
و علوم سي  135-158 صفحات،1389بهار،1، شمارة40اسي، دوره فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

 سياست خارجي جمهوري اسالمي نسبت به آمريكارويكردي در دامنه
"يشگيرانهپييواقعگرا"تا" پيشدستانهييوياگرار" از

∗ زادهحسين سيف

و علوم سياسي دانشگاه تهران  استاد گروه علوم سياسي دانشكده حقوق

 در واشنگتن (Middle East Institute)موسسه مطالعات خاورميانه پژوهشي هيئت علمي

)24/4/88: تاريخ تصويب–29/1/88: تاريخ دريافت(

: چكيده
كهانآپيشفرض اين دانش پژوه حاكي از و بنا به مقتضياتي، ست جمهوري اسالمي متعمدانه

يكلبه رغم اين پيشفرض، يافته.ي در خصوص آمريكا داردابهام برانگيزخارجي آگاهانه سياست 
احامقاله آن و سنجيدهژتمال زياد در بلند مدت روابط استراتست كه به دواييك حساب شده  بين

و آمريكا برقرار خواهد شد به. كشور ايران اما در ميان مدت، ديوار بدبيني جمهوري اسالمي
و آثار ليبرالي سكيوالريستي مدرنيسم به حدي است كه سياست خارجي جمهوري-آمريكا، غرب

ح بي اينءبه اقتضا. يطه بي اعتمادي احتياط آميز باقي خواهد مانداسالمي نسبت به آمريكا در
ي جهت گيري ميان مدتافرضيه مقاله ايناعتمادي احتياط آميز، سياست ست كه شكل ساده شده

بين دو ديدگاه است تلفيقي دامنه اي متضمن"لزوماخارجي جمهوري اسالمي نسبت به آمريكا 
در اين رويكرد تلفيقي، هرگاه يكي".ي پيشگيرانهيواقعگرا"تا"نهپيشدستايايروياگر": بديل زير 

غالب شد، رويكرد ديگر در نسبت به آمريكا از اين دو رويكرد ميان مدت بر حيطه سياست ايران 
و بنا به مقتضيات متني،. ايفا خواهد كردمهركننده غالب نقادي از رويكرد غالب نقش  در طي زمان

از منظر تحليلي، ادعاي اين مقاله.ه بديل به طور متناوب با هم عوض مي شودجايگاه اين دو نگا
و تعصبات غيرتمندانه بودن مقيد لحاظبهست كه سياست خارجي جمهوري اسالمياآن به عادات

و رسوم ارزشياخالقي تعهدو يا به عكس/نظم اوليه اي را معنوي- به آداب  مقتضيات متعارضي
.ردبه نمايش مي گذا

: واژگان كليدي
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.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده كه در اين مجله منتشر شده
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آنها دارند به نتايج. ما از اين كه اقتصاد آمريكا دچار آشفتگي شده، خوشحاليم"

گ و خداوند آنها را مياعمال بد خود مي رسند و آنها به پريشاني وشمالي دهد

 ....اند كه اين آشفتگي از آمريكا به اروپا سرايت كرده است افتاده

. تر هستيم تر شوند، ما خوشحال هر چه آنها ناراحت. اين مايه خوشحالي ماست

".تر مي شوند همانطور كه ما هر چه ناراحت تر باشيم، آنها خوشحال
)1387 مهر12آيت اله جنّتي در نماز جمعه(

 مقدمه
محافظه كارانه در آمريكا، مشاهده عكس العمل-به رغم سر آمدن دوران ستيزه جوئي نو

به مواضع يك  چون اوبامايتباريي سال رياست جمهوري روشنفكر آفريقا جمهوري اسالمي

كه حتي در ميان مدت،:ه شده استموجب ظهور مفروضه زير در ذهن نويسنده اين مقال

و آمريكا دل بستنمي به. توان خوش خياالنه به گرم شدن رابطه بين ايران نگاهي واقع بينانه

به آمريكا حاكي از آن ست كه در مياناسياست خارجي ميان مدت جمهوري اسالمي نسبت

به آمريكا در حيطه بي آميز مادي احتياطاعتمدت، سياست خارجي جمهوري اسالمي نسبت

بي. باقي خواهد ماند يااعتمادي، فرضيه اين مقاله اينبه اقتضاء اين ست كه شكل ساده شده

رويكردي سياست خارجي جمهوري اسالمي نسبت به آمريكا متضمن جهت گيري ميان مدت 

ييواقعگرا"تا"پيشدستانهييروياگرا": است آگاهانه از تلفيق بين دو ديدگاه بديل زير

در اين رويكرد تلفيقي، هرگاه يكي از اين دو رويكرد ميان مدت بر حيطه سياست".پيشگيرانه

در. ايران غالب شود، رويكرد ديگر در غالب نقادي از رويكرد غالب نقش ايفا خواهد كرد

به طور متناوب با هم عوض مي و بنا به مقتضيات متني، جايگاه اين دو نگاه بديل طي زمان

طي شانزده سال كابينهد. شود و اصالحر طلب خاتمي، رويكرد هاي عملگراي رفسنجاني

و رويكرد"ي پيشدستانهيواقعگرا"روشي  ييروياگرا"روشي در جايگاه ناموثّر هژمونيك

به آمريكا قراري در جايگاه وتو"پيشدستانه ي موثّرّ بر سياست خارجي جمهوري اسالمي نسبت

 امروزي از جايگاه"ي پيشگيرانهيواقعگرا"ي در رويكردير وتوعلّت وضعيت ناموثّ. داشت

با اهميت يافتن مسائل. گيردضعيف امر سياست خارجي در نگرش مردمي ايران سرچشمه مي

به حاشيه رفته است- سياسي به. اقتصادي داخلي، موضوع سياست خارجي در نگاه مردمي

 ناشي از حمايت رسمي"ي پيشدستانهيروياگرا"ي موثر گذشته در رويكرديعكس، قدرت وتو

بي. هاي غيرمنتخب از آنان بودتئوكرات و اين حمايت، از سالبه يمن آن ،1384اهميتي

و فشار وتويرويكرد روياگرا ييي نگاه واقعگرايي پيشدستانه به نگاه هژمونيك تبديل شده

كه سياست. پيشدستانه رنگ باخته است يا/غير عامدانه"هاي البتّه  امريكا"به عكس عامدانهو

ع بيلهم نقش از. تاثيري داشته استت كافي را در اين همانند ناكارآمدي درخواست بازرگان

دريعملگرا، ناكارآمدي1979آمريكا مبني بر فقدان صدور اجازه ورود به شاه در  ي رفسنجاني

درو ناكارآمدي اصالح طلبي دموكر1993هاي كلينتون در جلوگيري از تحريم اتيك خاتمي
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، در تعميق اين2002بوش در از سوي"محور شرارت"جلوگيري از قرار گرفتن نام ايران در

. ناموثّري نقش بسزا داشته است

و روشي گرچه هر دو فقهاين نگاه به پايه هستند، اما به لحاظ نگاه سلبي هاي تاكتيكي يا

و همچني به مدرنيسم به ترتيب نسبت ن توان آمريكا دارند، دو رويكرد بديل عكس ايجابي كه

و- ژمونيك اكثريته- جايگاه:و در ضمن پيوسته( را در سياست)ي اقليتيوتجايگاه

نگاهي كه رويكرد روشي. كنندمياعمالخارجي جمهوري اسالمي نسبت به آمريكا 

مي"ي پيشدستانهيروياگرا" "ي آمريكازوال امپراتور"مبتني بر پيشفرض كنند، را مديريت
به. است در"سخنان رياست جمهور وقت ايران نسبت  بهمن22مرگ سرمايه داري آمريكا

بانيان اجراي به اقتضاء اين مفروضه،. يكي از مصاديق اين پيشفرض است" صرفا"1388

كه"روياگرائي پيشدستانه"رويكرد روشي  در كارزار ناشي از زوال آمريكا مدعي هستند

يهاسياستو خود، تهديدات ناخواسته را عليه موجوديت جمهوري اسالمي،اجتناب ناپذير 

مي كند كه مطلوب"ي رسواگرايانهيافشاگرا"به نظر آنان. جمهوري اسالمي ايجاد  انقالبي

كف"نظاميان و اقداماتكر است موثرترين راه پيشدستانه براي خنثي"جان بر دن نيات

نظام مقدس جمهوري"،"دنياي اسالم"عليه) اسرائيل(ايشمنطقهو نائب"امپرياليستي"

و"اسالمي و خارجي جمهوري اسالمي استهاسياست، به نظر آنان افشاي اين.ي داخلي

و در نتيجه از بين بردن زمينهيرسوا ي آگاهي الزم را براي تسريع زوال امپراتوري آمريكا،

و اس"خنثي كردن"در عمل تهديد مي تهديد عليه جمهوري در. كندالمي فراهم پيشدستي

يا"ناصحانه"اقدام  و تقويت"افشاگرايانه"و - نيروهاي امنيتي"روحيه انقالبي" از يكسو

و بوميينظامي متعارف جمهوري اسالمي از سو اي از سوي ديگر، مقوم ايني منطقهيگراي

پژوهشي وزارتن پيشيمعاون- به نظر صاحبنظراني چون منوچهر محمدي. رويكرد است

و بيان مديران سياسي- رئيس جمهور وقت مشاور عالي امنيتي-و حميد موالنا-خارجه

و دهم مجريه ونهم بسيج، اين رويكرد همراه با بخشي از فرماندهان انقالبي سپاه پاسداران

يهاسياستو قادر است سد دفاعي قابل اعتمادي براي حفاظت جمهوري اسالمي،

و اجتنابجويانه آن در مقابل تهديدات اجتنابعدالت پذير آمريكا عليه ناپذير محيطي

و متعلّقاتش فراهم كند يكي از مديران كل وقت وزارت خارجه،.جمهوري اسالمي به كالم

به اصل بداء" او"روياگرائي پيشدستانه"گيري جانمايه اين جهت"اعتقاد كه  اي است،

ن"آرمانگرائي متعهدانه" در(اميدمي .)2010 ژانويه22در اظهارات شخصي به نويسنده

و اي كامالً بر مفروضه"ي پيشگيرانهيواقعگرا"به عكس، نگاه  متفاوت نسبت به قدرت

 بومي-سكيوالر فردي-اين نگاه آمريكا را در علَمداري نظم ليبرال. منزلت آمريكا استوار است

هم- و مي داند  منزلت هژمونيك در نسق ساختار بين الملل موجوددارايآن را جهاني موفّق



 1389بهار،1شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 138

كه به اين مفروضه وصفي معتقدند،. شناسدمي و مديران ديواني در نتيجه، رهبران سياسي

به نظر آنان، به يمن نيروهاي. كنندسياست خارجي محتاطانه را در قبال آمريكا پيشنهاد مي

و"ييمتخصص ميهن پرست، شعارزدا و همكاري"ييزداتنش" از سياست  از روابط با آمريكا،

بر)1(فنّي با آن كشور به ترتيب دو ابزار روشي مناسب-اقتصادي هم براي ايجاد ترمز

و  هم براي باال بردن ظرفيت جمهوري اسالمي در مقابل)2(پيشگيري از تهديدات آمريكا،

و متعلقّاتش است جمهوري" يعني.تحوالت اجتناب ناپذير محيطي عليه جمهوري اسالمي

 هاي روشو گذشته هاي كليشه.كند روزآمد بحران به را خود اسالمي ايران يك باره رويكرد

و حضور فعال ترك گويد نفع به را انزواگرايانه"احيانا اي ....ابتكار اپيام اين نگاه كهن در ست

 مدت، ميان در زدايي تنش مدت، كوتاه در بحران از خروج بايد ايران استراتژي مريكا،آخصوص

از("اعتمادسازي در بلندمدت باشد .)1384 سيف زاده، سياست خارجي ايران، تهرانبه نقل

بر خالف نگاه اول كه خواهان يافتن ياران استراتژيك ضد آمريكائي در خاورميانه، كره

و آمريكاي التين است،  ياران يز مترصد يافتنن"ي پيشگيرانهيواقعگرا"شمالي، آفريقا

كمابيش با پيشفرض بنيادي اين نگاه. استت خارجي ايران استراتژيك ديگري براي سياس

"واقعگرائي پيشگيرانه،"در نگاه طرفداران، رويكرد. سازگارستهافرضيات نظريه رژيم
به آمريكا در عرض سياست خارجي اين كشور با سياست خارجي جمهوري اسالمي نسبت

ط نه در آننقاط ديگر است، در اين نگاه عرضي، برخالف منزلت نيابتي ايران در رژيم. ول

به هر منطقه براي"ي پيشگيرانهيواقعگرا" استراتژي روشيراناگذشته، طرفد  نگاهي متفاوت

و همبستگي اسالمي، مثالً.دنسياست خارجي ايران دار ، دنياي اسالمي به مثابه مبناي انديشگي

به رهبري آمري  دنياي شرق جديد،فني-اقتصادياستراتژيك كا به مثابه يار دنياي مدرن غرب

به مثابه تامين كننده منافع دو جانبه انرژي در امنيتي در مقابل- قالب سازمان همكاري شانگهاي

ت و كنفرانس غيرمتعهدها براي و نرم افزاري غرب، هند مينأتهديدات مشترك سخت افزاري

ز جمله تامين حقّانيت سياسي براي سياست استقالل جويا( فرهنگ استقاللي نيازهاي مشترك

).جمهوري اسالمي

به رويكرد سياست روشي دو نگاه،عالوه بر اين  در فضاي ذهني جمهوري اسالمي نسبت

و آرمانگرايخارجي در قبال آمريكا، دو نگاه كم رمق آرمانگرا ي اخالقي نيز بينيي سياسي

هر. اسالمگراها وجود دارد و- دو نگاه اخير اسالمگرايان در فضاي ملّيالبتّه ميهن"مذهبي

مي"يانهگراستي جهانوطندو  بدين لحاظ اين دو نگاه خارج از فضاي. شوند ايراني مطرح

مذهبي خواهان استقرار نوعي روابط- نگاه ملّي. انديشگي جمهوري اسالمي مطرح است

كه متضمن رابطه  م"استراتژيك با آمريكاست، و بيرون از دست نشاندگي"نفيموازنه  مصدق،

(Patron-client)استراتژيك"و"ريديگ-ما"نگاه جهانوطن گرا، با نفي تقابل دوگانه. باشد-
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و آمريكا را در فضاي حفاظت از تنوع"تاكتيك ي متفاوتهاارزش، سياست خارجي ايران

به ترتيب معادل نگاه مدرنيست. كندجستجو مي غراين دو نگاه و روشنفكران هاي بگرا

1جهانوطن است
.)1387، كيهان(

طور كلّي شاهد چهار نگاه اسالمگراهاي ايراني نسبت به سياست با توضيحات فوق، به

و يك نگاه)مذهبي-ملّي(، يك نگاه استراتژيكروشيدو نگاه. خارجي ايران به آمريكا هستيم ،

در. Patriotic cosmopolitanism)گراوطن جهان- ميهن پرستي(گرايانه انسان دو نگاه اول بالفعل

و هستندفضاي سياست خارجي جمهوري اسالمي فعال  و دو نگاه ديگر در وضعيت بالقوه

و بيرون از قضاي متني جمهوري اسالميكم . قرار دارندرمق،

به روابط تاكتيكي با هدف دو نگاه بالفعل در فضاي انديشگي جمهوري اسالمي نسبت

به علّت كافي بينآمريكا "خانواده انقالب"المللي براي حفاظت از جمهوري اسالمي،، دستيابي
و.ي مطلوب آنهاستهاارزشو رابطه تاكتيكي با آمريكا در واقع تهديدات خارجي آمريكا

بر. بردغرب عليه جمهوري را از بين مي درهاارزشعلّت الزم عالوه بر تاكيد ي اسالمي،

مييگراقالب بومي و يا بديل باال بردن ظرفيت جمهوري اسالمي ممكن در مقابل،. شودي ناب

به رابطه با آمريكا، هدف ملي و ها تامين منافع ملّي با فيلتر تزكيهمذهبي- نسبت گر مذهبي،

به سرنوشت مشترك انسانها با  هدف ميهن پرستان جهانوطن گرا تامين منافع ملي با مالحظه

درهاارزش  سطح جهاني، همراه با كاهش تهديدات محيطي از جمله زياده طلبيي متنوع

.هاي بزرگ عليه ايران استقدرت

به سياست خارجي جمهوري اسالمي گانهفرضيات سه اي كه ذهن اين دانش پژوه را نسبت

به خود مشغول داشته است عبارتند از بهاوالً: در قبال آمريكا رئيس(طالباني رغم آنكه،

ع كه) راقجمهور و وزير"،ها آماده بهبود روابط با آمريكا هستندايراني"مدعي شده است

 تمايل خود را براي 2009و سپس نخست وزير تركيه در دسامبر2009خارجه وقت در مارس

و آمريكا اظهار داشتند، ميانجي و كاهش تنش بين ايران كه گري  فرضيه اول اين مقاله اينست

كه روابط و عقيدتي دو كشور درگير گفتمان ديالكتيكي مقوم تعارضتا زماني هاي ساختاري

و آمريكا باشد، در بهترين وجه، سطح روابط جمهوري اسالمي از سطح  جمهوري اسالمي

به شكل-تاكتيكي و مريز"روشي هايبه كالمي ديگر، تعارض. باقي خواهد ماند"كجدار

ب كه جمهوري اسالمي را و عقيدتي و عليساختاري الخصوص از آمريكاه طور عام از غرب

 
ا.ستا كيهانروزنامهي پيشدستانهيارگان رسمي رويكرد روياگرا.1 عضاي آن كيهان دبير كل نهضت آزادي را از زبان يكي از

كه. حزب جاسوس آمريكا معرفي مي كند   آلمان به شـيرين"موسسه پروتستان توتسينگ مدير"همچنين با اشاره به جايزه اي

و ديگردگران ازديعبادي داد، نگاه ميهن پرستي جهانوطن او  معرفـي مـي"عناصر ضـد انقـالب"شان وابسته به اين رويكرد را

.كند
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به استراتژيك خواهد روشي-سازد مانع تبديل سطح روابط دو كشور از تاكتيكيهم جدا مي

 . (www.voa.pnn.com,Mehr 11 1387) بود

به حفظ گفتمان تعارض ديالكتيكي"جزم"شواهد موجود از در ميان مدت، - دو طرف

بهبه" راسخفقدان عزم"و- رل شدهالبته در درون يك دامنه كنت  تبديل اين گفتمان ديالكتيكي

،يديالكتيكبراي حفظ گفتمان با ادامه اين جزم. داردحكايت  (Discursive)گفتمان تناظري

و و نسق جهاني است، به آمريكا نيازمند تغيير در نظم تحولّ در سياست خارجي ايران نسبت

با غلبه نگاه فقهي موجود بر سياست خارجي. المييا تغيير در نظم ونسق جمهوري اس

كه دريافت نخبگان جمهوري اسالمي از حساسيت مطرح است فرضيه اين جمهوري اسالمي، 

نوع رابطه با آمريكا موجب شده تا سياست خارجي جمهوري اسالمي نسبت به آمريكا جلوه

كهاناظر بر اين پيام ديگرباالخره فرضيه. اي عكس العملي داشته باشد، تا ابتكاري ست

سياست خارجي جمهوري اسالمي نسبت به آمريكا عالوه بر توقف در حد كليات حفظ 

و متعلّقاتش، صرفا دل"نمايش قدرت"به"وجودي نظام حكومتي جمهوري اسالمي  اعالني

و وارد حوزه عملي براي و افزايش قدرت"بسته، . ايران نشده است"حفظ

و فضا طي سه گفتار شرح خواهيم داداين فرضيات و.ي متني آن را با ارائه دو گفتار اول

كه نقش  درتدوم بر آنيم و اجتناب پذير آمريكا را ظهور اين هديدات اجتناب ناپذير محيطي

اسروشي نگاه دو  گفتار سوم رويكرد اعالني. نشان دهيمميالدر سياست خارجي جمهوري

مي دهدجمهوري اسالمي را نسبت به آمر .يكا نشان

و شكل: گفتار اول گيري فضاي ذهني تهديدآميز فضاي زيست جمهوري اسالمي
 نسبت به آمريكا

در-رهبران جمهوري اسالمي وجود آمريكاي ليبرال دموكرات، منزلت هژمونيك آن

سكيوالريستي آمريكا-هاي ليبراليو استراتژيجهاني شده نوين،- فرديالملل ساخت نظام بين

به طور خاص براي موجوديت جمهوري اسالمير و هم به طور عام "خانواده انقالب"وا هم
 بودن آمريكا براي تهديدآميزدر نگاه نخبگان جمهوري اسالمي، مالحظات. بينندتهديدآميز مي

و هم ماهيتي اين اجتناب. جمهوري اسالمي اجتناب ناپذير است ناپذيري هم ماهيتي ساختاري

و فرهنگي،.داردفرهنگي  كه رهبران جمهوري اسالمياز لحاظ ساختاري نظام حكومتي واقفند

به نام تحقق حاكميت الهي- امپراتوري ارزش(اي نظم اوليه و-خويش) پايه - سياستساخته
و تجديدنظرطلبانه خارجي نوسنتيي ها پايه نظام- در تعارض با ساختار انسانهم آن داخلي

-و هم نظم انسانگراي فرداست، (Hegemonic international system) الملل هژمونيكبين

به عالوه، مديران. آن، به رهبري آمريكا(Individuating-Global Order) جهاني شده-بومي
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و سياست جهانگجمهوري اسالمي مي كه جهاني شدن از يكسو آمريكا هژمونيك رانهستدانند

و- تعارض ساختاريناپذيري اين از سوي ديگر، اجتناب فرهنگي بين دو نظام حكومتي

وهاسياست كه. خارجي اين دو كشور را تشديد كرده استي داخلي بر خالف مسابقه قدرتي

به موازنه قدرتي  مي كند، جمهوري اسالمي به رهبري آمريكا طلب نظم ونسق هژمونيك

عد-سلبي به اقتضاء ظهور نظم ونسقي كه در آينده . پايه تحقق يابد-التحذفي دل بسته،

سه سطح داخلي، تعارض و تهديدات ناشي از آنها، در و فرهنگي فوق، هاي ساختاري

و بين و منبعث. المللي مطرح هستندخارجي از منظر داخلي، ايران داراي نظام سياسي نوسنتي

ع.است (primordial)ايي نظم اوليههاارزشاز  لَمدار از لحاظ خارجي هم، جمهوري اسالمي

و نظام حكومتي اسالمي در مقابل نظام سياسي سكيوالريستي به هر دو شكل اقتدار گرا

وعلَمدار نظام در مقابل، آمريكا.ستادموكراتيك آن هاي سياسي ليبرال دموكراتيك غربي

. است) تركيه(و يا دموكرات) مصر( هاي سكيوالريست اقتدارگراحامي نظام

آاز منظر بين والمللي،  مريكا در منزلت فوق قدرت هژمونيك درصدد هنجاربخشي به نظم

و يا مانع تراشي براي. المللي استنبي نسق ايران از لحاظ منطقه اي، نقشي موثّر در تسهيل

در سطح جهاني، ايران مايلست با فعال كردن كشورهاي غير. اقدامات هنجار بخش آمريكا دارد

و تجدد و متعهد، اسالمي، انقالبي به هنجار سازي انقالبي  نظر طلبي كه رقيب آمريكا هستند،

.تجديد نظر طلبانه ياري رساند

ميبه  كند، رغم نقش مكمل استراتژيك دو كشور كه همكاري را اجتناب ناپذير

و ارجحيت  حكومت دو كشور موجب تقابل پر هزينه دو كشور شده ايدئولوژيكهاي اعتقادي

ايي ناشي از اقدامات هنجاربخش آمريكا هم منزلت منطقههاارزشتعميق در اين راستا،. است

و هم حقانيت سياسي داخلي آن را به عكس تعميق. جمهوري اسالمي را تضعيف مي كند

به خطر-هاي سنتيي جمهوري اسالمي هم امنيت رژيمهاارزش -مي نوسنتي منطقه اي را
عال. اندازد، هم نظام سياسي اسرائيل را ازبه و حمايت ايران وه، حمايت آمريكا از اسرائيل

و حزبنهضت" و امنيت كشور ديگر، عرصه"اهللاهاي حماس به قيمت منافع كه هائي است

هاموجب تقويت  حمايت"آمريكا اين حمايتها را در قالب.ي يك كشور مي شودسياست

. توجيه مي كند"دولتي از تروريسم

رويدر چنين فضا واقعگرائي"و"روياگرائي پيشدستانه"شي بديل ي، دو رويكرد

شواهد. در سياست خارجي جمهوري اسالمي در قبال آمريكا پديد آمده است"پيشگيرانه

ي بازرگان نسبت به آمريكايست كه پس از شكست رويكرد آرمانگرااتاريخي حاكي از آن

بركه كابينه(،)1979( ) ورود شاه به آمريكا شد،اش قرباني صدور اجازه كابينه كارتر مبني

سه دهه از.ي نابخشودني تبديل شده بودي سخن از رابطه با آمريكا به تابو،براي نزديك البتّه،
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اواخر دوران مبارزات انتخاباتي ريگان عليه كارتر، با مذاكرات بين نمايندگان او با نمايندگان

شدجمهوري  و آمريكا گشوده ها دو كشور براي مدتوه بود اسالمي، دفتري در روابط ايران

و"يار خاموش هم در هنگام بحران" اوج اين.مي شدند"دشمن اسمي هم در شرائط عادي"،

به هنگام  و حضيض آن به تهران، و هيئت همراه او تحول در مسافرت غيرمترقّبه مك فارلين

و يكسري عمليات نظام ي عليه نيروي حمايت آمريكا از عراق در جنگ تحميلي عليه ايران،

و ساقط كردن هواپيماي مسافر بري ايران متجلّي شد . دريائي

ح به به ضرر ديدگاه آرمانگراياتا و نوش آمريكا هم ل تاثير دو دسته از اقدامات نيش

و هم عليه دارندگان بر خالف تاثير. تمام شده است"رويكرد واقعگراي پيشگيرانه"بازرگان

كنندگي سياست خارجي جمهوري اسالمي، در واقع امر، اين نيش ظاهري آن مبني بر تعديل

به مثابه ترمزي تابوساز روي سياست خارجي تنش زداي كابينه عملگراي رفسنجاني  و نوشها

در نتيجه، اين دو كابينه مجبور. كردميايفاءطلب نقشي خاتمي اصالحهاتمدنو گفتگوي

و مري"و آميزبودند با ماهيتي لرزان، احتياط به"، سياست"زكجدار و گاه به نعل  كوبيدن گاه

بدتر آنكه، رفسنجاني كيفر اين سياست را با صدور تحريم از سوي. را اعمال كنند"ميخ

. كلينتون گرفت

كه با اعالن دكترين با مشاهده اقدام كلينتون عليه كابينه رفسنجاني، خاتمي تصميم گرفت

ج"هاتمدنگفتگوي" به آمريكاي خويش، از ريان سياست خارجي جمهوري اسالمي نسبت

پس از درك تهديد مشترك ناشي از خطر طالبان، كابينه خاتمي به پشتوانه عزم.ي كنديتابوزدا

اما خاتمي نيز مانند. سپاه در بر اندازي طالبان، با رويكرد ضد طالبان آمريكا همداستان شد

و رفسنجائي از با قرار گرفتن ايران.ي آمريكا در امان نماند سياست تنبيه"نيش"بازرگان

، خاتمي هم سزاي آن آرمانگرائي اعالني 2002 بوش در سال از سوي"محور شرارت"در

هاگفتگوي( . خويش را ديد) همكاري در افغانستان(و اين واقعگرائي عملي) تمدن

هابا اعمال عسياست و بوش عليه آرمانگرائي وي تنبيهي كارتر، كلينتون ام بازرگان

و رفسنجاني، فضاي سياسي ايران وارد دوران جديد"ي پيشگيرانهيواقعگرا"رويكرد   خاتمي

شدياز التهاب گرا و ابرازي عليه آمريكا دريعروج روياگرا.ي روياگرايانه ي پيشدستانه

 نتيجه اين اقدامات نامناسب روساي جمهوردمي تا حد زياسياست خارجي جمهوري اسال

به عنوان رويكرد غالب در سياست"ي پيشدستانهيروياگرا"با عروج تاكتيك.ا استآمريك

ي ضعيف در ايني هم نقش وتو"ي پيشدستانهيواقعگرا"خارجي جمهوري اسالمي، تاكتيك

كه موضع. زمان ايفاء كرد به نتايج انتخابات خرداد گيريالبته  1388هاي دوگانه آمريكا نسبت

شدي روياگرازمينه ساز تقويت موضع .ي پيشدستانه
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دربه رغم برهم خوردن اين موازنه بين دو تاكتيك  جمهوري سياست خارجي روشي

، وجود بخشي از واقعگرايان در اردوي اصولگرايان، موجب شده تا ميزان دوري از اسالمي

مي شد، تا خارج. توازن در حد اقل باشد نظ. اما توازن جديد بيشتر در داخل اعمال ر مردم در

و"ي پيشدستانهيروياگرا" گروه مديران با رويكرد (Effectiveness)ايران، تاثير  در خارج بيشتر

. رويكرد واقعگرائي پيشگيرانه در عرصه داخلي بيشتر است(Efficiency)كار آمدي

ويبا بهره گيري از مدير) گرايانسنت(به يمن اين وضعيت، اصولگرايان ت ابرازي

"خانواده انقالب"، توانسته اند فضاي نامطمئن براي دهم-مجريه نهمپيشدستانهييروياگرا
و نظام حكومتي جمهوري اسالمي را به. فضاي نامطئن براي ايران معرفي كنندبه مثابه خويش

كه نتوانسته بودند در وانفساي انتخابات بركت اين معرفي، تمام نيروهاي موثّر حزب موتلفه

نه تنها به مجلس راه يافتند، بلكهيجادوره چهارم مجلس،  ي در مناصب انتخابي پيدا كنند،

هاها اعمال نتيجه اين پيروزي. رياست مجلس هشتم را از آن خود كردند ي اجتناب سياست

و روياگرايانه را در سياست خارجي جمهوري اسالمي پذيري بود كه فضاي تعارضي ابرازي

به يمن بهره منديياين روياگرا. نسبت به آمريكا اجتناب ناپذير كرد به شكل انباشتي خود، ي

وو خواه شيخ فضل اهللا نوري، فدائيان اسالم"مشروعه"از پشتوانه فكري نواب صفوي

به منزلتي هژمونيك در فضاي سياست خارجي جمهوريي آيتي گرا"سنت" اهللا مصباح،

و عليه آمريكا، دست يافت .اسالمي،

وئياگرماهيت اين بومي ون در سياست خارجي در ضديت با نظم سق موجود به طور عام

و ايراني آمريكاهاسياستمقابله پيشدستانه جمهوري اسالمي در قبال  ي جهاني، منطقه اي

بر. نهفته است در ديگرو ابتكاري خالف سياست خارجي فعال به اقتضاء اين فضاي زيست،

به آمريكامناطق، سياست خارجي جمهوري اسالمي نسب و ماهيتي عكس اصالتاً،ت العملي

كه ديگر استفادهبه رغم سوء.و ابتكاريانفعالي دارد، تا فعال و اقتصادي فراوان ي سياسي

 چونئياهو نهضت...بازيگران رسمي چون چين، روسيه، هند، غيرمتعهدها، نيكاراگونه، بليوي

م و حماس از كارت ايران به نفع خود كنند، براي حفاظت خود در مقابل تهديداتيحزب اهللا

كه  آمريكا، جمهوري اسالمي عامدانه همكاري با اين بازيگران را انتخاب كرده است؛ البتّه

به عكس احساس تهديد از آمريكا،. پردازدهزينه بسيار اين انتخاب داوطلبانه را، ايران مي

به نح كه پاداش همكاري آنان با دريافت جمهوري اسالمي از بازيگران فوق الذكر وي است،

و ارائه كمك -هاي ماديايران را با فروش محصوالت هيدروكربني ارزان، خدمات فني مجاني،
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و با سكوت در برخي موردهاي مغاير با سياست خارجي ايران سياسي بالعوض-معنوي ،

1.پردازدمي

رگيريچنانكه موضع ، او از منظر نگاه جمهوري نهم نشان دادئيسهاي تلطيف شده

و بنيادهاي فرهنگيسياسي شدن(ايهسياسي نظم اولي به امر)و يا اقتصادي/عتقاديا-بن

دو": اوست1385اين سخنان تلطيف شده مواضع سال. نگردسياسي مي امروزه در دنيا

و دو رفتار مجزّ و فرهنگ اول متعلقانتخاب ملتا در معرضفرهنگ به ها قرار گرفته كه نگاه

كه برخي از ملت را در هايي است كه راه انبيادولت و نگاه دوم نگاهي است هاي پيش گرفتند

و كشتن مردم بي ابرقدرت براي رسيدن به هاي ديگر در پيش دفاع ملتاهدافشان از راه زور

او".اندگرفته و انبيا دور شدهاز طرف ملت"به نظر كه از خداوند ناند فقط صداي كوبيدهايي

به گوش و از طرف ملتمي طبل جنگ و دفاع از حق خودشان هستندرسد  هايي كه با خدا

و تحقّ ميق حقوق انسانيانسانيت به گوش .)1385ماه بانآخبرگزاري مهر،("رسداشان

و،با وجود به آمريكا هم پيشدستانه است  نگاه ابرازي، سياست خارجي اين گروه نسبت

و هم پايگاه اجتماعي اين ديدگاه بيشتر در ميان نيروهاي . (Rhetoric) خطابيهم روياگرايانه

به-امنيتي نه به لحاظ حالت تهاجمي سياست خارجي جمهوري اسالمي، بلكه نظامي انقالبي

عامل موثّر در اين تحركات،.ي روياگرايانه استهاسياستلحاظ استقبال اين نيروها از 

به تهاجماحساس تهديد جمهوري اسالمي است فضاي سياسي.2)1387 مهر9كيهان،( تا ميل

به سرعت براي دفاع از خود بسيج مي و نه داردايراني نه داشته . شود، اما آمادگي تهاجم را

به هنگام تهديدات از اين مبناي ذهني ايراني نشئتهاارزش جمهوري اسالمي به وسلت ي ملّي

.گيردمي

سمرور تاريخي ميجمهوري ياست خارجي بر به آمريكا نشان كه در اسالمي نسبت دهد

سه دهه، بهيي روياگراطول به شعاري ت يك هدف ابزاري تقليل پيدا كرده است،رصوتدريج

عليه آن دستييو كابينه احمدي نژاد به افشاگرا انجام شد اردي است كه در زمان كابينه خاتمي امتياز كرسنت يكي از مو.1
و سيماي جمهوري اسـالمي در رئيس جمهوري)1387 مهر13يهان،ك(زده است،  رياست جمهوري ايران در مصاحبه با صدا

.التين پرده برداشت، از تعهدات گسترده ايران در خانه سازي در آمريكاي 1388دهه سوم آذر 
در حاليكه به گـزارش.، به خوبي اين تفاوت موضع را نشان مي دهد2008 سپتامبر27در1+5عكس العمل ايران به توافق2

الطصداي آمريكا، جليلي قطعنامه را بي اهميت مي خواند، به گزارش اعتماد  وروف كـه بـهايـف متكـي در همـين زمـان بـا

ا  اينكه مـي تـوان چنـين.)1387 مهر6اعتماد ملّي؛(. كندمنيت راي مثبت داده، در نيويورك ديدار مي قطعنامه چهارم شوراي

و روسـيه بـا آمريكـا در 2008ي ديگري دانست، كه آمريكا در مقابل حمله به گرجستان"يالتا" امري را ناشي از   سكوت كند،

 در اين خـصوص-سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسالمي–يوبيان قشقا. مقابل ايران همكاري كند، احتياج به زمان دارد

و همانطور كه مي دانيـد قطعنامـه هـاي صـادر شـده عليـه":جالب است موضوع هسته اي ايران پروسه خاص خود را داشته

و لذا ارتباط اين دو موضوع با يكديگر صحيح نيست ".كشورمان نيز پيش از جريان قفقاز وجود داشته



 145 ... دامنه رويكردي در سياست خارجي جمهوري اسالمي نسبت به آمريكا از

به.و ماهيت قدسي، پس از سقوط مديريت سياسي موقّت بازرگان در اوائل انقالب را ندارد

به اقتضا ري اسالمي، فضاي ذهن جمهوري تحول در فضاي زيست جمهوءكالمي ديگر،

و اسالمي نيز از حالت يكپارچه روياگرايانه به قامت طيفي از دو نگاه تجديد اوليه خارج شده

كه از لحاظاجالب اين. نقّاد متحول شده استو) مادي-زباني(نظرطلب ساختاري ست

و نرمسخترويكرد روشي تحليلي، اين تحوالت در قالب دو  ميافزارافزاري . شودي بازتوليد

براي (rhetoric) بر قدرت نرم شعار نظامي،-يامنيتنيروهايبه پشتوانهكه اولي در حالي

و ذهن" مي گذارد، دوميها توده"جذب قلب روشنفكري-به پشتوانه نيروهاي كارآفرينتاكيد

و فنّاوري و تودهبر قدرت سخت اقتصادي ميي از سياستيزدا، ه لحاظب. نهد تاكيد

دجهاي امنيتي، حساسيت  مهم- در حد وسع ايران– گروهوايگاه قدرت نظامي در بين هر

تحول در سياست خارجي جمهوري اسالمي هم ناشي از دريافتي است كه نخبگان اين. است

و هم متضمن فضاي زيست جديد براي سياست اند،نظام حكومتي از اقدامات آمريكا داشته

به آمريكاخارجي جمهو مي. ري اسالمي نسبت به شرح زير توان خصوصيات اين دو نگاه را

:فهرست كرد

 نظام سيسأت دوران ملزومات از ناشي نگاه اين:شعاري پيشدستانهييگفتمان روياگرا-الف

 مطرح دموكراتيك مبناي-پويش حكومتي هاينظام جاي به مبنا-شخص اي اوليه نظم حكومتي

تا":داشت مي اظهار بود خطر در حكومتي نظام اينكهنيازم در اسالمي مهوريج بنيانگدار.شد
و اهداف وقتي كه آرمانتاو كند مي حركت صحيح خط در اسالمي جمهوري نظامكه وقتي ها

و اين نظام حاكم است  قوت به آمريكا آنها همه رأسدرو جهاني استكباربا مقابله،قرآني بر ما

دريهاگيريدر يكي از بارزترين موضع.)1372اطّالعات اول آذر("است باقي خود  خرداد29ي كه

 از سوي رهبري نظام جمهوري اسالمي ارائه شد، موضع رياست جمهوري نهم با 1388

شدتر از ديگران مواضع ايشان نزديك .اعالم

به طور فرو  دوره نهم جمهوريرئيساي در گفتارهاي كاهنده- باز توليد اين نگاه را

و نظم را المللي بين مشكالت علت وقت جمهور رنيس مهر، خبرگزاري گزارشبه: بينيممي

مي":داند مي غرب هژمونيك رهبري به موجود نسق دانند كه ريشه مشكالت امروز جهان همه

ب و ريشه مشكالت آمده امروز در عراق، افغانستان، وجوده رفتار غلط دولتمردان آمريكاست

و و در فلسطين، لبنان، سودان، آمريكاي جنوبي، آفريقا آسيا رفتار دولتمردان آمريكايي است

ب و البته وجوده خصوص موضوع هسته اي ايران نيز مشكل آمده بعلت رفتار غلط آنهاست

).1386 فروردين6خبر گزاري مهر،(" كاخ سفيد هستند دولتمردان انگليس نيز دنباله رو سياست اشتباه

 تجديد نگاه از مانده باقي اثر ترينمهم گرچه:ي ساختاري پيشگيرانهيگفتمان واقعگرا-ب

 به حتي واقعگرائي اما،است نهفته"انقالب صدور" انديشه در اسالمي جمهوري ساختاري نظر
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 الريجاني، برادران چون معتدل اصولگرايان ديگرو اي خامنه اهللا آيت بياندرهمآنو حوزه اين

 آنان به وضوح".استفكرو انديشه يك صدور ...معناي به انقالب صدور":است كرده خنهر

ج به صدور انقالب كه نگاه اممايلند  جنگ سرد، اين بار بينءياحهوري اسالمي به صورت

و فوق قدرت آمريكا در نيايد از(:قدرت منطقه اي ايران همان ...صدور انقالب) تعبير استكبار

 افتخار آن به بيستم قرن ميانه هاي دهه در ماركسيستت كه انقالبيونتعبيري اس

به آن صورت، معتقد به صدور.) گذاشتند(كردند مي و به آن معنا كه ما ".نيستيم انقالب در حالي
در"در موردي ديگر، براي كاهش سطح تهديدات، اعالن مي شود كه نظام جمهوري اسالمي

 ما ملت.است انقالب حقيقت همان كه است حقيقتي نظام اين.ستصدد صادر كردن هيچ چيز ني

به وجود آورد انقالب اين و بيداري است.... را كه پيام آزادي و پيام انقالب  به احتياج تفكر

 رهبري چنيني اين مواضع"پيشدستانهييواقعگرا تاكتيكعلمداران".ندارد كردن صادر

.دانند مي خود تاكتيكي رويكرد بر ائيديت مهر مثابه به را اسالمي جمهوري

كهدر جمع به رغم اختالفات عميق بين دو نگاه عمده بندي اين گفتار، الزم به ذكرست

و يا در نظام حكومتي جمهوري اسالميو واقعگراا روياگراسالمگرايان و مشي پيشدستانه

يي آنان به روندگرامريكا، شباهت چشمگير در رويكردآ نسبت به پيشگيرانه روشي آنها

مي شود دموكراتهاي اسالمي�هاي چهارگانه پس از ليبرالشواهد تاريخي جمهوري. مشاهده

و نوبنيادگرايان مردمگراي(اول انقالب  به1384 بنيادگراهاي چپ، عملگرايان، اصالح طلبان،

به) بعد نهم"عرق"حكايت از آن دارد كه تبهاي التهابي آنان در محك عمل دولتي و ي نشيند،

. هاي دانشگاهيبا آموزش

كه افراطيءبه اقتضا ترين بخش جامعه تحول بنيادي در ساختار اجتماعي ايران، شاهد آنيم

 به كوتاه مدتي پس از مديريت اجرائي، ند،دشكه توسط مديريت سياسي نهم نمايندگي مي

به رابطه با آمريك كتابو زدائي عرصه سياست خارجي ايران نسبت البته اين.ردا اهتمام مي

 Surrealist)"ي سوررآليستييابرازگرا"به پاسخ مناسب: زير است شرطتابوزدائي مالزم با 

assertivism) را. جمهوري اسالمي كه از اعضااين تحول  برجسته سازمانءمحسن آرمين

و نماينده مجلس ششم بوده است، چنين وصف مي در چهار":كندمجاهدين انقالب اسالمي

و غيرقابل تماس  سال گذشته، بعضي از مسائلي كه توسط نيروهاي مخالف اصالح طلبي، تابو

و نزديكي اصالح به آن حوزه هاي تابوتعريف شده بودند مييطلبان ي با واكنش قوي مواجه

شديشد، از حوزه تابو با.ي خارج و نمونه، در گذشته، كه ما از رابطه ميآبه طور  مريكا سخن

گفتيم، دادستان تهران اخطاريه اي عليه ما صادر مي كرد مبني بر اينكه در صورت انجام

و. مذاكره، تحت پيگرد قانوني قرار خواهيم گرفت اكنون مذاكره با آمريكا ديگر تابو نيست،

به سابقه تاريخي رابطه".براي تندروها برگرداندن اين تابو كار آساني نيست البتّه با استناد
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براي ساقط كردن كابينه( گراياناصولو)براي شكست كارتر(ان بين نمايندگان ريگانپنه

 گروهي از تحليلگرايان ايراني معتقد به احتمال وجود رابطه پنهاني،)هاي اسالميموقّت ليبرال

و عملگرايان در برا(گرايان ايراني اصول بين ي تقويت موضع خود در مقابل اصالح طلبان

ن)ايران و ت(ومحافظه كاران آمريكائي، به براي .هستند)در آمريكااوباما حميل شكست

تالش براي تابو زدائي فوق ناشي از احساس اعتماد به نفسي است كه رهبران جمهوري

و افغانستان كسب كرده و. انداسالمي از تجربه آمريكا در عراق اسرائيل نتيجه صلح بين مصر

كه مصر  و فرو نشستن التهاب جنگ چريكي 1973نگجدر اعتماد به نفسي بود  كسب كرد

"راه حل دو كشور در يك سرزمين"توسط ياسر عرفات نيز از موفقيت او در قبوالندن اصل
مي شد به التهاب. ناشي مي تواند به نفس جمهوري اسالمي كه اين اعتماد ييزداحال بايد ديد

 آمريكا منجر شود يا خير؟ابرازگرايانه از سياست خارجي ايران نسبت به

و سياست خارجي آن نسبت به آمريكا: گفتار دوم  فضاي ذهني جمهوري اسالمي
سه اصل مزير را اعالني چند سالي است كه رهبري جمهوري اسالمي، بناي به مثابه

و مصلحت": سياست خارجي قرار داده است دو". عزّت، حكمت  از منظر تحليلي، تلفيق

مي"حكمت"و از طريق"مصلحت"و واقعگرايانه"زّتع"اصل آرماني  نوعملگرا ممكن

. شود

 جناحهاي جمهوري اسالمي در تماميبه اقتضاء وجود اين سه اصل، فضاي ذهني

به سياست خارجي جمهوري اسالمي متاث و نسبت ر از چهار ويژگي خصوص رابطه با آمريكا

ب  (fuzzy) نگاه مشكّك ايراني:اوالً. مشترك است العاده بين خارقيطورهنگاهي است كه

و موعودگرايانه ايرانيعدالت با)ييعاشوراگرا-ييگراسياوش(اسالمي- خواهي از يكسو

مي كند  (Majestic)"شاهانه"بلندپروازانه  اين ويژگي در سياست خارجي. ايراني ارتباط ايجاد

ا به آمريكا جمهوري اسالمي وضعيتي دو پهلو در سياست خارجي جمهوري سالمي نسبت

مي كند به شكل بوميثانياً. ايجاد ي سياسييگرا، نگاه قياس ناپذير نوسنتي جمهوري اسالمي

مييشده از يكسو با مدرن آمريكا از سوي ديگر، بر اين دو پهلو  فضاي دگرگريزثالثاً. افزايدي

كه در ذهن نظم اوليه- ددگرستيزي به ارد، اي نخبگان جمهوري اسالمي وجود ايران را

. مطرح مي كندسكيوالريستي آمريكا- ليبرالغالب تعارض جو براي نگاهايصورت وزنه

و تقيه اسالمي سازگار است، اما تحويل"رابعا ، گرچه نوعملگرائي ايراني با عملگرائي ايراني

و مريز  خارجي در سياست"باري بهر جهت"و يا (Ad-hoc)اين نوعملگرائي به حالت كجدار

به غرب كه فضاي سياست خارجي جمهوري اسالمي نسبت به وجهي است جمهوري اسالمي

و خيز فراوان بوده است و آمريكا به طور خاص، دچار افت . به طور عام،
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 هاي چالش از يكي گرايي آرمانو گرايي واقع بين نوسان،دهشيري به نظراز منظر تحليلي،

ج در نظري مياي.ا.سياست خارجي به شمار با تصميم....آيد ران گيران دستگاه ديپلماسي كشور

 پافشاريو انقالب صدور بر تأكيد ضمن گرايانه،آرمان رويكردبا ...اند اين پرسش روبرو بوده

ها بر و بنيادين در ساختار ناعادالنه نظامارزش و شوند الملل بين، خواستار تغييري فاحش

و كمك به وجود با كشور خارج هاي گروه از معنويو مادي حمايت ايدئولوژي مشابه

 بر تأكيد با گرايانه، واقع رويكردي با اينكه يا دهند هاي آزاديبخش را مورد توجه قرار نهضت

و آشنايي با واكنش محيط بين هاي محدوديت به انقالب قدرت كشور انقالبي  اسالمي، الملل

به جاي تفسيرباو گيرند پيش را گرايانه عملو محتاطانه رفتاري به تبيين عقيده راهبرد دعوت

و انقالبي كشور يك موفق الگوي به اسالمي جمهوري تبديل ترويج عقيده، تنها در صورت

به سوي خارج براي كسب فن اتخاذ  صنعتي، هاي قدرت آوري هاي پيشرفته سياست گشايش

و فرا منطقه منطقه عرصهدرر اقتدا قابل را نظام اسالميتو جمهوريت  اي تلقي نمايند اي

ص 1380هشيري،د( ،369(

دهشيري در نهايت، سياست خارجي جمهوري اسالمي را در قالب فضاي متداول تلفيقي

مييگراواقع-ييگراآرمان به تصوير :كشدي

و حداكثر واقعنوسان بين حداكثر آرمان  اختالف از كه خارجي گرايي در سياست گرايي

و واقع گرايي رسيده مرحله تقارب بين آرمان به زمان مرور به است، بوده خورداربر سطح گرايي

و شكاف كاهشو مزبور رويكرد دو بهينه تلفيق بر مبتني"بينانه واقع گراييآرمان"و نوعي 

به منصه ظهور رسانده است .)دهشيري، همان( اختالف بين دو رهيافت را

 هم به ايراني مشكّك ذهني فضايدرراييگراآرمانوييگراواقع طيف سر دو كه اركاني

:شوند مي تقسيم زير مورد7 به كنند مي وصل

هاي جمهوري اسالمي در برابر مطامع آمريكا، اروپا، قدرت":ستيز هژموني عدالت.1

و سلطه ن اجازهو است ايستاده قهرمانانه مليتي چند بزرگ هاي كمپاني صاحبان گر و فوذ دخالت

 فوق موضع اسالمي جمهوري بنيانگذار ديگر، مورديدرياو".در ايران اسالمي را نخواهد داد

از":كند مي بيان ديگري شكل به را و زورگويي هركس كه باشد) جانب( ما با قلدري

زورگوييو قلدري ديگران امور در دخالتو جهان رهبري براي آمريكا ادعاي ....مخالفيم

آن....است و به هيچ وجه حاضر ها ايستاده ما در مقابل  به نسبت را قلدري اين نيستيم ايم

در استكبار جهاني نمي ....كنيم قبول ديگري ملت هيچو خودمان كه ملتي با همه وجود پسندد

هاي افشاگريو گيري موضع از استكباري هاي قدرت...كند پياده را قرآن بايستد، مقابل او

 با مبارزه" ديگر، موقعيتيدر.)1375 ارديبهشت اولن،اكيه("المي خشمگين هستندجمهوري اس

هر. به استكبار افشاگري خواهيم كرد نسبت برسد، دستمان جهان سطح در جا هر يعني استكبار



 149 ... دامنه رويكردي در سياست خارجي جمهوري اسالمي نسبت به آمريكا از

كه مظلومي از ظلم استكبار  طرف بتوانيم طور هر ما است، آمده جانبهو است آسيب دچار جا

 خود2008فرس در نژاد احمدي گزارش در نگاه اين جلوه آخرين." خواهيم گرفتمظلوم را آن

و اسرائيل درست شده بود كه كسي قادر":است آمده آمريكا به به نام آمريكا در جهان دو بت

و ايستادگي ملت ايران امروز هيمنه اين دو بت  به فضل الهي به آنها نزديك شود، اما نبود

).1374 مرداد3ان كيه("شكسته شده است

به:اسالمي كشورهاي در آمريكا نفوذ خطرو اسالمي وحدت به نسبت حساسيت.2

 است، داده آمريكا رهبري به دموكراسي– ليبرال مقابل در اسالمي جمهوري كه بديلي راه اقتضاي

 تحريكات با هوشياري با بايد اسالمي كشورهاي رهبران اسالمي، جمهوري بنيانگذار نظر در پس

"شوند مسلمانان اي ميانو مانع از بروز مشكالت ناشي از اختالفات فرقه.مقابله كنند شمناند
و در آن دخالتو نفوذو آمريكا سلطهبا" لحاظ، اينبه.)1371 فروردين7 كيهان( كشورهاي اسالمي

 از لحاظ موردي، ايشان.)1373 فروردين6كيهان("شودهمه كشورهاي مظلوم مخالفت مي

كه جمهوري اسالمي را متعهد مي  كشميرو افغان هاي فلسطين، بوسني، تاجيك، از ملت"دانند

كه".كند مي حمايت مظلوم هاي ملت ديگرو آذربايجانو چچنو  به يمن اين سياست است

به امروز جمهوري اسالمي . استدامان فضاي سياسي خاورميانه بازگشته،

از.3 به رغم قبول اصل تعيين: خصم ايدئولوژيك اسرائيلمعارضه با حمايت آمريكا

و بآسرنوشت فلسطين با راي مستقيم مردم، اما موضع متعارض جمهوري اسالمي ه مريكا

و اسرائيل، جمهوري كه تا قبل از حلّ مسالمت آميز مشكل اعراب اسالمگرا وجهي است

به چشم پوشي از نقد سياست حمايتي آمريكا از اس چنانكه. رائيل نخواهد بوداسالمي قادر

و...چچن-ارمنستان، روسيه-ذربايجانآمدل رفتاري جمهوري اسالمي در خصوص رابطه 

و بهبود روابط،-صربستان و ايران، مي دهد، در صورت ايجاد رابطه بين آمريكا كوزو نشان

گذحفظ نظام،"به اقتضائ توصيه احتماالً . اردجمهوري اسالمي موضوع را مسكوت خواهد

و در رأس آنان مبارزان فلسطيني"در كالم بنيانگذار جمهوري اسالمي، دفاع از مسلمانان عالم

در واقع اسرائيل تنها موضوع."است ايران اسالمي جمهوري نظام اساسيو قطعي اصول جزو 

كه موجب تداوم بين الملل گرائي جمهوري اسالمي است ...": باز به گفته ايشان. حادي است

و لبنان بر همه مسلمين جهان مطبوعات("است الزمو واجب امروز دفاع از حقوق ملت فلسطين

.)1372 شهريور6ايران، 

و معرفي تروريست.4 و آمريكا در تعريف تروريسم هاي همانند سال: اختالف ايران

د خود حمايت از آمريكا، جمهوري اسالمي از بدو تولّدر مورد از قرن بيستم20دهه 

مي داندهضتن اما از لحاظ تعهدات مذهبي، جمهوري. هاي آزادي بخش را مقوم وجود خود

البتّه اگر بيگناهان به عنوان سپر. تواند مويد ريخته شدن خون بي گناهان باشداسالمي نمي
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مي دهد، اما با تعهد پرداخت انساني مورد استفاده دشمن قرار گيرد، فقه اسالمي اجازه دفاع را

مي. بهاونخ ي در مسئله تروريسم به عنوانيگراشود كه مصداقبا اين مقدمات، مشخص

و آمريكا باقي خواهد ماند در حال حاضر، موضع جمهوري اسالمي. مشكلي در روابط ايران

و حزب اهللا در تعارض كامل با نگاه امريكاست به نيروهاي اسالمي حماس تعريف. نسبت

و مو به مفهوم":ضع ايشان نسبت به تروريسم چنين استايت اهللا خامنه اي اقداماتي تروريسم

كه يك مجموعه، سازمان يا دولتي و قتل وحشت، ترور، ايجاد با را خود كار بخواهد است

 براي مبارزه تعريف، ايندردوشمي مشاهده چنانكه.)1374 ارديبهشت17ابرار("ببرد پيش به ناامني

.نيست تروريسم مصاديق از اسرائيل مخالف اسالمگراي گروههاي سوي از مختاري خود كسب

 تعريف با كه كند مي تعريف وجهي به را اسالمي جمهوري موضع وي آنگاه تعريف، اين با

از ....كنيم ما از هيچ تروريستي حمايت نمي:ندارد چنداني تفاوت تروريسم از آمريكا ما هرگز

حمايت برند، مي بين از را پناهبيو گناه بي مردم تروريستيتاقداماو گذاري كساني كه با بمب

و نمي و كشتن ....كنيم نكرده  غير با شدن روبروو گناه بي مردم جمهوري اسالمي با تروريسم

.)1373 ارديبهشت28كيهان("است مخالف شدت به نظاميان

.آمريكاست عريفت با تعارضدر"تروريست" از اسالمي جمهوري وصف مصداق در اما

 تفاوت اين از وضوح به ايران نهم جمهوري ئيسر پست، واشنگتن خبرنگار سوال به اسخپ در

يك روزنامه. ماموريت داريد يا يك روزنامه نگار هستيد آيا شما در اينجا":گويد مي سخن

ا چرا شما. نگار قضاوت نمي كند مي كنيد؟ اگر كسي آمريكا را شغال آنها را تروريست خطاب

به دفاع من ناميد؟مي از وطن خود برخيزند، شما مردم آمريكا را تروريست كند ومردم آمريكا

كه كشتن غيرنظاميان را آغاز كنند در صورتي به آنها  مهر2خبرگزاري مهر،("تروريست مي گويم

1385(.

 يك ابهمثبهييجواستقالل رمانتيكو آرماني نگاه:آمريكا مقابلدرييجواستقالل.5

 است تحقيري ميراث،"جهت" يك مثابه به عملي ارماني مثابهبهييجواستقالل جاي به هدف،

و انگليس توسط 20 قرندرو ايران، تجزيه شكل به روسيهو انگليس توسط 19 قرن طي در كه

 تحميلءاقتضابه.شد تحميل ايران بر گيريتصميم در وابستگي ايجاد شكل به آمريكا

كهييكودتاها روسيه، توسط مجلس بستن توپ به امريكا، سپسو روسيه توسط السيونكاپيتو

همو ملي نخبگان در حساسيتو عمومي خوف نوعي اند، داده انجام ايران در آمريكاو انگليس

 عنوان به آمريكا، خاص طور به امريكاو عام، طور به خارج با روابط نوع به نسبت ايران مذهبي

:دهدمي بروز چنين را خوف اين اسالمي جمهوري بنيانگذار.دارد وجود هژمون قدرت فوق

"نخواهد پذيرفت را استكباري هاي قدرتو آمريكا قيموميت هرگز...ايران بزرگ ملت-"
 در عرصه خارجي، تقابل جمهوري اسالمي با آمريكا امروز در مسئله.)1371 بهمن7اطّالعات(
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به عنوان.هسته اي نهفته است ا" مقاومت در مقابل امريكا در اين زمينه، به )(Equivalent"ءزاما

به رهبري شادروان مصدق نشسته است كه. نفت در زمان نهضت ملّي به اين لحاظ است

و معتدلتر هم  زماني اين مشابهت را در ماموريت خود به ژنو به زبان،الريجاني محافظه كار

و هم آنكه مسئله فش مييجومريكا را بهانهآار آورد، هايف لفاظي برخال": كندي تفسير

جويي سياسي نوعي بهانهصرفاً) تصويب قطعنامه چهارم(سياستمداران آمريكا، اين اقدام 

اعتماد("ن سياسي آنان تصميم ديگري گرفته شودشايد نياز باشد درباره ادامه اين تفنّ....است

به اعتقاد رهب.)1387 مهر9ملّي،  در"بهانه جوئي"ران اصولگراي جمهوري اسالمي  آمريكا بارها

عبارت توهين آميز. قالب موضعگيريهاي تند عليه سياستمداران اين كشور ظهور كرده است

 در وصف اوباما، آخرين موضعگيري يكي از مسئولين ايراني بود كه در اوائل"كاكا سياه"

.ري اسالمي نسبت به آمريكا را نشان داد عصبانيت رهبران اصولگراي جمهو1388بهمن

به معناي توقّف سياست در عرصه داخلي، استقالل مريكا در نقد از مسائل حقوقآطلبي

و حمايت از ناراضيان سياسي است و رئيس جمهور نهم اعتراض.بشري هاي رهبري انقالب

از1388و ديگر اصولگرايان به مواضع پس از انتخابات  . اين نارضايتي دارد آمريكا، نشان

و اجراي مجازات اعدام براي دو تن از مخالفين سياسي در بهمن به اتهام1388صدور ،

به"انقالب مخملي"اجراي به سفارش آمريكا، اوج بي اعتمادي جمهوري اسالمي نسبت

. سياستهاي آمريكا را به نمايش مي گذارد

و سكيوالريسم به رهبر.6 به:ي آمريكامقابله با ليبرال دمكراسي كه آمريكا از آنجا

علَمدار ليبرال و سكيوالريسم در دنيا مطرح است، پس مبارزه با اين- عنوان  دموكراسي

رياست در كالم. حقّانيت بخش به نظام حكومتي جمهوري اسالمي استعامل"ديگر"

بن"، جمهوري دوره نهم يان ليبرال امسال با استفاده از اين فضاي رسانه اي زير سؤال بردن

و مطرح كردن انديشه ديني را در برنامه خود داشتيم .).1387 مهر9 كيهان سه شنبه("دمكراسي

بدون دولت در خصوص رابطه با آمريكا وقت الهام سخنگوي كالم:رابطه با آمريكا.7

و بنيان هاي اصلي": هر گونه توضيحي خود گوياست  در گذشته مردم نگران شكستن اصول

ميدهانقالب بو و و اعتالي ميهن اسالمي درحوزه تابو شكني ها اند ترسيدند استقالل، اقتدار

به دولت نهم اعتماد دارند .)1386 ارديبهشت25 خبرگزاري مهر،("قرباني شود، اما

بهيروندگرا: گفتار سوم در سياست خارجي جمهوري اسالمي ي نوعملگرايانه
"پيشگيري واقعگرايانه"تا"نهشعاري پيشدستاييروياگرا"از: آمريكا

ميدو گفتار پيشين مفاد با در نظر گرفتن كه، مشخص  برخالف دوران اوليه انقالب، شود

به عكس،. نيست روياگرايانهديگر از لحاظ ماهوي، جمهوري اسالمي سياست خارجي گفتمان
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به عنوان تاكتيكي در خدمت تضمين اهداف استراتژيك نظام حكومتي روياگرائي پيشدستانه

كه از توصيهبهاعمال اين روش. جمهوري اسالمي است بنيانگذار اقتضاي ميراثي است

ر("حفظ نظام از اوجب واجبات است": بر گرفته مي شودجمهوري اسالمي به ئيس در پيام

و در خصوص خطبهدريجمهور با).هاي نماز جمعهوصيت، برخالف اميدواري معارضين

به تحوالت انقالبي در ايران، جمهوري اسالمي نس كروبي در خصوص حفظ تعهد خود به بت

مي گويد1388 بهمن5اصل فوق، در مصاحبه  كه": با فايننشال تايمز نيروهاي دو جناح

خواهان نظام اسالمي هستند زماني به هم ملحق خواهند شد كه خداي ناكرده ببينند انقالب، 

و جمهوري اسالمي در خطر است  گويا نيوز،("،ن به زودي اتفاق خواهد افتاداي. نظام

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/01/099761.php(. 
به اصل حفظ نظام حكومتي جمهوري اسالمي، با توجه به اولويت در تعهد بنيادين

در" نظاممصلحت" جمهوري اسالميمي توان ادعا كرد كه سر لوحه سياست خارجي خود را

به آمريكا قرار داده استنسب كي سينجر، بيكر، پاول،( وزير خارجه آمريكا5به اقرار.ت

از پاگير شدن آمريكا در عراق"روياگرائي پيشدستانه" طرفداران رويكرد)آلبرايت، كريستوفر

و بحران اقتصادي اكتبر  مي كنند ايجاد شده، 2008و افغانستان يكسال قبل،. احساس عزت

.يمز محبوبيت رئيس جمهور ايران در خاورميانه را غير قابل بديل خوانده بودلوس آنجلس تا

)24ahmadinejad-fg/world/24/sep/2007/com.latimes.articles://ttph(است كه چنين بديهي 

. باشد"روياگرائي پيشدستانه"با پيگيري رويكرد دستاوردي مالزم

هاي جديد مبني بر تحت الشعاع قرار گرفتن محبوبيت رئيس جمهوري وقت اگر گزارش

ت باشد، بعيد نيست كه تمهيدات سياست خارجي جمهوري ايران نسبت به باراك اوباما درس

به سود  كروبي براي اولين بار در در اين خصوص،. ميل نكند"واقعگرائي پيشدستانه"اسالمي

از نقطه نظر فرهنگي، سياست خارجي،":همان مصاحبه با فايننشال تايمز مدعي شده كه

و امنيتي، دولت مشكالت جدي دارد فكر. اقتصادي، مديريتي  با عنايت به تمام اين موارد

”. سال دوام نياورد4مي كنم دولت

،ساتيد اسالمگراي معتدل دانشگاه تهراناازيكي ابراهيم متقي،در همين راستا،

به سازمان ملل(هاي رفتاري هيئت ايراني واقعيت"  اتحاذ شده از سويعو مواض) اعزام شده

و آمريكا" ..."كاهش""بيانگر"را"نانآ به نظر. مي داند"ادراكات تعارضي در روابط ايران

نظ"او،  و و عراق هم اكنون آمريكا به دليل مشكالت امنيتي كه با آن در افغانستان امي

اگر اما".ي ايران خواهد داشتجروبروست، آمادگي بيشتر براي انعطاف در برابر سياست خار

العمل در عرصه خارجي، تحوالت خالف انتظار جمهوري اسالمي پيش رود، آنگاه عكس
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ت به كالم فرمانده نيروي دريائي ارتش جمهوري اسالمي به آمريكا ميجمهوري ما": شودرجمه
مي توانيم آن را ببنديم و وقتي تسلّط داريم، ."بر تنگه هرمز تسلّط داريم،

دا،حسين سليمياما مي،مه طباطبائياشگاه علّن از اساتيد امكان": دارد محتاطانه اظهار

به ايران و كاهش تهديدات آمريكا نسبت اما بايد". وجود دارد"گشايش در روابط دو كشور

آنت كه مسئله اندكي پيچيدهدانس و الزام ساختاري نظام بين ...ستاتر از الملل اگر تمايل اوليه

و افزايش  و فصل رابطه با ايران به سر انجام مثبتي نرسد، احتمال سخت تر شدن به حل

.)1387 مهر8 اعتماد ملّي("فشارهاي آمريكا بيشتر خواهد شد

، سياست خارجي آمريكا2010اي آمريكا، از فوريه اليحه تحريم بنزين در سن با تصويب

از.وارد دور جديدي از تحريمها عليه ايران شد مواضع رهبران جمهوري اسالمي حكايت

يك واقعيتي است" به كالم سردار صفوي،. اعمال تمهيدات الزم را در مقابل تهديدات دارد

به سر مي و ملتكه ما در محيط خطر ميب هايي كه انقال بريم و شانب خواهند از انقال كردند

و ملت و هايي كه در محيط خطر هستند بايد روحيه پاسداري كنند و شجاعت جهاد، حماسه

هاي فرهنگي است، كار اين هم كار دستگاه. روحيه ضد ظلم را در خود حفظ كنند

و صاحبان هنر است روزنامه هميشه در همه هنرمندان بايد همت كنند چون. نگاران، معلمان

و ترويج فرهنگ. ايم اين موارد ضعف نشان داده جاي خالي يك قرارگاه فرهنگي براي انتقال

.)1387 مهر7اعتماد ملي،("شود دفاع مقدس احساس مي

نه يك رويكرد"روياگرائي پيشدستانه"با تعبير فوق، پس و  يك تاكتيك روشي است،

را"نهيشدستاپييروياگرا" رويكرد علت. استراتژيك رئيس جمهوري بيانردتوانمي حاكم

و دهم به خوبي طي. ديدنهم  از دور اول رياست جمهوري آخرين سفراظهار نظرهاي وي

به سازمان ملل در سپتامبر خوي كهشد مطالبي اظهار در اين سفر،. مويد اين ادعاست،2008ش

به آمريكا سياست خارجي طيف او از آن مواضع ترا نسبت به شرح زيروانمي و،  استخراج

: فهرست كرد

آنآنقد سياست خارجي.1 و درخواست براي تغيير  سال28 دولت آمريكا":مريكا

كه ما خواهان و يكجانبه روابط خود را با ايران قطع كرد، در صورتي قبل به صورت يكطرفه

 جمهور وقت رئيسيير سياست خارجي آمريكا،تغ در خصوص".ها بوديم روابط با تمام ملت

مي داردايران كه دوره رياست": اظهار جمهوري بوش رو به پايان است اما هنوز فرصت دارد

مي. خطاهاي گذشته را جبران كند كنم از فرصت استفاده كند تا در طول مسووليتش من توصيه

به او در انجام كارهاي چند كار خوب هم در پرونده  اش ثبت شود، ضمن اينكه ما هم حاضريم

.)1387 مهر9اعتماد ملّي،("خوب كمك كنيم
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و شرائط عادالنه مذاكره.2 كه در اين: مشروط به احترام متقابل كليدي ترين عبارتي

با از سفر احمدي نژاد بارها تكرار شد مريكا حكايتآآمادگي جمهوري اسالمي براي گفتگو

و بر اساس احترام گو هستيم، البته در شرايط عادالو ما هميشه آماده گفت":داشت نه

و در شرايط عادالو اول بايد بپذيريم كه مسائل جهاني را بايد با گفت...متقابل و گو نه حل كرد

مي اگر اين را بپذيريم، آن وقت راه باز مي و  در موردي".توانيم بحث جدي داشته باشيم شود

مي دارد به وجود بيايد، قطعا در وضعيت اگر تغييراتي در رفتار دولت آمريكا": ديگر، او اظهار

كه در رفتار خود تغييري... موجود اثرگذار خواهد بود امروز اگر دولت آمريكا تصميم بگيرد

و مثبت در رفتار آمريكا استقبال مي به نظر سلطانيه".كنيم ايجاد كند، ما از تغييرات سازنده - اما

مي امريكايي":نماينده ايران در آژانس بين المللي اتمي به بهانه برنامه هسته ها اي ايران خواهند

و ديدگاه كه در اين مسير نيز توفيقي حاصل خواست به ايران تحميل كنند هاي خودشان را

.) www.gooya.com،1387 مهر13 ايرنا، به گزارش گويا نيوز،("نخواهند كرد

در اين زمانه": مريكا به قبول نقش مناسب جهاني براي جمهوري اسالميآتعهد.3

بهح فضاي جهاني انجام داده هاي خود را براي اصالش تال به آقاي ايم، عنوان مثال نامه من

و دقيق بود گوي عادالو ها براي گفت جديد از فرصتيبوش، گشايش فصل بايد منتظر ....نه

كه مسووال و ببينيم ميمين بعدي آمريكا چه تصميمي بمانيم چه پاسخي و و سپسده گيرند ند

."متناسب با آن پاسخ خواهيم داد
و نه در قالب ساختار هژمونيك-روابط دوستانه با آمريكا.4 : مقيد به اصل عدالت

با در پاسخ به ميآسوالي، احمدي نزاد در خصوص رابطه آمريكا خود": داردمريكا، اظهار

يك رابطه عال. طرفه با ما قطع كرد اش را اي مختلف روابط دوستانهمنديم با كشورهايقه ما

و عدالت ميپدر".داشته باشيم، البته بر اساس احترام متقابل اسخ به سوالي ديگر، او اظهار

كه  و اينكه امروز نيز خواهان روابط دوستانه هستيم، ولي بر پايه"دارد و عدالت  احترام متقابل

و دبيران وگويي در گفت".ها از موضع زورگويانه دست بردارند آمريكايي با هيات سرپرستي

مي آنجلس روزنامه لس كه تايمز هم، احمدي نژاد تصريح دولت آمريكا بايد با ساير" كند

و با آنها روابط احترام ملت و عادال ها با احترام برخورد كند و ما بر اساس آميز نه داشته باشد

كه دولت جديد كار دومي...ماي با آمريكا داشته باشي منديم روابط دوستانهقه اين شرايط عال

 مهميح كند، چراكه ايران كشور آمريكا بايد بكند اين است كه رابطه خود با ايران را اصال

به سوالي در خصوص".است جسعك در پاسخ به در خواست فرضيمالعمل هوري اسالمي

ميبا نظر مثبت بررس" از سوي آمريكا براي مذاكره، احمدي نژاد تاكيد مي كند كه ."كنيمي
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اي مجبور هانهوالبتّه اين رويكرد روياگرايانه پيشدستانه گرچه حاكم است، اما به طور مكر

مييهاهاي غير رسمي گروهبه تعديل كه از رويكرد واقعگرائي پيشگيرانه حمايت . كنندي است

مي،زيبا كالم به آمريكا را چنين بيان :دنك استاد دانشگاه تهران، محتواي اين نگاه

و كمك" .هاي پيشرفته مهم در اختيار آنان قرار دهد سناي آمريكا مصوبه هم تصويب كند

و غيرمنصف رود كه حتي بدبين اما تصور نمي و مسووال ترين چهره ترين مين جمهوري اسال ها

غال هم، بتوانند هند را كشوري و در زمره اياديم استكبار وابسته، مزدور، نوكر استعمار،

و اقتصادي آن هر عيب ايرادي. توصيف كنند نيسمصهيو و اجتماعي و نظام سياسي به هند

كه(اگر هند كشوري است مستقل. دانستو نوكر ها را وابسته توان هندي بتوان وارد كرد، نمي

به) كندكه نمي(كند هاي جهاني سر خم نميو به هيچ روي در مقابل قدرت) هست پس چرا

ك مياي مك در پيشبرد پروگرام هستهآن كشور همه گونه شود ولي از ما همه چيز دريغ اش

و اين مي مي شود دهند؟ شايد يك دليل اين پارادوكس آن باشد چنين نيز ما را در منگنه قرار

كه براساس. كنندف ما براي خود يك رسالت جهاني احساس نمي ها برخالكه هندي رسالتي

به نابرابري كه با قدرتها خود را موظف بدانند آن هندي و ها، ظلم هاي جهاني در بيفتند ها

مي ستم و هند قائل و تمايزي كه آمريكا ميان ما به هاي جهاني پايان دهند؛ شايد تبعيض شود

كه هندي و بشريتف ما يك رسالت تاريخي براي پاال ها برخال واسطه آن است يش جهان

ر. براي خودشان قائل نيستند اند بدون آنكه يك بشكه ها توانسته سالتي، هنديبه جاي چنين

و انصاف سياسي را  نفت يا يك كپسول گاز در اختيار داشته باشند، حداقلي از عدالت اجتماعي

به شايد اعمال اين تبعيض آشكار عليه برنامه هسته. شان اتخاذ كنند در جامعه و هند اي ما

كه هندي مي واسطه آن باشد كه مذهب اكثريت دهند مذاه ها اجازه ب ديگر، حتي مذاهبي

و خودشان را نيز نجس مي و شرك سر مردمان هند را كفر به به آرامي در كشورشان پندارند

و هندي. برند و تمايزات ديگران با ما مي شايد اينها باعث تبعيض آن ها و شايد هم گونه شود

ميكه مسووال و تئوري گويند طرحن ما و استكبار جهاني يسم بينهاي پيچيده صهيون ها الملل

به واسطه روح آزاديخواهي، استقال عليه پروگرام هسته و طلبي، ظلمل اي ما ستيزي، نوستيزي

اال. استكبارستيزي ما است ،12اعتماد ملي،(."مور واهللا اعلم بحقايق )1387 مهر

وسخنان اخير رهبري جمهوري اسالمي را موازنه بين جود مي توان به عنوان تائيدي براي

زا"واقعگرائي پيشگيرانه"و حاكممديريت سياسي از سوي"روياگرائي پيشدستانه"رويكرد 
و سليقهمعناي وحدت، يكسان شدن نگاه": دانستسوي منتقدين معترض ها نيست، بلكه ها

هاي گوناگون بايد دست در دست يكديگر منافع ملي را بر هر چيز ديگر از جمله همه سليقه

و اجازه ندهند خودخواهي و اجتماعي ها، وارد عرصه منافع گروهي مقدم بشمارند هاي سياسي

".شود
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كه به نگاه فلسفي -البتّه در خطبه اي كه در اين روز خوانده شد، در كنار اين امتيازي

و مقابله با آمريكا عرفاني داده شد، از بيانات روياگرايانه رئيس جمهوري در نفي صهيونيسم

.)1387 مهر10سايت خبري تابناك،(رداني گرديد قد

و غرب، قدرت وتو ي مديران رويكرديدر فضاي جمهوري اسالمي، بويژه در مورد آمريكا

به عكس قدرت. پيشدستانه از حمايت رسمي مسئولين تئوكرات برخوردار است روياگرايانه

در هر حال، اين. مردمي پيشگيرانه از حمايت غير رسمييي مديران رويكرد واقعگرايوتو

مي ماند(Fuzzy) وضعيت مشكّك و مريز نسبت به آمريكا پايدار و كجدار .طيفي

 كالم پاياني
در،به اقتضاي محدوديت حجم مقاله، سعي شد تا سر خطهاي كلي  اما تعيين كننده

به آمريكا را فهرست كنيم هم. سياست خارجي جمهوري اسالمي در اين فضاي محدود،

 ايدئولوژيك در سياست خارجي جمهوري اسالمي در قالب فضاي ذهني سياست"هاياومتد"

و هم آن"تغييرات"خارجي جمهوري اسالمي مطرح شد؛ بيان. ناشي از الزامات فضاي زيست

و تصريحي در سياست  و همچنين ضمني و اعمالي، اين دو حد ميزان انعطاف پذيري اعالني

به يمن اين ترسيم حدود دو فضاي.به آمريكا را نشان دادخارجي جمهوري اسالمي نسبت 

و زيست جمهوري اسالمي، دامنه احتياط  درآذهن ميز سياست خارجي جمهوري اسالمي

شد"ي پيشگيرانهيواقعگرا"و"شعاري پيشدستانه روياگرائي"قالب دو رويكرد . مطرح

كه نتيجه بررسي  جمهوري اسالمي نسبت به اساسي در سياست خارجي هدف ها نشان داد

قبآمريكا درخواست و اين.ل نقشش در منطقه امنيتي خويش استوشناخته شدن موجوديتش،

به،است براي تغيير رفتار آمريكاستواست متضمن درخوخ و البتّه جمهوري اسالمي حاضر

به صورت مكراهاي الزم براي اين دستاوردهپرداخت هزين چه چه داوطلوست، و در. بانههانه

كه ايران هزينه اين تغييرات مورد درخواستونژاد در نيويورك، در كالم احمدي اقع مدتهاست

مي": را داده است كه ما بايد انجام و امروز ديگر نوبت كاري را داديم تاكنون انجام شده است

مي مسووال و من منتظر كه در اين زمينه اقدام كنند يم چه اتفاقي مانم تا ببينن آمريكايي است

1".افتد مي

قبل از نتيجه گيري مذكور در خصوص سفر آخر احمدي نژاد، كه در بند آخرهاي قول نقل تمامي. 1387 مهر9 اعتماد ملّي.1

خراج جمهوري است رياست از سايت رسميآمد، به يمن همت آقاي كاظميان براي مقاله خويش در همين شماره از اعتماد ملي 

.شده بود
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زيسندهنوينااز :مجله منتشر شده استهميندرير تاكنون مقاالت
س«؛69، سال25 شماره،»ي خارجاستيسيپردازهي در نظريپژوهش«  مطالعهي مطالعه براي براي مفهومكييستماتطرح

آن«؛70، سال26 شماره،»ي خارجاستيس و علل تداوم تحول از مشاركت«؛73، سال31، شماره»مشاركت منفعالنه

نو«؛73، سال32 شماره،»ي نظريتأمل: منفعالنه به مشاركت فعاالنه بايي فردگراقيران گذار به تلفدو:ي جهانيننظم

مل،يا منطقهييهمگرا:ي مركزيياآس«؛73، سال33 شماره،»ييگراجمع اي توسعه آنرانيو نقش ؛77، سال40، شماره» در

و آينده دموكراسي در ايران، طرحي آزمايشي ذهني با رويكردي فراسوگرايانه« ، دوره»چرخه معيوب هيجانگرايي مابوكراتيك

س«؛86، سال2، شماره 37 رو:ي خارجياستنقش قوه مقننه در محروميت نسبي«87، سال2، شماره38 دوره،»كردهايتنوع

.88، سال3، شماره39، دوره»1376و چرخش راي در انتخابات دوم خرداد


