگي  معتقد

و اين هنجارها با و تاثير آن برهويت، يكديگر . اندسياست خارجي منافع

و براساس هر گرايي يك دولت ممكن است هويت از نظر برساخته هاي متعدد داشته باشد

و رفتار و منافع را از طريق مفهوم. خاص اتخاذ كنديهويت، منافع ونت رابطه ميان هويت

م» نقش« كههنقش. كنديتحليل ميهادولتايي به مجموعه كنش به عهده و گيرند، آنها را ها

مياقدام كه با اين نقش هماهنگ هستند هايي فرا كه نقش.)30،ص1383كرمي،( خواند هادولتهايي

به تعبير. گيري سياست خارجي آنها تأثير اساسي دارد اند، در چگونگي تصميم براي خود قايل

آ مييمريكايهافمن اگر دهند در امور ديگران دخالت كنند، به اين دليل است ها به خود اجازه

ميكه خود را روي جزيره  كنند كه اطرافيان در حال غرق شدن را بايد نجات دهند اي تصور

امارتباط در همين.)113،ص1381مظفرپور،( جمهوري اسالمي از سوي القرا بايد گفت ايفاي نقش

ه ميايران، تعهدات كه در سوگيري سياست خارجي ويتي خاص را بر آن بار اش كند

به حماس،به عنوان مثال. كننده استتعيين و معنوي جنبش مقاومت اسالمي( كمك مادي

.و يا به رسميت نشناختن رژيم اسراييل توسط ايران، در همين راستا قابل درك است) فلسطين

سه شيوه ميان هوي برساخته به ميگرايان و منافع ارتباط برقرار ي مليهاارزش: اول. كنندت

مياهداف، پاداش؛ذاتي هويت دولت به وسيله دولت پيگيري كه و فوايدي را شود، ايجاد ها

 به چگونگي تعيين؛باورهاي خاص كه در هويت بازيگران ريشه دارد: كنند؛ دوم مي

كه در آن كنش وضعيت شكهايي ميها براي تكميل اين منافع ميل اين امر.كند گيرند، كمك

ميتعيين اولويت بر و»هاهويت«: گذارد، سوم هاي دولت در مورد رفتارهاي ويژه تاًثير قواعد

مي عملكرد مي هاي خاص را دربر كه مشخص . ها بايد اولويت يابندكنند كدام استراتژي گيرند

 سياست خارجي اعمال كنندهاي خاص هايي را نيز بر انتخاب البته ممكن است محدوديت
(Kahl, C., Spring 1999, P.2-3.) .رويس اسميت معتقد است تمايز يك دولت،بر همين اساس 

چه اهدافي در سياست به عنوان دولتي ليبرال دمكراتيك نشان كه اين دولت دهنده آن است

).(21-218تواند داشته باشد خارجي مي Reus–Smith, 2001, pp.
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كه هويتهاي متعدد يك دولت، متضمن منافع خاص خود هستند؛ مثالً بايد توجه داش ت

آن هويت به دليلالقرا براي جمهوري اسالمي ايران نقش ام ، در صورت تحقق اسالمي

مي موفقيت به يك كانون قدرت در جهان تبديل كند آميز، بندي اين اولويت. تواند ايران را

بردمنافع  و كوهن.ودشرايط مختلف، متفاوت خواهد به ترتيب جورج سه نوع منافع ملي را

از اولويت عبارت مي به شكل: دانند كه آنها را و رفاه اقتصادي بقاي فيزيكي، خودمختاري

به عنوان  و مالكيت«غيررسمي مي» حيات، آزادي به نفس جمعي«ونت. كنند توصيف  احترام

)Collective Self- esteem («به اينها افزوده ازرا هم نياز گروه به اينكه: است كه عبارت است

به احترام يا منزلت.احساس خوبي نسبت به خود داشته باشد يكي از عوامل اصلي. يعني نياز

كه آيا تصاوير از خود جمعي، مثبت هستند يا منفي، اين امر تا حدي در اين راه اين است

 جامعه امنيت–هاي دولتت مجموعهونت اگر قراراسبه نظر.وابسته به روابط با ديگران است

،( داشته باشند، اين چهار نوع نياز بايد تامين شوند .)340-346صص،1999ونت

به همه كشورها چه ممكن است.ستانواع منافع ياد شده در باال تقريباً قابل تعميم  اگر

كه اين منافع براساس بردا و در زماني ديگر روزي فرا برسد شت هاي در شرايطي ديگر

اين امر مستلزم تحول آگاهانه. هاي امروزي دستخوش تغيير شوند متفاوت از برداشت

مي. هاست هويت طي مراحلي صورت و منجر به فروپاشي از نظر ونت اين تحول، گيرد

و برداشت تعهدات هويتي موجود مي را تغيير» ديگري«و» خود« هاي موجود در موردشود

به اين ترتيب مي و مي هويتدهد و منافع جديدي شكل ص1383بهار مشيرزاده،( گيرند ها ،182 (.

و را بيني آن،قابليت پيش باور برساخته گرايي به امكان تغيير سياست خارجي ايده هايي

و و براي اصالح و تغيير فهم متقابل آنها ايجاد تبديل رفتار خارجي كشورها بر مبناي درك

از كرده است، كه« رهيافت،منظر اين زيرا هاسياست خارجي، چيزي است  آن را دولت

و(»سازند مي و بر ساختن،به اين ترتيب.)217ص، 1386كاظمي، متقي  شاهد روندي پويا از تكوين

ميا. دائمي سياست خارجي هستيم كند ضمن درك چگونگي آغاز ين روند پويا به ما كمك

به-ه از هويت داخلي آن استكه اغلب ناشي از تصورات برآمد- يك سياست خارجي 

و تعامل با رويه-تغييرات آن در مرحله بعدي و آگاهي كه ناشي از برخورد هاي مستقر جهاني

. نظر داشته باشيم- ها استاز محدوديت

ج شاخص�� ا.ا.هاي سياست خارجي
وهمان گونه كه اشاره شد، گرايي، برساخته  هويت را امري ساخته شده در بستر تاريخي

 ملتي داراي هويتي منحصر به فرد–هر دولت،اساسبراين. كند ساختار بيناذهني معنا مي

بيانگر است كه عنوان رسمي اش جمهوري اسالمي ايران نيز داراي هويتي خاص خود.است
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و همچنين محتواي قانون» ايران«بر كلمه» اسالمي«براساس تقدم كلمه. آن است دراين عنوان

كه تعيين» اسالمي«رسد، در وهله نخست اين صفتمياساسي، به نظر كننده مجموعه است

و  و ساختار سياسي آن استهاارزشهنجارها و مفاهيمهاارزشترديدبي.ي حاكم بر نظام

به هويت دولت و فقهي اسالم در شكل دادن و قواعد اخالقي و اصول –برخاسته از اسالم
ساز جمهوري اسالمي ايران اما اسالم تنها منبع هويت داشته است؛ عمدهيملت ايران نقش

مي. نيست -2 گرايي گرايي يا ايران ملي-1: برند برخي از چهار منبع بيناذهني در اين رابطه نام

از. الملل نظام ارزشي حاكم بر روابط بين-4سوم گرايي جهان-3گرايي شيعي اسالم هر يك

مياين ساختارهاي معاني، حول يك نق و مفهوم محوري شكل و بر عنصري طه كانوني گيرد

ص1386دهقاني،(شود خاص از هويت ملي ايران متمركز مي ،125(

و به آن هويتي–هنجارهاي غربي در هويت دولت تلفيق ايرانيت، اسالميت  ملت ايران،

را هاي گوناگون هاي متعدد، نقشگرايي هويت منظر برساختهاز. چنداليه بخشيده است

كه اين نقش.تابد برمي  سياست خارجي يك كشور هايصكننده شاخ منعكسدر واقعها

با است، ازجمهوري اسالمي ايران در رابطه :، عبارتند

 گرايي اسالم-3-1
هاكننده رفتار سياست خارجي ايران، عنصر اصلي هدايت و هنجارهاي اسالمي ارزش

به عنوان ايدئولوژي اسال مياست كه از آن آن. شودمي ياد تعاريف مختلف از ايدئولوژي غالباً

مي را مجموعه مي اي از باورهاي تغييرناپذير مي داند كه به رفتار و به آن شكل اخوان( دهد انجامد

و سياست خارجي مبتني بر ايدئولوژيو لذا سبب انعطاف)171،ص1383زنجاني، ناپذيري در رفتار

در؛شود مي مارتباط اما كه اين مذهب از انعطاف با پذيري بااليي ذهب تشيع بايد توجه داشت

ايران پس از انقالب اسالمي متأثر از وضعيت دنياي. به واسطه اجتهاد پويا برخوردار است

و  و استعمار قرار داشت، پرچمدار اتحاد مسلمين به دو قرن تحت استثمار كه نزديك اسالم

و در اي هاي نخست استقرارن راستا ايده صدور انقالب در سالايجاد امت واحد اسالمي شد

و حمايت از  اهدافاسالمي در اولويت هاي جنبشحكومت اسالمي در ايران شكل گرفت

و ايجاد قطب قدرت جهاني.سياست خارجي آن قرار گرفت دستيابي به يكپارچگي داراالسالم

از.ي به سوي جامعه آرماني استكننده در مسير جوامع اسالم اسالم، يك مرحله بسيار تعيين

به شمار مي كه باشند، امت واحد و تابعيت و نظر اسالم، مسلمانان از هر نژاد، زبان، مليت روند

مي» بيگانه«غيرمسلمان  .)177ص،1376نخعي،( شود يا خارجي تلقي

و بسيار بيشتر از طي شدن پروسهشكل ترديدبي گيري چنين شرايطي آسان نخواهد بود

شد ملت–گيري دولتلشك با توجه به اين رسالت اسالمي،. ها با مشكل مواجه خواهد
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و تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، مسئله وحدت سياسي، اقتصادي

در اصول مندرج در فصل دهم كه مربوط به سياست خارجي. فرهنگي مسلمين را مطرح كردند

و امور مالي(، چهارم)صول كليا(شود، همچنين در فصول اول مي ،)قوه مقننه(، ششم)اقتصاد

هاكه اصولي در رابطه با سياست خارجي دارند، نقش) مجريه قوه(، نهم)رهبري(هشتم  ارزش

مجموعه اين اصول يك چارچوب نگرشي.و هنجارهاي اسالمي به وضوح قابل مشاهده است

از براي سياست خارجي ايران فراهم كرده مياند كه از چنانچه. شود درون آن به دنيا نگريسته

منبوده،الملل مركب از واحدهاي ملي، نظام بينشود اسالمي به جهان نگاهفقه منظر  تشكل بلكه

و استضعافا و داراالسالم يا دو قلمرو استكبار اين برداشت نيز. استز دو قلمرو دارالكفر

و با گسترش اسالم، اين وجود دارد كه در آينده امت اسالمي واحد تشكيل  خواهد شد

را،امت و كل جهان مي در برخواهد گرفت . شود يك كليت هماهنگ جايگزين اين تضاد فعلي

به اصل تالش براي تحقق امت اسالم مي مي اين مسئله منجر در تواند به قاعده شود كه اي

ص1385مشيرزاده ،تابستان( سياست خارجي تبديل شود برواقع ايددر.)22،  همينه صدور انقالب

شكلا درگرفت ساس ، مقطع زماني پس از جنگ؛ حتي حفظ ايران به عنوان عراق عليه ايران

. اولويت قرار گرفتدربا همين استدالل القرا ام

 مداري ايران-4-2
آن سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران اگرچه به شدت تحت تأثير هويت اسالمي

مياز قرار دارد، مي منابع ديگري نيز تغذيه و آرمان شود؛ از جمله گرايي توان به هويت ملي

مورد توجه پژوهشگران» مداري ايران«اين آرمانگرايي ايراني با عنوان. سنتي ايرانيان اشاره كرد

و روح قبله«فولر در مقدمه كتاب. اهللا رمضاني قرار گرفته است خارجي از قبيل گراهام فولر

مي»عالم به جهان عميقاً ايران: نويسد، و در اين جاي تعجب نيست كه نگاه ايران مدار است

كه هميشه براي بيگانگان قابل درك نيست ص1991فولر،( ديدگاه چنان تعصبي وجود دارد ،1(.

ميها در تعامل با يكديگر دستخاز آنجا كه فرهنگ  فرهنگ،شوند وش دگرگوني

و تحول ايراني در تعامهجويان برتري و سپس فرهنگ غربي دچار تغيير ل با فرهنگ اسالمي

نه تنها با عناصر هويت ايراني سازگار بوده، در اين تعامل برخي از مؤلفه. شد هاي اسالم شيعي

و طرفداري از مظلوم همان. بخش آن نيز شده است بلكه قوام و شر به عنوان مثال نبرد خير

با انديشه و در تشيع عاشورايي بستر مناسب خود را يافته اي است كه ريشه در ايران ستان دارد

ص1378پاييز زاده، نقيب( است رادر نگاه پژوهشگران خارجياز.)646، واقع ايراني سرزمين خود

كه ايران خود را نقطه كانوني محاسبات نگرش ايران.پندارد مركز عالم مي مدارانه سبب شده

و تصور كند قضاياي به گونه بينجهاني بپندارد كه گويي آگاهانه عليه المللي اي تصوير شده
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به نقل سخناني"قبله عالم" فولر در جاي ديگري از كتاب. اند گيري شده ايران يا اسالم جهت

مي از هاشمي و غرورجوي زد تا نشان دهد اين حس برترياپرد رفسنجاني  در جمهوريي

ني در اين سخنان، ايران را به نگين الماسي روي رفسنجا هاشمي«. اسالمي نيز ادامه يافته است

اهللا رمضاني اين موضوع را روح.)291و298صص فولر، پيشين،(»مجموعه كره خاكي تشبيه كرده است

ولي، وي در ايران فقط ديوارهاي امپراتوري فرو ريختهنظراز.كندبه نوع ديگري بيان مي

ص( اسطوره آن بر جاي مانده است و هويت ايراني سبب نگاه ايران.)277همان، اين وجه فرهنگ

سشودميبه بيرون از مرزها  به .بخشدميهياست خارجي آن خصلتي جهانگرايانو

 جهانگرايي-3-3
هاسياست خارجي به جايگاه خود نشان دولت درو دهنده نگرش آنها نسبت ديگران

و نقشي محيط بين قاالمللي كه در آن محيط براي خود به. يلند است جمهوري اسالمي ايران

به نظم بين امام. المللي موجود، خواهان تغيير آن بوده است عنوان كشوري معترض نسبت

، اساساً آن را از المللي موجودنظام بينبنيانگذار جمهوري اسالمي ايران با طرد)ره(خميني

و از نظر سياسي ظالمانه مي و ناقص )دانست لحاظ فلسفي معيوب R.k. Ramazani,1988, 

pp.20-22) و مبتني بر تجزيه نظام بين و تاريخي ماهيتي غربي دارد به لحاظ فرهنگي المللي

و مرزهاي تصنعي است مي. واحدهاي سياسي بايست امت محور در حالي كه از ديدگاه اسالم

و در تعارض با نشانهو در جهت تركيب مجموعه و قواعد تفكيك هاي اسالمي . گرا باشد ها

و كه جمهوري اسالمي آن را پذيرفته بود، براساس برداشتي جهانگرايانه انجام اين رسالت

.عدالت محور قرار داشت

مي چنين برداشتي از آموزه و ذهنيت تاريخي ايرانيان تأثير ايرانيان. گرفت هاي اسالمي

و نگرش همواره در طول تاريخ، جهان را در و اخالقي درك كرده ي چارچوبي معنوي

جهت)عج(هنگامي كه اين ذهنيت ايراني با اصل ظهور امام زمان. اند گرايانه داشته عدالت

مي گسترش عدالت در جهان تلفيق مي آن شود، اعتقاد به رسالتي جهاني قوت كه نتيجه گيرد

به بقيه)ره(امام.پي افكندن نظمي نو در عالم است و صدور آن به جهانشمول بودن دين اسالم

ت و معتقد بود جهان اسالم براي يك كشور، براي چند كشور، براي يك طايفه،«أكيد داشت

مي…اسالم براي بشر آمده است. حتي براي مسلمين نيست خواهد زير همه بشر را اسالم

بر…پوشش عدل خود قرار دهد .دارد اما ايران نبايد براي صدور اين ايدئولوژي شمشير

كه امام اين عقيده در نامه.)64-65صص،1380ني، رمضا(انديشه با زور نيست صدور در)ره(اي

امام،.به ميخائيل گورباچف رهبر اتحاد شوري نوشت، كامالً آشكار است1989ژانويه/ 1367

به بن و بست رسيدن ايدئولوژي گورباچف را از و غرب آگاه كرد هاي ناسيوناليستي شرق
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ب كه اين خأل ايدئولوژي صرفاً )ي اسالمي قابل پر كردن استهاارزشااظهار داشت Esposito 

and Ramazani,2001,  p.215.).

اي گرايي منطقه هژمون-3-4
و ايفاي نقش برتر در منطقه، يكي از اهداف سياست خارجي دستيابي به جايگاه هژمونيك

به جايگاه بر دستيابي ايرا انداز سند چشم.و بعد از انقالب اسالمي بوده استايران در قبل  ن

هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، بازدارندگي نظامي قدرت اول در منطقه، در زمينه

مي.ه1404 تا سال…و .كندش تأكيد

دو اي توسط ايران، ايفاي نقش منطقه پديده ستوني نيكسون در دهه به دوران سياست

رام،1970/ش.ه1350افزايش درآمدهاي نفتي در دهه. گردد برمي 1960 ايفاي چنين نقشي

و جنگ، توان مؤثر پس از پيروزي انقالب اسالمي،. ساخت براي ايران ممكن  جريان انقالب

و ايدئولوژيك نيز با ايفاي نقش منطقهارتباط كشور را در  به لحاظ سياسي اي كاهش داد،

به ايفاي اين نقش درقالب نظم بين و تمايلي  پذيرش اصوالًٌ المللي موجود، وجود نداشت

و ارتباطهرگونه نقشي در اين به طور طبيعي با ايستارها كه به منزله پذيرش وضع موجود بود ،

و تعارض قرار مي در اين شرايط ايران،. گرفت باورهاي اسالمي نظام انقالبي ايران در تناقض

و تالش مي سا نقشي جهاني براي خود قايل بود پس.زدكرد در اين قالب نظم نويني را مستقر

به ايفاي نقشي مؤثر در منطقه با توجه به از فروپاشي اتحاد شوروي، جمهوري اسالمي مصمم

و نظم نوين جهاني شرايط جديد منطقه و در اين راستا براي مقابله با فشارهاي آمريكا اي شد

در. از دو طريق اقدام كرد نخست كشورهاي تأثيرگذار در مناسبات جهاني از جمله چين را

درمح و هماهنگ اسبات خود و دوم بر نقش سازمان ملل متحد در حمايت سازي نظر گرفت

چه بيشتر به سمت همكاري. نظام نوين جهاني تأكيد كرد هاي اين وضعيت سبب شد ايران هر

و فعاليت منطقه ص1374 واليتي،:رك( يابدالمللي گرايش هاي بين اي چندجانبه و.)3، مشاركت

و چين، همسويي با قدرت ازبه عنوانهاي بزرگ از قبيل روسيه و بخشي  اهداف

. مد نظر قرار گرفت،جمهوري اسالمي ايراناي منطقههاي مطلوبيت

درندالملل معتقد از متخصصان روابط بينبرخي كه ايران داراي اين توانايي بالقوه است

باري روبين ايران را تنها قدرت.) 140،ص1378احتشامي،( آينده با نفوذترين دولت خاورميانه شود

و نوشته است  .http://en تواند چنين عنواني را ادعا كند هيچ دولت عربي نمي: خاورميانه دانسته

Wikipedia. org)(.

و هنجارهاي برتري جويانه ايراني در قالب آموزه هاي اسالمي، مجال بروز درواقع ايستارها

و به امكانات و تنها يك ديپلماسي در سطح منطقه را با توجه  استعدادهاي بالقوه كشور دارد
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و تنش كه قادر به تشخيص زمينه فعال اعتمادساز و امنيتي در سطح زدا هاي همكاري اقتصادي

.تواند به اين هدف استراتژيك تحقق بخشد منطقه باشد، مي

 بيگانه ستيزي-3-5
ن هاي اجتماعي، مذهبي، هضتدر طول دو قرن اخير، به ويژه از آغاز قرن بيستم، همه

و ضداستبدادي در ايران، حول محور انديشه  و» حاكميت ملي«روشنفكري، ضداستعماري

به مداخله.اداره كشور توسط خود ايرانيان شكل گرفته است -دولت حساسيت ايرانيان نسبت
 ناشي از تعبير شده است، نه تنها» هراسي بيگانه«، به غربي گراني خارجي كه از سوي تحليلها

به خاك ايران در طول تاريخ اين كشور بوده كه، تهاجم بيگانگان بلكه بيشتر از آن جهت است

آني خارجي با توطئهدولت ها و چپاول منابع هاي زيركانه درصدد حفظ نفوذ خود در ايران

به شكست كشاندن نهضت مشروطه در آغاز قرن نمونه. اند برآمده اي از اين مداخالت را در

 مرداد28كودتاي نقض بيطرفي ايران در دو جنگ جهاني،،1915و1907يستم، قرارداد هايب

و سكوت در قبال سركوب نهضت 1332 و تالش براي حفظ رژيم 1342 خرداد15و حمايت

ت ميشاه به.توان ديدا آخرين لحظه ممكن، كه  دو شكست عظيم ايران در جنگ با روس

و تركمانچاي شد، تأثيري 1828و1813هاي ترتيب در سال به عقد قراردادهاي گلستان  منجر

درنك تعيين .پذيري از بيگانه در ايران داشت ايجاد ذهنيت آسيب نده

بر» نفي سبيل«اسالمي با پيروزي انقالب اسالمي، قاعده كه براساس آن غيرمسلمانان نبايد

يكهن. ستيزي افزود مسلمانان سلطه پيدا كنند، بر شدت بيگانه گامي كه اين اصل به عنوان

وو المللي هايي را در پذيرش هنجارهاي بين، محدوديتشودميمطرحقاعده  كنشگران

ميكارگزاران خارجي  به همين دليل در قانون اساسي اصولي در مورد محدوديت. كندايجاد

سي. وجود دارد استخدام مستشار خارجيوگذاري خارجي پذيرش سرمايه است همچنين در

در(هادولتهايي با سلطة غيرمسلمين بر مسلمين در ساير خارجي مخالفت  مانند آنچه

و مي) عراق شاهد آن هستيمافغانستان نهنه«در همين راستا اصل. گيرد شكل » غربي شرقي

الگوي كنش سياست خارجي ايران ايجاد كرد كه همانا گسستن از وابستگي دگرگوني وسيع در

و طرد سلطه آنها بودهبه ابرقدرت به اندازه اهميت اين استقالل.ا و نفي سلطه اي بوده خواهي

به فصل سياست خارجي در قانون اساسي در كه دو اصل از چهار اصل مربوط همين است

كه152در اصل. رابطه است سياست خارجي جمهوري اسالمي« به صراحت اعالم شده است

و سلطهجو ايران براساس نفي هرگونه سلطه و تماميت پذيري، حفظ استقالل همه يي جانبه

ه و عدم تعهد در برابرارضي كشور، دفاع از حقوق و روابط هاي سلطهقدرت مه مسلمانان گر

به» سلطه«لغت.»آميز با دول غيرمحارب استوار است صلح در اين اصل قانون اساسي، پاسخي
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و دخالت بيگانگا  نيز راه بر نفوذ بيگانه153در اصل.ن استحساسيت ايرانيان نسبت به نفوذ

بدون شك زماني كه بناي هويت يك جامعه بر پايه تجربيات مشترك تاريخي. بسته شده است

و فردي آن تلقي  افراد آن استوار است، جدا شدن از اين تاريخ به منزله انكار هويت جمعي

و سرچشمه. شود مي كه منبع و الهام چنين پيوستگي به تاريخ هر چند و افتخار اي براي غرور

كه در برساختن بيم است؛ اما يك سايه رواني از خود برجاي مي و ناامني گذارد احساسوها ها

تأثيرات روانشناختي مداخالت بيگانگان نه تنها در ذهنيت. ها، نقش اساسي داردپذيري آسيب

ب،عامه مردم و ايستارهاي دولتمردان ايران در. گر بوده استه نوعي جلوه بلكه در باورها حتي

كه رژيم حاكم كامالً وابسته به دولت خارجي بوده است، نوعي  مقاطعي از تاريخ ايران

مي بي به بيگانگان به چشم .خورد اعتمادي نسبت

كه اين بي  مختلف در سياست خارجي ايران در طول تاريخ داشته، گاه جلوه هاياعتمادي

به ابهام. استبه سوءظن شديد تبديل شده و عدم اين امر توسل و عدم شفافيت گويي

پي داشته استصراحت در برخي از رفتارهاي  و پناه همچنين.سياست خارجي را در  توسل

ازبرد به عنوان يكي هاي هاي ايران جهت در امان ماندن از آسيباستراتژين به نيروي سوم،

و آمريكا در دهه.هاي بيگانه رقيب در ايران مطرح بوده است قدرت  آلمان در دوره رضاشاه

به. اند اول حكومت پهلوي دوم، چنين نقشي را براي ايران داشته تمايل جمهوري اسالمي ايران

و روسيه، پس از طرح برنامه  و گرايش به چين برقراري رابطه با اروپا در دوران جنگ سرد

و كشور اي ايران در مجامع بين هسته ميالمللي توسط آمريكا توان در همين هاي اروپايي را

.راستا مورد توجه قرار داد

 طلبي عدالت-3-6
و رفع هرگونه تبعيض در سطوح عدالت به معناي تالش براي برقراري برابري خواهي

يكي از خصلت و فراملي، به پاي. ساز نظام اسالمي ايران است هاي هويت ملي بندي مردم ايران

عآرمان و آرزوهاي كه بيشتر منعكس. ميقاً انساني، جزو الينفك فرهنگ آنهاستها  شعر ايراني

دا كننده نگرش جامعه ايراني است، نشان مي .ندردهد كه ايرانيان تا چه حد دغدغه عدالت را

به خوديهاي اسالمي كه در قانون اساسي ايران جايگاه اين ويژگي برخاسته از آموزه  خاص

هاي نخست پيروزي در سال؛)156و61،109،121و اصول در مقدمه(اختصاص داده است

به منظور برقراري نظام عادالنه جهاني به و انقالب اسالمي صورت اصل نفي سلطه استكبار

و حمايت از  و اسالمي، خود را ظاهر ساختهاي جنبشاستعمار شيطان«با)ره( امام. انقالبي

ب» بزرگ المللي را مشخصر هم زدن نظم ناعادالنه بينخواندن آمريكا، كانون مبارزه جهت

و ديدگاه جهان انقالب اسالمي ايران كه با خصلت عدالت. كرد و اسالم شيعي گرايانه گرايانه
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اسالم براي گسترش عدالت همراه شد، در سياست خارجي خود با الهام از اصل نفي سبيل

 حمايت از جنبش اسالمي.به كنش پرداخت) امع اسالميوجبرطرد سلطه امپرياليسم(

و مخالفت با حضور آمريكا در منطقه، و شيعيان عراق  برگرفته از همين الگوي فكري افغانستان

و طلبي ريشه به زعم خيلي از نويسندگان، عدالت. بود هايي حتي ماقبل اسالم در ايران داشته

و  به يك عنصر ارزشي تعييبويژه تأكيد اسالم كننده تبديل كرده استنتشيع بر عدالت، آن را

كه ما تحت عنوان  به آنچه مشيرزاده،( شناسيم، نقش داردمي» هويت اسالمي«كه در شكل دادن

ص1385تابستان  طلبانه مردم ايران كه جزئي از فرهنگ سياسي آنان رويكرد عدالت.)22، پيشين،

و توانايي به منافع ملي در چارچوب امكانات كه ميها است، براي كساني انديشند، قابلي ملي

و دور از عقالنيت نسبت داده مي و به رفتارهاي هيجاني، افراطي .شود درك نيست

و انقالبي-3-7  حمايت از جنبشهاي اسالمي
و جهان ويژگي اسالمي هويت جمهوري اسالمي، در كنار خصلت عدالت ،آنگرايي طلبي

حمدولتهايي را برعهده نقش ازهايت از جنبش قرار داده است كه يكي و اسالمي، اي انقالبي

به شمار مي پا.رود آنها و استكبار را از دايره جمهوري اسالمي ايران در مبازره با امپرياليسم

كه حمايت از جنبش و حمايت خود را شامل همهبودند، فرات» اسالمي«هايي -گروهر گذاشت
ميهاي ماركسيست نيكارهاي ضدآمريكايي كه حتي گروه اين. گرفت، كرد اگوئه را نيز در بر

.جهانشمولي سياسي به نوبه خود ريشه در ويژگي جهانگرايي جمهوري اسالمي ايران داشت

و نيز در اصل اين رسالت جهاني در . آن مورد تأكيد قرار گرفته است11مقدمه قانون اساسي

گ و اقدامات در همين راستا از همان ابتدا جمهوري اسالمي ايران، در مركز رايشات

و ضد آمريكايي قرار گرفت به جنبشدر. ضداسراييلي درجه اول توجه خود را معطوف

و اتحاد مسلمانان عليه اسراييل شد و خواهان ائتالف  تقويت ارتباطدر همين. فلسطين كرد

ك سوريه كه يكي از كشورهاي خط مقدم مبارزه با اسراييل بود، از اهداف عمده اتحاد استراتژي

و سوريه بود .ه استايران

ميحمايت از جنبش كه تايتواند طيف ها و تبليغاتي  وسيع از اقدامات را از حمايت لفظي

و تسليحاتي در به عنوان برگ برنده حمايت مالي در برگيرد،  در دست ايران قرار دارد، زيرا

و همسايگانش كه منشأ تنگناهاي بزرگ در روابط ايران با غرب به دليل عين حال  بوده است،

به عنوان ابزار چانهها نزد ملت مقبوليت اين جنبش زني براي جمهوري اسالمي ايران تلقي ها،

مي مي و توانند منبع فشار بر سياست خارجي كشور خود در جهت حمايت از جمهوري شوند

و هويت ايدئولوژيك براي اين نظام باشند و عامل تشخص از،رو از اين.اسالمي ايران حمايت

مجنبش و اسالمي از اهداف پايدار جمهوري اسالمي ايران تلقي .شوديهاي آزاديبخش
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و جهان سوم-3-8  گرايي عدم تعهد
آن دسته از ايستارهاي حاكم بر سياست خارجي كه براساس هويت اسالمي نظام شكل

و ابرقدرتشده هاي سركوبالملل را ميدان مبارزه ميان ملت اند، صحنه بين گرفته ها از يك سو

وو متحدان آنها از سوي ديگر مي و در اين ميان جمهوري اسالمي ايران، خود را ملجاً داند

ميپناهگاه ملت و خود، نوعي احساس تعهد. پندارد هاي مستضعف چنين برداشتي از جهان

به كشورهاي جهان سوم در جمهوري اسالمي ايران ايجاد مي ص اصلي كند كه از خصاي نسبت

به شمار مي نه غربي نه شرقي اتخاذ چنين سياستي بالفاصله پس از پيروزي. رود سياست

و هاي استراقانقالب اسالمي، با برچيده شدن پايگاه ، روسيهسمع آمريكا از مرز مشترك ايران

و لغو مواد و آمريكا، خروج ايران از سنتو و عهدنامه مودت6و5لغو موافقتنامه دفاعي ايران

و1921دوستي 152اصل. در كانون توجه سياست خارجي ايران قرار گرفتروسيه ايران

و عدم تعهد در برابر قدرت كه بر نفي سلطه استوار است،گر هاي سلطهقانون اساسي

افزايش حجم مبادالت. گيري سياست خارجي را به سوي كشورهاي غيرمتعهد تغيير داد سمت

او همكاري و نجام مسافرتهاي اقتصادي، هاي متعدد مقامات ايراني به كشورهاي جهان سوم

المللي، مشاركت فعاالنه در جنبش عدم تعهد، تغيير بالعكس، اتخاذ مواضع مشابه در امور بين

مي اسالميجهت سياست خارجي ايران را پس از پيروزي انقالب پس از فروپاشي. دهد نشان

مياتحاد شوروي، به نظر ايرس چنين كه در نظام دو قطبي دوران جنگد ستراتژي عدم تعهد

و هدف  هاي بزرگ بود،هاي قدرتسرد به معناي امتناع از قبول تعهدات نظامي در قبال مقاصد

 فارغ از ساختار نظام براي ايران،مسئلهاين اما،از دست داده است موضوعيت خود را

و هاي سلطه وضعيت عدم تعهد نسبت به قدرتبه معنايالملل، بين گر در همه اشكال آن

.هاي جهاني استبندي اصرار بر استقالل از قطب

 گرايي امنيت-3-9
و نگراني امنيت هاي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران،يكي از شاخص گرايي

به خطر افتادن امنيت ملي است معموالٌ براساس نگرش جامعه نسبت» امنيت ملي«.دايمي از

و  ميبه ايمني بر احساس مفهوم امنيت،از لغت هاي فرهنگتعاريف. شود بقاي خود تعريف

و رواني است،"احساس ايمني"يا"آزادي از ترس" ماندل(تأكيد دارند كه ناظر بر امنيت مادي

ازامروزه.)44ص،1377، و تهديدات حالت نرم تلقي افزاري يافته امنيت صرفاً نظامي نيست

ميبرخي دامنه. است و بينند كه شامل همه گرايش تهديد را آنقدر وسيع هاي نامطلوب

ميثبات بي و خارجي براي يك ملت كه با وجوداما؛شود كننده داخلي اين تغييرهاي ماهوي

به  عمدتاً پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ايجاد شد، جنبه نظامي امنيت جهاني همچنان
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ا پس منيت بينعنوان يكي از ابعاد قابل توجه به ويژه المللي اهميت خود را حفظ كرده است؛

به سمت امنيتي شدن به معناي نظامي آن رفت2001 سپتامبر11از حوادث  به شدت .، دنيا

كه امنيت از نظر برساخته هاگرايي براساس معنايي است  براي يكديگر قايل دولت

و دشمني هم بر همين منوال. شوند مي مي گيرندشالگوهاي دوستي نه تنها. كل محيط امنيتي

به شيوههادولتهاي برانگيزهوامري فرهنگي است مي جهت اقدام گذارد، هاي خاص تأثير

مي بلكه همچنين خصايص اصلي آنها يعني هويت اين عناصر. دهد شان را تحت تأثير قرار

كه شام و خارجيفرهنگي امنيتي سياست در تعامل با هم اهداف، استل هنجارهاي داخلي

و تجربيات تاريخي، با ايران، واقعيتارتباطدر. سازند خارجي را برمي هاي جغرافياي سياسي

بدو عامل مهم  بهنگرشرتأثيرگذار مينسبت به شمار به دليل احساس. آيند امنيت ملي ايران

به بهره آسيب خط پذيري تاريخي خود همواره گ گيري از و دفاع رايش داشته مشي بازدارندگي

كه در مقايسه با ساير مناطق پيراموني ايران،. است اين كشور در خاورميانه واقع شده است

و در عين حال امنيتي المللي بين م ترين ميترين منطقه و موضع خصمانه. شودحسوب آمريكا

به جمهوري اسالميسراييلا و محيط غيردوستانه عربي در همسايگي ايران، وضعيت نسبت

و هندوستان، ادعاهاي اعالم شده در رابطه با مالكيت ناآ و عراق، روابط پاكستان رام افغانستان

و ابوموسي، وجود كشورهاي ذره سه جزيره اي در شمال ايران ايراني تنب كوچك، تنب بزرگ

و اجتماعي مواجهند، ايران را مجبور كردهكه با بحران  هاي مختلف هويتي، اقتصادي، سياسي

برتا بيش و نظامي متمركز سازد ترين توجه خود را در. مسايل امنيتي و عيني اين شرايط ذهني

به سالح و تدافعي را بيش از پيش براي جمهوري مجموع، ضرورت دستيابي هاي بازدارنده

 با برد دو هزار3 يافته شهابءهاي ارتقا دستيابي به موشك. اسالمي آشكار ساخته است

كه در تيرما به گفته. قابل توجه استارتباطبه آزمايش درآمد، در همين 1387ه كيلومتر

و خارجي، اين موشك تحليل و كارشناسان نظامي ايراني مي گران سياسي توانند اهداف داخل ها

به تأسيسات هسته با دستيابي. اي ايران، هدف قرار دهند اسراييل را در صورت حمله آن كشور

شببه اين فن روزنامه( كه العالم، ايران به قدرت موشكي منطقه تبديل شده استآوري، به گفته

ص1387 تير19اطالعات،  با–بنابراين، مالحظات سياسي.)1،  امنيتي در سياست خارجي ايران

و آشوب به عنوان رويكردي غالب مورد توجه هدف حفظ بقا در محيطي به شدت امنيتي زده

.قرار دارد

و تداوم-3-10  تغيير
مي منظر بر ساختهاز كه هنجارهاي گرايي، تغيير در سياست خارجي هنگامي رخ دهد

به هويت يك كشور دچار تحول شوند شكل هم. دهنده و كه هم داخلي اين هنجارها

مي خارجي كه به نقطه اند، زماني تغيير در اين حالت، رابطه گذشته ميان. اي بحراني برسند كنند
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و رف ميهنجارها، هويت، منافع ص1383پور، قهرمان( شود تار سياست خارجي دچار تغيير در.)81،

به تاريخ تحوالت. يابد غير اين صورت سياست خارجي تداوم مي در اين راستا با توجه

مي سياست خارجي ايران در سده و غالب در رفتار ايران هاي گذشته، توان الگوهاي تكرارپذير

و بالعكس را مور دبا ديگر كشورها .داد شناسايي قرار

كه از گذشته تاكنون از تداوم برخوردار بوده، و پايدار كشور يكي ديگر از اهداف كالن

و ثبات منطقه و اهداف سياست. اي است حساسيت نسبت به صلح در واقع برخي از مسايل

و  و خصوصيات فرهنگ عمومي و تداوم تاريخي كه برآمده از وضعيت ژئوپليتيك خارجي

به نگرشميارتباطدر اين. استيافته كشور بوده، پس از انقالب اسالمي تداوم سياسي توان

و تالش براي ايفاي برتري. ايران نسبت به جايگاه خود در منطقه اشاره كرد جويي در منطقه

واي يكي از اهداف كالن دولت منطقهنقش هژمون  . بعد از انقالب بوده است ايران در قبل

كه ايران با پيروزي انقالب اسالمي در قبال دسته دوم مسا يل سياست خارجي، مواردي است

و متضاد با موضع رژيم سابق اتخاذ كرد پس از انقالب، دولت ايران. آن موضعي متفاوت

به براساس آنكه دنيا مي گونهرا در اي ديگر و برداشتي متفاوت از رژيم سابق از نقش خود ديد

ر كه آن ميدنيا داشت؛ نقشي و مستضعفان جهان و پناهگاه مسلمانان دانست، دو هدفا ملجاً

به اهداف و نهضت-1: سياست خارجي خود افزود پايدارزير را هاي دفاع از مسلمانان

و اسراييل و مقابله با آمريكا و ايجاد-2،آزاديبخش  تالش براي استقرار حكومت جهاني اسالم

.امت واحد اسالمي

و در واكنش،المللي اجهه با هنجارهاي بيناين اهداف در مو هايي را عليه ايران برانگيخت

و بين و نهايت، تعامل هنجارهاي داخلي المللي شرايطي را ايجاد كرد كه به تعديل اين مواضع

و. تحول در گفتمان سياست خارجي انجاميد در قلب اين تحول، تصويرسازي جديد از خود

و چگونگي فكر كر هاي سيال بودن كانون. دن در مورد ديگر كشورها قرار داشتنحوه نگرش

و تغيير آن از اوايل دهه آخر قرن بيستم، جلوه هاي جهاني شدن از جمله تهديدات قدرت

فرامرزي تروريستي، در چگونگي برداشت نخبگان سياستگذار جمهوري اسالمي ايران 

و اصالح هاشميهاي زمان رياست جمهوري تكنوكرات. تأثيرگذار بوده است طلبان رفسنجاني

كه چرخشي در  دوران خاتمي بر همين اساس درصدد تعامل سازنده با محيط پيراموني برآمدند

به شمار مي سه با توجه به اينكه سياست خارجي،. رفت سياست خارجي ايران برآيند تعاملي

و بين محيط در حال تغيير داخلي، منطقه و طبيعت آن تلقي المللي است، تغيير جزو ذات اي

و چارچوب مي به طور طبيعي شود، لذا اگرچه در سياست خارجي كشورها، يكسري اصول ها

مي بخشند، اما در عين به شكلي ثابت خود را تداوم مي به حال تغييراتي ضروري پيش كه آيند

مي ناگزير در قالب همين چارچوب هاي متفاوت جهت تحقق اهداف تاكتيك. گيرند ها صورت
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به چنين ضرورت ميراهبردي نظام، در پاسخ اما قطع نظر از چنين؛شوند هاي گريزناپذير اتخاذ

و اغلب شتابهاييضرورت و بدون برنامه اتفاق در ايران، اين تغييرات بسيار سريع زده

ميبه گونه افتد؛ مي اين سيال بودن. كند اي كه نوعي ناپايداري در سياست خارجي را القاء

مي، مانع از تداوم برنامهمواضع وشود كه براي هايي به زمان دارند آزمون اجرا ناتمام. نياز

 اقتصاد محور دولت هاشمي وسياست خارجي فرهنگ محور دولت هاي سياسترهاشدن 

به شمار مي آيندنمونه اصالحات، .هايي از اين موارد

و سمت-3-11  هاي متعارضگيري اهداف
م تفسير گروه در هويت جمهوري"اسالميت"و» ايرانيت«ختلف از وزن نسبي هاي

حتي. متعارض در سياست خارجي آن شده استهاي گيري سمتاسالمي ايران، موجب بروز 

و عدالت مفاهيمي چون غرب به اسالم به عنوان هنجارهاي اساسي ستيزي، بازگشت طلبي

و نزاع قرار گرفته، موضوع اختالسياسيهاي پس از انقالب، در درون گروه فقدان. اندف

و ضعف پيوند هويتجبومهنجارهاي مشترك  ي سياسي بر مبنايهانگرش گيري شكلها

شدهاي خودفهمي ي متعارضيهاگيري چنين مواضعي در سياست خارجي؛ سمت پيامد.هويتي

رد.ايم هاي مختلف حيات سياسي جمهوري اسالمي شاهد آن بودهبوده است كه در دوران

گيري اعضاي سفارت هاي متعارض در رابطه با گروگانگيري توان به سمتميارتباطهمين

و سقوط دولت موقت انجاميد، به استعفاي بازرگان كه از آمريكا در تهران تفسيرهاي متفاوت

نهنه«اصل  به چگونگي صدور انقالب،»غربي شرقي، هاي متعارض گيري سمت، تفاسير مربوط

.ه يا توقف جنگ تحميلي عراق عليه ايران اشاره كرددر مورد ادام

ميدر دوران سازندگي نيز اين تعارض به چشم  رويكرد سياست خارجي هاشمي. خورد ها

و تكنولوژيك خارجي در اقتصاد كشور قرار و فني رفسنجاني براساس جذب منابع مالي

كه در تعارض با سياست دو همچنين برنامه.هاي اقتصادي ميرحسين موسوي بودداشت هاي

و همسو نبودند سياست. دولت بعد از هاشمي در سياست خارجي، با يكديگر هماهنگ

نه جويانه احمدي خارجي مواجهه هاي خاتمي نبود، تنها مكمل سياست گفتگوي تمدن نژاد

و تعارض با آن نيز قرار داشت ب.بلكه در تقابل وه اين تعارض در عرصه كارگيري ابزارها

ميو  كه اگرچه در ايجاد شود؛ سايل تحقق اهداف غيرقابل تغيير سياست خارجي هم ديده

مي قابليت سر مانور براي كشور به دليل عدم توافق بر و مؤثر باشد، اما در عين حال تواند مفيد

به فعليت درآمدن ظرفيت و در سطح كاربرد ابزاري خاص، مانع از هاي واقعي ايران در منطقه

م هاي اي جز خنثي كردن تالش، نتيجههادولتهاي متعارض گيري سمت. شوديجهان
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و از دست دادن فرصت به. ها ندارد ديپلماتيك يكديگر اين امر در مقاطعي از تاريخ كشورمان

به ديپلماسي كه . معروف شده است» زني از موضع ضعف چانه«اي انجاميده

به اختالف بخشي از اين تعارض و گروهظر جناحن ها، مربوط هاي فشار داخلي هاي سياسي

اهللا رمضاني معتقد است سياست خارجي ايران تا حد زيادي زاده تقابل شديد روح. شودمي

ص1380رمضاني،( وضعيت داخلي است  متعارض را هاي گيري موضعوي همچنين اين.)57، پيشين،

مي گروه بودنبه سيال مي هاي ايراني نسبت و سايل سياسي در ايران چنان سيالم: نويسد دهد

كه ممكن است آرمانگرايان امروز، فردا واقع صص( گرا شوند است به.)68-69همان، بخشي ديگر

و تنوع ديدگاه مييهاي شيعپويايي انديشه ز به مسئله قابل تفسير بودننيبرخي.يابد ارتباط

و سياست خارجي بر عنوان مثال حمايتبه. گرددمياصول قانون اساسي در رابطه با منافع ملي

و تفسير را در كه مورد تأكيد قانون اساسي است، جاي تعبير  مفاهيم بارهاز مستضعفان

در. بازگذاشته است» مستضعف«و» حمايت« صدق» منافع ملي« مفهوم خصوصهمين امر

مفاهاي سياسي مختلف گروهزيرا؛كند مي ريهاين ودهكرهاي گوناگون تعبيربه صورتام

شكل مؤلفه به مي اولويتهاي متفاوتيهاي آن گيري نيز وجود مراكز متعدد تصميم.ندكن بندي

و سيال در سياست خارجي ايران گيري به نوبه خود موجب سمت و شودميهاي متعارض

مي تصميم فرايند .كند گيري را طوالني

 جمع بندي-4
هايكه مؤلفه ري اسالمي ايران، نشان دادگرايانه از هويت نظام جمهو ساختهبرتحليل

شكل هويت و در نتيجه در و ديگران و كنش ساز نظام، چگونه دربرداشت از خود گيري منافع

هاي توجه دستگاه ديپلماسي بر همين اساس، كانون. آن نقش داشته است سياست خارجي

ها، از اين شاخص.تهاي سياست خارجي ايران مورد بررسي قرار گرف كشور با عنوان شاخص

كه در طول تاريخ زيرا براساس هنجارهايي شكل گرفته برخي از تداوم تاريخي برخوردارند، اند

و در روحيه ملي ايرانيان رسوخ كرده و برخي ديگر با تغيير هنجارها هااند؛ و ارزش ي داخلي

ب بين و تعديل دارند؛ اگرچه ممكن است در و امكان تغيير رابر تحوالت، درجه المللي، احتمال

و تعمق در شاخص. تغييرپذيري متفاوتي داشته باشند به اين نتيجه تأمل هاي مورد بررسي ما را

"گرايي امنيت"تحت تاثير مؤلفه رساند كه رويكرد غالب در رفتار سياست خارجي ايران، مي
- عدالت،ايمنطقهگرايي هاي جهانگرايي، اسالمگرايي، ايران مداري، هژمونمؤلفه. قرار دارد

و حمايت از جنبش طلبي، ازو پوياچهره اي هژمونيك امنيت گراييوانقالبيهاي اسالمي

هاي نخست پس از پيروزي جمهوري اسالمي ايران در سال.سازندايران نزد جهانيان برمي

حفظ مبتني بر صدور انقالب،"بسط محور"اتخاذ سياست خارجيبا انقالب اسالمي،
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منيت جهانا،بر اساس چنين استداللي.در گرو بسط آن تلقي مي كرداسالمي را جمهوري

به گفتمان با آغاز جنگ تحميلي،.تگرفاسالم مدنظر قرار  حفظ" اين گفتمان جاي خود را

بر داد"محور اين گفتمان نيز با پايان.يافت اولويت"القراام"به عنوان آن حفظ نظام مبنايكه

و شد"رشد محور"به گفتمان 1360 دهه از اواخر جنگ م مبتني بر توسعه تبديل لي كه امنيت

به صورت توسعه اقتصادي در زمان اين رويكرد،.كردمي را بر اساس متغير توسعه تعريف

و توسعههرياست جم جم وري هاشمي رفسنجاني سيدمحمد وريهسياسي در زمان رياست

برگفتماندر.مورد توجه قرار گرفت خاتمي، .هاي داخلي استجنبه رشد محور تأكيد امنيتي

دا"گراييامنيت" الشعاع مؤلفهها تحتاين گفتمان همه و هويت ايراني قرار براساس شته

اشهاي سياسي، از منظرهاي گوناگون به آن توجه ضرورت - بر همين اساس سياست.ستده
و توسعه سياسي خاتمي، مغاير با ين سياست كالن نظام،ا هاي توسعه اقتصادي هاشمي

هاي سياست خارجي ايران غالب شاخصوجهتوان گفتمي، بنابراين.تشخيص داده شد

 وجود برخي.يك از آنها ماهيتي اقتصادمحور ندارند هيچو استمحور امنيترويكرد 

به عنوان( مستلزم هزينه كردن از منابع اقتصادي گراييجهان ايران مداري،ازشاخص ها مانند

 منافع اقتصادي هيچگاه به عنوان هدف سياست خارجي ايران مطرح،در واقع.است)ارابز

حد.نبوده است به منافع اقتصادي در  محدودترياصوالً كشورهاي داراي تمايالت هژمونيك

و امنيت را در صدر سلسله مي و كسب قدرت رو از اين. دهندمي مراتب منافع ملي قرار نگرند

ب كه و نيز محيط امنيتيمي توان گفت ا توجه به تجربيات تاريخي، موقعيت ژئوپليتيك ايران

به پيراموني، اولويت مالحظات امنيتي در سياست خارجي ايران، يكي از شاخص هاي پايدار آن

. رود شمار مي

:و مĤخذمنابع
 فارسي-الف

،، احتشامي-1 و)اقتصاد، دفاع، امنيت(، سياست خارجي ايران در دوران سازندگي)1378( انوشيروان ، ترجمه ابراهيم متقي
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:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است
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