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مقدمه-1
وجهتکهباشدمیموضوعاتیازایرانايخاورمیانهسیاستدرگراییعملوگراییآرمانتعامل

موضوع. استتهساخمعطوفخودبهراکشوراینخارجیسیاستپژوهشگرانازبسیاري
اعالمیهايسیاستوهاارزشازايمجموعهقالبدرايخاورمیانهسیاستتحلیلچگونگی

یخارجروابطبسطپیگیريوزداییتنشبههمزمانرویکردوهاارزشاینانعکاسقالبدر
سیاسترونددرمتفاوتظاهربهرویکرددوهمزمانحضورازاينشانهمنطقهکشورهايبا
سازمانیروندنظریهکارگیريهبباذیلپژوهشخصوصایندر. باشدمیایراناياورمیانهخ

درهگذشتوموجودتهدیداتوفرصتبهتوجهباکشورخارجیسیاستبررسیوآلیسون
سیاستدرآرمانهاوهاارزشتعاملکهدهدنشانتااستتالشدردهه4بهنزدیکطول

حالمیانه دربازیگروايمنطقهقدرتعنوانبهکشورموقعیتبهتوجهابایرانايخاورمیانه
یاستسرویکردهايبررسیضمنراستاایندر. باشدمیفهمقابلالمللبینسیاستدرظهور

تالشخصوصایندردیپلماسیاقداماتومنطقهدرآمدهوجودهبهايچالشقبالدرخارجی
یبررسمورداجرابعددرکشورايخاورمیانهسیاستدرگراییعمل-آرمانپویاییتاشودمی

کهگونههمانگرددفراهمتعامالتاینمشخصدركبرايزمینهمنظراینازتاگرفتهقرار
درونتعامالتفهمجهتدرآلیسونتحلیلیچارچوبازاستفادهباگرفتقراراشارهمورد

دریانهمقدرتوايمنطقهگذارتأثیربازیگربهکشورتبدیلدورنمايبهنگاهیباوسازمانی
راایرانايخاورمیانهسیاستدرگراییعمل-آرمانپویائیتوانمیالمللبیننظامدرظهورحال

کهخارجیسیاستدرکالنهدفوجودنمودعنوانتوانمیزمینهایندر. کشیدتصویربه
ترسیممحورياهدافعنوانبهراايمنطقهمؤثرقدرتبهتبدیلکناردرحیاتیمنافعحفظ

اینسایهدرکشورايخاورمیانهسیاستمجريهايبخشتمامکهگرددمیباعثنمایدمی
-آرمانپویائیایجادموجبوهماهنگیکنندهایجادخودمسئلهاینکهپرداختهعملبهاهداف

. گرددمیگراییعمل
هایی چون همگرایی ملل اسالمی و مقابله با ظلم و استکبار در این مقاله ضمن تکیه بر ارزش

پرهیز از عدم مداخله در امور داخلی کشورها، تکیه بر تمامیت ارزي کشورها و مذاکره بر سر 
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گذاري خارجی در سیستم سیاستگراییعملهایی از هاي منطقه نشانهموضوعات مهم با دولت
لقري اسالمی و تالش براي حفظ آن نشان دهنده اولویت ارود. اصولی مانند امشمار میکشور به

عنوان یکی در عرصه خاورمیانه بهگراییعملاي آن در پرتوي حفظ نظام و افزایش قدرت منطقه
باشد. ترین مناطق در سیاست خارجی میاز کلیدي
ي اي ایران معطوف به حفظ امنیت و جلوگیرسازي سیاست خاورمیانهدر تصمیمگراییعمل

اي در عنوان قدرت منطقهباشد. بدین ترتیب که در حالی که ایران بهاز گسترش بحران می
عنوان بازیگر خردمند وضعیت کنونی تثبیت باشد بهدنبال تحکیم موقعیت خود میخاورمیانه به

عنوان تاکتیک دیپلماسی خود در پی آن است که بهگراییعملشده را اولویت خود دانسته و با 
تارهاي سیاسی موجود در منطقه حفظ گردد. ساخ

جایگاه آرمان در سیاست خاورمیانه ایران برخواسته از ارزشهاي انقالب اسالمی بوده و نقش 
القري اسالمی تمام اهداف کالن سیاست خارجی در پی حفظ تثبیت کننده دارد. براي حفظ ام

و تکیه بر گراییعملباشد. لذا عنوان تنها الگوي حکومت اسالمی در جهان میاصل نظام به
له ئباشد. این مسگیري در اقدامات بازیگران سیاست خارجی کشور موجود میعقالنیت تصمیم

یر ها و اتحادهایی غممکن است با الگوي عقالنیت غربی متفاوت بوده و در صدد باشد ائتالف
به اتحاد ایران و سوریه از مدل غربی آن تشکیل دهد. آنچنان که برخی از پژوهشگران با اشاره

هاي عقالنیت مدرن تبیین گرایی براساس ضرورتماهیت آن را در عملگرایی و مصالحه
نمایند. می

روش تحقیق-2
هاي تاریخی و بررسی رفتارشناسی و مطالعه روندهاي شناسی این پژوهش با استفاده از دادهروش

گرفته است. روندهاي سیاست خارجی اجراي سیاست خارجی ایران در محیط خاورمیانه شکل 
فته اي شکل گرگرایی، هویت و نقش تاریخی در محیط منطقههایی از آرمانایران بر اساس نشانه
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وي هایی دانست که حکومت پهلرتوان واکنشی نسبت به سازوکااست. انقالب اسالمی ایران را می
دکترین «یی در چارچوب گراگرایی با جهان غرب قرار گرفت. ائتالفدر وضعیت ائتالف

وجود آورد.را به» دولت دست نشانده«هایی از ، زمینه الزم براي ظهور نشانه»نیکسون
و بررسی ايبر این اساس نشانه شناسی رفتار سیاست خارجی با استفاده از منابع کتابخانه

ران و بحدهد. روندهاي مدیریتادبیات پژوهشی موجود بنیاد تحقیقی این مقاله را تشکیل می
ی گرایهایی از عملگرایی، مصالحهحل و فصل منازعه در سیاست خارجی ایران بر اساس نشانه

و کنش عقالیی بوده است. اگرچه سیاست خارجی ایران ماهیت هویتی و ایدئولوژیک دارد، اما 
رسد نظر میبههاي صلیبی منجر نگردیده است. هیچگاه چنین روندي به ظهور و گسترش جنگ

قاعده اول آن است که دیپلماسی باید از روح قاعده وجود دارد. 4تبیین رسوم دیپلماتیک در 
ز ها نیصلیبی عاري باشد. قاعده دوم آن است که دیپلماسی را باید از زاویه دید سایر دولت

تر از خودخواهی و عدم توجه به آنچه دیگران پیگیري کرد. هیچ چیز براي یک دولت مهلک
ها هراسند، یا امید به آن دارند، نیست. قاعده سوم دیپلماسی آن است که دولتن میطبیعتاً از آ

باید آماده مصالحه در مورد موضوعاتی باشند که برایشان حیاتی نیست. قاعده چهارم آن است 
یبانی از آن پشتمؤثرکه اهداف سیاست خارجی بر مبناي منافع ملی تعریف گردیده و با قدرت 

.شود
ارجی از ي در سیاست خگیرتصمیمتی با بررسی نظریات موجود در زمینه عقالنیت لذا بایس

سو و توجه به محیط استراتژیک ایران از سوي دیگر به تعریف چارچوب تحلیلی جدید در یک
ي ااین زمینه دست یازید. بدین شکل که عقالنیت موجود در تعریف اهداف سیاست خاورمیانه

ا توجه به شرایط منطقه و با عنایت به سازمان تاریخی روابط کشوري جمهوري اسالمی ایران را ب
در خاورمیانه تحلیل نمود تا مدلی جدید در این زمینه تعریف شود که قابلیت تحلیل عملیاتی در 

اي روند تبیین سیاست خارجی و الگوي کنش راهبردي ایران در ارتباط با موضوعات منطقه
خاورمیانه را دارا باشد. 
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در دهه اخیر بایستی ترسیم ايمنطقهمدل با توجه به شرایط ایران و ساختار منازعات این
باشد را در نظر گرفته باشد. از این هاي هر کشوري که در تعامل با ایران میشده باشد و ویژگی

ها در اي ایران برد. بایستی اشاره نمود که آرمانتوان پی به ماهیت سیاست خاورمیانهطریق می
اي ایران جاي داشته اما شرایط تحقق آن و ارتباط آن همواره با امنیت هداف سیاست خاورمیانها

ملی کشور از جمله موضوعات اصلی در اجرایی سیاست خارجی بوده است. لذا نگاه به آن با 
این امنیت صورت گرفته است. تأمینتوجه به مقوله امنیت ملی و جایگاه آن در 

باشد. بلکه در ها نمیمعنی از دست دادن آرماناي نیز بهخاورمیانهدر سیاستگراییعمل
اي از نهادهاي سیاست خارجی در پی تحقق اهداف متنوعی فضاي تعامل میان کشوري مجموعه

ا هعنوان مثال نهادهاي دخیل در امر فرهنگ و ارتباطات خارجی با هدف ارتباط با ملتهستند. به
پردازند. لذا اجراي دیپلماسی در ر مختلف کشور هدف به تعامل میهاي مردمی از اقشاو توده

هاي فرهنگی، مراکز اسالمی هاي فرهنگی در قالب رایزنیها توسط بخشبعد دسترسی به ملت
پذیرد. و تبلیغی صورت می

اما هدف کالن حفظ امنیت ملی و مقاله با تهدید از جمله موضوعاتی از که همه کارگزاران 
گیرند. بنابراین جی در برنامه ریزي جهت اجراي اهداف خود آن را در نظر میسیاست خار

ها در اجراي سیاست خارجی هاي اصلی در سیاست خارجی سرلوحه تمام برنامه ریزياولویت
است.  

هایی اي ایران در نهایت بر اساس نشانههریک از مراحل و روندهاي سیاست خارجی و منطقه
مبتنی بر ر بیشتگیري سیاست خارجی ایران ان یافته است. الگوي تصمیمگرایی پایاز مصالحه
گرایی ضرورت محور بوده است. محور با مصالحهگرایی هویتپیوند آرمان

مفاهیم نظري-3
اي جمهوري اسالمی که بر مبناي موقعیت و اهداف کالن نظام در عرصه سیاست خاورمیانه
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ات جذاب پژوهشگران عرصه سیاست خارجی بوده است. شود یکی از موضوعاي چیده میمنطقه
هاي اعالمی از ها و آرمانها در سیاستباشد که ارزشاهمیت و جذابیت آن هم به این دلیلی می

ا هاي اسالمی، مبارزه بسوي مسئولین نظام نمود خاصی پیدا کرده است. اگرچه تکیه بر ارزش
سخنان و بیان نظریات از سوي مسئولین ظلم و استکبار از موضوعاتی است که همواره در

در سیاست خاورمیانهگراییعملاز هاییشود، اما همزمان نشانهسیاست خارجی کشور مطرح می
شود.اي ایران نیز دیده می

عنوان موضوعی دانست که از جذابیت الزم توان بهسازوکارهاي کنش راهبردي ایران را می
گیري برخوردار است. این گروه از پردازان تصمیمنظریهبراي پژوهشگران سیاست خارجی و 

هاي مختلف پژوهشگران با مطالعه روندهاي سیاست خارجی ایران و الگوي کنش در محیط
عنوان بخشی از روندهاي سیاست خارجی و الگوي توان بهگرایی را میتالش داشتند. مصالحه

گرایی و کنش عقالیی مربوط به صالحههاي اصلی مکنش آرمانی ایران دانست. یکی از نشانه
بر نزدیکی ساختارهاي سیاسی جهت اتحاد تأکیددر تعریف اتحاد و » سان«سازي است. ائتالف

دو کشور با بر شمردن دو نظام سیاسی متفاوت در ایران و سوریه آن را از جنسی متفاوت دیده 
,Sun(برد هاي قبلی در این زمینه را زیر سوال میکه ماهیت تحلیل 2009: 73 .(

در اذهان بسیاري از پژوهشگران چگونگی اتحاد پایدار سوریه با داشتن اکثریت سنی و دولتی 
عرب با نظام سیاسی شیعه که توسط حزب بعث اداره شده و داشتن ایدئولوژي الئیسیته و پان

ران دفاع دوباشد. نویسنده معتقد است مشترکات میان ایران و سوریه درموضوعی بسیار مهم می
مقدس موضوعاتی مانند مخالفت با عراق و به خصوص رهبر حزب بعث یعنی صدام حسین، 

هاي ایدوئولوژیک و سیاسی با همه اعراب به خصوص اعراب سنی بوده که بیش از واگرایی
,Caretجمهوري اسالمی ایران کمک به نزدیکی دو کشور نموده است ( 1987: 382(.
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هاي پژوهشیافته-4

محورگرایی ضرورتمحور و مصالحهگرایی هویتهاي آرمانپویایی-1-4
گرایی در شرایط بحرانی و هاي مصالحهگرایی هویت محور با ضرورتنقطه اتصال آرمان

هاي کنش سنتی تشکیل محور را نشانهگرایی هویتشود. نقطه عطف آرمانضروري حاصل می
هاي دیپلماسی مدرن خواهد بود. ایی بخشی از ضرورتگرکه روندهاي مصالحهدهد. در حالیمی

رگذار بوده است. یثأهی به سیاست خارجی ایران بسیار تدهاي سنت و مدرنیته بر شکلپویاي
نفکران وشردر سیاست خارجی و از سوي گیرتصمیمهاي مسئولین گذاري بر دیدگاهتأثیراین 

بوده است. 
ها ول جامعه ایرانی و اثر آن بر تحول اولویتموضوع مدرنیسم در ایران و چگونگی تحو

ی ها نسبت به چگونگهاي سیاست خارجی موضوعی است که نشان دهنده طیفی از دیدگاهدیدگاه
ها میان دولتمردان وجوه متعدد سیاست باشد. تفاوت دیدگاهسیاست خارجی آن میگیريشکل

متناقضی در عرصه ددي و بعضاًگردد تا رفتارهاي متعدهد و باعث میخارجی را شکل می
کند و با استفاده از آراي سیاست خارجی ایران شکل گیرد. متین به این موضوع اشاره می

,Matinدهد(متفکرینی چون شریعیتی موضوع مدرنیسم در ایران را مورد تحلیل قرار می 2013:

131-132 .(
هاي نفوذ در سیاست مدرنیسم و چگونگی اثر بخشی آن به ساختارهاي رسمی و گروه

متأثرنحوي از این موضوع خارجی جمهوري اسالمی باعث گردیده است تا ساختارها نیز به
هاي ساختار محور و هدف محور هر کدام از بخشی از این نگاه فکري به گردند. یعنی سازمان

ظام نمقوله مدرنیسم باشند. در نتیجه در عین حفظ هدف اصلی یعنی استقالل و تمامیت ارضی 
جمهوري اسالمی هر کدام در عین ارتباط با دیگري در پی تحقق بخشی از این مدرنیسم به گمان 

خود باشند.
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گردد که بعد از وقوع انقالب اسالمی این موضوع به توسعه ناهمگون در ایران نیز باز می
. ذات هاي اجرایی به خود دیده استهاي فکري متعددي را در راس دستگاهها با نحلههگرو

یک جریان مسلط بوده است پس از پیروزي مثابهبهناهمگون توسعه که از دوره پهلوي در ایران 
عنوان کشوري که ایران به		انقالب اسالمی در بطن جامعه و دولت حضور مستمر داشته است.

طور جدي پیگیري نموده است با چالش مستمر محیط نوسازي و دگرگونی را در قرن بیستم به
ی و ارزشهاي داخلی مواجه بوده است. لمللابین

هاي سیاست خارجی ایران بوده و این چالش مستمر در آن روند این موضوع یکی از ویژگی
نماید. در این چالش مفهوم سیاست خارجی با تعریفی که در غرب از آن صورت گرفته میتأکید

یر کشورها برآمده از متن جامعه باشد و با اینکه سیاست خارجی ایران به مانند سامتفاوت می
باشد اما واجد دو ویژگی نیز است که یکی چالش سنت و مدرنیته و دیگري نفوذ و قدرت می

باشد ها نسبت به افراد میگروه
و محیط المللبیندولت انقالبی سعی بر تثبیت محیط داخلی خود دارد ؛ محیطی که از نظام 

هاي سیاست دهد بدین شکل حفظ نظام يگیرتصمیمتمام گیرد. این امر میتأثیرخارجی خود 
د. در کنار دهخود قرار میتأثیرهاي اجرایی آن را تحت ها و تاکتیکسیاسی نوپا تمامی استراتژي

موضوع هماهنگی بر سر اهداف کالن و استفاده از الگوي بازیگر خردمند آلیسون در این زمینه 
در امر اجراي سیاست خارجی وجود داشته است. اختالف نظر میان متصدیان و کارگزار 

هاي مختلفی بینی، تعدد نگاه به انسان و محیط پیرامون او باعث گردیده تا ویژگیدر بعد جهان
از رفتار او استنباط گردیده و انتظارات متفاوتی از سیاست به اجرا درآمده از سوي او ایجاد گردد. 

در این تعامل میان محل بحث متفکرین بوده است. امري که پس از پیروزي انقالب اسالمی 
ا خواند باي که انسان را حقیقت میگرایی و فلسفهوجود ستیز و نقد اثباتهاي برداشت
هاي و مدلباشند میعنوان شیوه اداره جامعه پذیرش سیاست بهکه در پیترمعتدلهايرویکرد
بندي به تقسیمتوانمیاند. البته نشکل دادههاي مسئولین کالن کشور بینیسیاست به جهانمتنوع 
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اي از این یا آن طیف فکري دانست بلکه دقیقی در این خصوص رسید و هر مسئول را نماینده
قهمنط، رویکردهاي المللبینهاي مسئولین نظام از نظام هاي افکار آنها در برداشتتوان رگهمی
و امنیت ملی کشور مشاهده نمود. اي

دهی به باورهاي مقامات بایست نحوه شکلگرایی میطلبی و کمالموضوع استقاللبا درك دو
نظام را توسط این دو نحله فکري تحلیل نمود. سیاست خارجی ایران از لحاظ برداشت و باورها 

اي نشده در بحث حفظ استقالل و امنیت کشور دچار تحول عمدهالمللبیناز وضعیت نظام 
گرایانه را که مبتنی بر کنش عقالیی گرایانه و مصالحههاي آرمانرورتالقري ضاست. نگرش ام

القري را واجب اي که حفظ امالقري و سیاست خارجیسازد. دکترین امناپذیر میاست، اجتناب
باشد.اي بر این امر میداند نشانهمی

ترین باور مورد عنوان مهمهایی که جهت حفظ استقالل و امنیت کشور بهابزارها و استراتژي
ها رسد از همین منظر است که رئالیستنظر میاستفاده قرار گرفته است دچار تغییر شده است. به

اي که خوانند. سیاست خارجیگرایی میسیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران را بر پایه منطق
. پیچیده شدن تتري داده استحوالت ژئوپلیتیکی و ظهور ژئوپلیتیک اسالمی به آن بعد گسترده

آورد. وجود میاي مشکالت امنیتی جدید و فراگیرتري را بهتحوالت منطقه
ه از کمتنوعی ماهیت سیاست خارجی ایران پس از انقالب و علت تصمیمات رسد نظر میبه

اهمیت موضوع استقالل و حفظ نظام جمهوري توان میرا شده است اتخاذ کشورسوي مقامات 
ها، استقالل درتابرقتأثیراستقالل فکري و دور بودن از باشد. یتیک سیال میدر یک ژئوپلاسالمی 

مان در سیاست أایی توگرو واقعگراییآرمانتواند بنیادي براي تحلیل اي میدر عملکرد منطقه
گرایی در فرآیندهاي سیاست خارجی ایران گرایی و واقعهاي آرمانخارجی ایران باشد. نشانه

محل بحث دارد. در این فرآیند، المللبینپردازان سیاست و انگاره نظریههنوز در ذهنیت
هاي سیاست خارجی ایران معطوف به سازوکارهایی است که بتواند اهداف راهبردي را ضرورت

با سازوکارهاي کنش معطوف به هدف و نتیجه ترمیم و بازسازي نماید. 
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خارجی یعنی پرهیز از سلطه بیگانه وساختار دیپلماتیک ایران در عین حفظ اصول سیاست
نماید. آرمانگرایان و حفظ امنیت ملی از بسط روابط سازنده و امنیتی شدن آن جلوگیري می

واقعگرایان دو طیف فکري در تشکیل سیاست خارجی استقالل و بقاي نظام جمهوري اسالمی 
ه موجب گردیده تا این لئو همین مسحساب آورده بهاز اهداف اساسی سیاست خارجی ایران را 

.شوداهداف سیاست خارجی این خط قرمز رعایت

شانه -2-4 ست بین  ن سیا صالحه الملل و فرآیندهاي امنیت منطقههاي  ست  اي در م سیا گرایی 
خارجی ایران

طورهبدر این زمینه امنیت نظام و اولویت داشتن بقاي آن مهمترین هدف سیاست خارجی کشور 
باشد. نظریات امنیت در سیاست خارجی طور اخص میاي کشور بهنهاعم و سیاست خاورمیا

موضوع امنیتی شدن اهداف اصلی در سیاست خارجی واهمیت عامل امنیت ساز همچنین نقش 
مخاطب در پذیرش اولویت این اهداف امنیتی و اولویت آن براي بقاي کشور را مرحله به مرحله 

,Balzacqیرفته اند (مورد بررسی قرار داده و اهمیت آن را پذ 2005:174(.
سازي سیاست خارجی عدم وابستگی به خارج از سوي دیگر تالش شده است تا در تصمیم

هاي انقالبی توان خاصیت دولتجهت حفظ استقالل داخلی حفظ شود. این موضوع را می
دم سازي در برخورد با خارج با تکیه بر عنصر عرو موضوع چگونگی تصمیمدانست. از این

باشد. پیوستگی با اقتصاد جهانی که ی دولت نهادي مطرح میسخاصیت اساعنوانبهابستگی و
لحاظ ساختاري در سیاست خارجی کشور نهی گردیده است. همه منجر به وابستگی گردد به

ها در زمینه روابط اقتصادي خارجی با توجه به حفظ استقالل و پرهیز از وابستگی تدوین دیدگاه
کار را معتقد طلب و محافظهها اعم از اصالحپیرسن از این حیث همه افراد و گروهشده است.

,Pesaranبیند (به حفظ نظام و ساختار آن می 2011: 189.(
با هاي حفاظتیتنهایی استراتژیک ایران پس از انقالب در منطقه خاورمیانه اتخاذ رهیافت
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ضروري نمود. فضاي امنیتی خاورمیانه و هدف حفظ نظام سیاسی از گزند تهدیدات خارجی را
سو، تهدیدات ایجاد شده از سوي ایاالت متحده از سوي هاي رادیکال عرب از یکحضور رژیم

ها ممکن نباشد. در واقع محیط پیچیده امنیتی در خاورمیانه موضوع دیگر باعث شد تغییر رهیافت
ارتباط با کشورهاي جهان سوم زدساممکن نمیبه سادگی هاي اقتصادي را همکاريگیريشکل

اي سیاست هو فاصله گرفتن از کشورهاي غربی و تقویت نگاه بومی به اقتصاد داخلی از ویژگی
باشد.خارجی ایران پس از پیروزي انقالب اسالمی می

د باشاي ایران از بدو پیروزي انقالب عدم انطباق با ساختارهایی میرفتار سیاست خاورمیانه
ها پس از جنگ سردرت بزرگ خارجی تعریف شده است. با افول نقش این قدرتکه توسط قد

اي یافتند که عدم انطباق ناشی از رفتار آنها شکل خاصی اي قدرت قابل مالحظهبازیگران منطقه
اي در خاورمیانه داده است. در واقع درونداد که وارد نظام سیاسی این به سیستم امنیت منطقه

به نقش بایست میگردد. در این زمینه خود ایجاد کننده برونداد چالش زا میشود وها میدولت
گرایی کشورهاي خاورمیانه اشاره نمود و عالوه بر متغیرهاي عوامل خارجی در زمینه عدم انطباق

هاي داخلی مانند نقش و برداشت همچنین ساختارهاي کشورهاي مذکور محیط خارجی متغیر
شمار آورد. حایز اهمیت بهت خارجی آنها را در نحوه اجراي سیاس

اي ایراندر الگوهاي امنیت منطقهآمریکااقدامات پیشدستانه تأثیر-3-4
هاي عنوان یک قدرت میانی در حال ظهور تمایل بیشتري نسبت به قدرتایران پس از انقالب به

ی هاي میانی سنتتاي داشته است. در واقع قدرگذاري در عرصه منطقهتأثیرسنتی میانه جهت 
اند. بر این اساس سیاست اي خود نشان دادهگذاري در محیط منطقهتأثیرتمایالت کمتري به 

یشتر در گذاري بتأثیرخارجی مهمترین بازیگران منطقه تالش براي دستیابی به نفوذ و قدرت 
ر اي دنطقههاي مشود که قدرتدر عین حال باعث نمیمسئلهباشد. این اي میفرآیندهاي منطقه

حال ظهور در پی عنوان بازیگر مسئول نباشند. از این حیث تمایل به کسب نفوذ بیشتر در منطقه 
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الملل پذیر و تابع هنجارهاي حقوق بینگرایی ناشی از ایفاي نقش شهروند مسئولیتبا عمل
شود.تعدیل می

ه گذشته پیدا کرد. تري نسبت بماهیت تهاجمی2001از سال آمریکااي رفتار سیاست منطقه
هره بآمریکااهداف ملی تأمینجورج بوش از سازوکارهاي مربوط به امنیت پیشدستانه براي 

جویانه ایران در برابر هاي مقابلهرگیري سازوکاگرفت. در چنین شرایطی، زمینه براي شکل
عراقتهدیدات به وجود آمد. در خصوص سیاست خارجی ایران پس از تهاجم ایاالت متحده به 

شود که بعد تهاجمی آن به خصوص در دوران ریاست جمهوري آقاي احمدي نژاد عنوان می
افزون گشته است اما برزگر این ادعا که سیاست خارجی احمدي نژاد در خاورمیانه تهاجمی 

کند که در غرب اغراق زیادي در خصوص آن شده است. در بوده است را رد نموده و اشاره می
هاي بدست آمده استفاده نماید. به عقیده برزگر ان تالش نموده است تا از فرصتاین فرآیند ایر

به عراق و اشغال آن کشور در دوران احمدي نژاد دو آمریکاسیاست خارجی ایران پس از حمله 
را در دستور کار خود قرار داد که شامل پرهیز از افزایش تنش با کشورهاي عرب منطقه مؤلفه

و هاي غیر دولتیود و سیاست اتحاد با برخی از کشورها مانند سوریه و گروهو ایاالت متحده ب
ها مانند حزب اهللا بود. برزگر به تقدم زمانی و ضرورت اهداف سیاست خارجی ایران نهضت

هاي شخصیت احمدي نژاد هاي سازمانی بر ویژگیاشاره نموده و اهمیت آن را از بعد ضرورت
داند هر چند که میگراییعملسیاست خارجی ایران را گذار به مقدم دانسته است. او منطق 

,Barzegarقرار دهد (تأثیرهاي احمدي نژاد آن را تحت ممکن است ویژگی 2010: 174.(
پرچمی همچنین رویکردهاي متفاوت در ایران را با توجه به عامل متحد کننده حفظ نظام و 

هاي داخلی در یعنی تفاوت در خصوص سیاستکند. ایران بررسی میايمنطقهافزایش قدرت 
که در پس مسئلهشود. پرچمی با طرح این حاشیه هدف واحد در سیاست خارجی کمرنگ می

دهد هدف قرار میعنوانبهدقیقی وجود دارد و امنیت نظام را گراییعملسیاست اعالمی ایران 
رد واکاوي نگرش عمیق ایران در پی فهم جهت گیري ایران در قبال حوادث بهار عربی با رویک
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هاي سیاست خارجی ایران در باشد. او همچنین مدل عراق را یکی از خواستهبه این موضوع می
داند که در آن تعادل قدرت به نحوي است که تکثر گرایی و قدرت احزاب نزدیک به منطقه می

ره احمدي نژاد نیز اشامواضع ایران در آن بیشتر باشد. در بعد داخلی به رویکرد مجلس و دولت 
ث وحدت نظر در سیاست خارجی نشانهنموده و آن را به رغم اختالف نظرهاي داخلی از حی

,Parchamiداند. (ایران میايخاورمیانهدر سیاست گراییعملاي از  2012: 37-39(.

هاي عملگرایی در فرآیندهاي سیاست خارجی ایراننشانه-4-4
ر داند تغییکشورهاي عرب نسبت به یکدیگر آگاه بوده و میهاي تهران نسبت به تفاوت

کند. فضاي باز سیاسی در کشورهاي نمیتأمینساختارهاي حکومتی در آنها لزوما منافع کشور را 
آید.  تالش ایران برد به حساب می-اي ایران موقعیت بازي بردعرب از نظر سیاست خاورمیانه

رف که از سوي پژوهشگران حوزه موزانه قدرت مطرح شده هاي غیر متعابراي دستیابی به سالح
با عنایت به این موضوع که ایران این امر را رد نموده، اعاده کننده موازنه دانسته و آن را خارج 

کند. در این زمینه والتز در مقاله اي به بیان این الملل تلقی نمیهاي سیاست بیناز چارچوب
الملل بقا محور دانسته که درصدد ه مانند سایز بازیگران نظام بینمطلب پرداخته که رفتار ایران ب

مسئلهکند. والتز به این گیري میحفظ امنیت خود بوده و بر اساس محاسبات قدرت تصمیم
ها از تقویت توان نظامی ایران به علت عدم درك مناسب از رفتار بازیگران کند که نگرانیاشاره می

ا در ها مبتنی بر بقشد. او رفتار سیاست خارجی ایران را مانند سایر دولتباالملل میدر نظام بین
.)Waltz,2012:4بیند(الملل مینظام بین

هایی که زمینهعنوانبههاي سیاست داخلی توجه نموده و آنها را مؤلفهسایر پژوهشگران به 
ر دمتفاوتی هاي نمایند. رویکردممکن است انشقاق در سیاست خارجی بوجود آورد مطرح می
در وجود دارد که ایران ايمنطقهایران با توجه به عامل متحد کننده حفظ نظام و افزایش قدرت 

شود. در پس هدف واحد در سیاست خارجی کمرنگ میزیر چتر هاي داخلی خصوص سیاست
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.دهدهدف قرار میعنوانبهدقیقی وجود دارد و امنیت نظام را گراییعملسیاست اعالمی ایران 

اي ایرانگرایی سیاست منطقههاي ژئوپلیتیکی و روندهاي مصالحهضرورت-5-4
سوال اصلی براي بسیاري از پژوهشگران سیاست خارجی ایران این است که آیا روندهاي ممتد 

شوند. ساموئل مثلث عراق، ایران و ایاالت متحده بوده یا بر اساس شرایط دچار تغییر اساسی می
ر بر گذاتأثیرمترین واقعیات ژئوپلیتیک به شمار آورده و آن را یک عامل مهم و را یکی از مه

هاي مؤلفهنماید. او فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی را مهمترین سیاست خارجی ایران ارزیابی می
,Samuelکند(تعیین کننده در سیاست خارجی ایران ارزیابی می 2011: 146(.

خارجی کشور به خصوص در دوره جنگ تحمیلی تقویت یکی از وظایف دستگاه سیاست 
هاي مقامات کشور و وزارت خارجه نمود نمود این آرمان ملی بوده است که این امر در سخنرانی

یابد. در حقیقت بناي سیاست خارجی کشور به خصوص در دوره عدم تعهد منفی انعکاس می
ن ایده ملی در سیاست خارجی جمهوري باشد. گفتمای و خارجی میالمللبینآرمان ملی در بعد 

آماده کننده ذهنیت افکار عمومی کشور در برابر تهدیدات مثابهبهاسالمی ایران و در خاورمیانه 
باشد. این آرمان ملی در جهت اهداف کالن در سیاست خارجی به کار موجود در خاورمیانه می

م اهداف دیگر در زیر چتر خود باشد که متحد کننده تمارفته و اهمیت آن به این علت می
باشد.می

ایران است. ايخاورمیانهنکته مهم دیدگاه پژوهشگران سیاست خارجی نسبت به نوع سیاست 
سیاست خارجی ایران اغلب پژوهشگران ايخاورمیانههاي قابل توجه در بخش علیرغم فعالیت

کند، موافق رخورد میمعتقدند ایران در خصوص موضوعات نزدیک مرزهاي خود با احتیاط ب
باشد و ترجیح خود را در ارتباط با دولت حفظ وضع موجود و تمامیت ارضی همه کشورها می

دانند که ایران عاملی میعنوانبهو همکاري با آنها نشان داده است. آنها همچنین ایدئولوژي را 
ست خاورمیانه ایرانباشد.  نقش ایدئولوژي در سیاآن به دنبال منافع ملی خود میچارچوب در 



96 1397اول، بهارهم، شماره چهاردفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال__________________________

نموده در بسیج ملی جهت مقابله با تهدیداتی بوده است که اصل نظام را تهدید می
,Byman-Chubin-Ehteshami(است 2001: 99.(

به اجرا درمی آید که به گفته منیر در آن ايمنطقهسیاست خارجی ایران در خاورمیانه در 
دهد به همین دلیل منطقه گرایی شکیل میحس عرب گرایی و عرب بودن ویژگی اصلی آن را ت

همنطقرسد. سیاست عربی راه مهمی براي درك فرایندهاي دشوار به نظر میايمنطقهو همگرایی 
ث هایی است باعمؤلفهباشد. گفتمان هویت عربی و نقش آن در دیپلماسی خاورمیانه از میاي
و ایجاد اتحاد باگراییعملمت گردد جهت گیري سیاست خارجی کشور در خاورمیانه به سمی

هاي غیر عربی تشکیل کشورهاي همسو برود. هژمونی و نظم جدید در خاورمیانه توسط دولت
خواهد شد. به عقیده منیر این روند توسط حوادث اخیر در کشورهاي عربی روندي معکوس 

د آورد ی پدیگرفته است. به همین دلیل است که ایران سعی داشته است از این حوادث گفتمان
که وجه مشخص آن گذر از روایت صرف عربی آن است. در مورد ایران استفاده از واژه بیداري 
اسالمی نشان از طرح این روایت دارد. طرح چنین روایتی در راستاي حرکت ایران به سمت 

همثاببهایجاد معنا از بستر حوادث موجود می باشد. معنایی که نشان دهنده موقعیت آن کشور 
یک قدرت میانه در حال ظهور می باشد.روندهاي سیاست خارجی ایران در ارتباط با اعمال 

هاي عملگرایانه بوده و بعد داخلی تبلیغات سیاست خارجی را در جهت تقویت ایده سیاست
دو بازوي عنوانبههاي نظامی کشور گرفته. دستگاه دیپلماسی در کنار بخشملی را به کار می

به کار گرفته شده است. نقش غیر امنیتی سازي ساختار دیپلماسی ايخاورمیانهاجراي سیاست
در رابطه با کاهش سطح تنش در روابط خارجی با کشورهاي منطقه وجلوگیري از افزایش 

,Monierآمده بکار رفته است (استحکامات نظامی آن که خطري امنیتی براي کشور به شمار می

2014: 422.(
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حلیلتجزیه و ت-5

اي ایرانگرایی تاکتیکی و روندهاي کنش سازمانی در سیاست خاورمیانهعمل-1-5
باشد که دو چارچوب نهادي انقالبی و سیاست خارجی ایران منبعث از سیستم داخلی آن می

باشد. چنین الگویی در سایر کشورهاي انقالبی همانند اتحاد شوروي وجود ساختاري را دارا می
که حالیگرایانه توجه داشته درر سیاسی حزب کمونیست به سازوکارهاي آرمانداشته است. دفت

کشوري بوده است. چنین الگویی را دار کنش سازمانی در روابط بینوزارت امورخارجه عهده
اي ایران نیز مورد توجه قرار داد. توان در ارتباط با سیاست خاورمیانهمی

وجود آمده تا هماهنگی میان هنگی میان نهادها بدر این ساختار بایستی از یکسو هماه
ي یرگتصمیمبایست وارد فرآیند تصمیمات حفظ شود و از سوي دیگر نهادهاي مختلفی می

هاي دینی چگونگی چینش اهداف سیاست له به عالوه نقش منزلت و ارزشئشوند. همین مس
در سیاست خارجی گراییانآرمگرایی و آمیختگی عمل» ماکلیس«نماید. تر میخارجی را سخت

عنوان بیند. او به عمق نقش دین در زندگی ایرانیان اشاره نموده و آن را بهایران را مشهود می
آورد.شمار مییکی از اجزاي اساسی زندگی ایرانی به

در این حالت بخشی از اهداف ثابت هستند که با بقا و منزلت نظام ارتباط دارند. تدوین 
گرایانه از جمله ها در کنار اهداف عملهاي مذهبی با آرمانچارچوب پیوند ارزشها دربرنامه

باشد. در حال حاضرسیاست ساز در زمینه سیاست خارجی میهاي تصمیموظایف دستگاه
هاي کنش گرایانه و ضرورتهاي آرمانخارجی آقاي روحانی با در نظر گرفتن رویکرد

اسی تأکید دارند. روحانی در پیگیري منافع کشور براساس گرایانه براي تقویت ساختار سیعمل
گرایی  از سوي نظام مورد حمایت قرار گرفته است. گرایی و آرمانهاي کنش مبتنی بر عملنشانه

اي است که شخصیت روحانی، مدل هدایت سیاست گونهمدل سیاست خارجی روحانی به
پردازد در تحلیل مدل سیاست عمل میبهمنافع ملیتأمینخارجی و انعکاس اقدام او که جهت 



98 1397اول، بهارهم، شماره چهاردفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال__________________________

,Machlisیابد (خارجی او اهمیت خاصی می 2016: 360 .(
ي در سیاست خارجی موجب ایجاد محدودیت براي ساختار گیرتصمیمتعدد نهادهاي 

هاي ها و محدودیتگیري براساس وروديگردد. هرگاه روند تصمیمدیپلماسی کشورها می
ها حدودیتاین ما مشکالت بیشتري همراه خواهد شد.گیري بشد، تصمیممتفاوتی وجود داشته با

عنوان سازمانی هایی مورد سنجش قرار داد که  بر عملکرد ساختار دیپلماسی بهتوان در حوزهرا می
یل مهم تحرك در سیاست خاورمیانهگذارد. ناامنی استراتژیک یکی از دالساختار محور اثر می

گذاري کنار مرزهاي ایران تالش براي اثردر عراق و در آمریکارود. حضور شمار میاي ایران به
تواند تضمینبیشتر در وراي مرزها در خاورمیانه را بیشتر نموده است. ثبات وراي مرزها می

طلب گرایی منزلتله در کنار آرمانئگرایی ایران در خاورمیانه باشد. این مسکننده سیاست عمل
شود. امري که اهمیت آن در برابر بقا و جلوگیري از ظهور تهدید نبال میدر سیاست خارجی د

قهمنطیک بازیگر منطقی و به دنبال تحکیم موقعیت عنوانبهرسد. حضور ایران نظر میکمتر به
اي آن را دشوار ساخته است. رهیافت دیپلماسی ایران پیگیري خود تحلیل سیاست خاورمیانهاي

هاي خود را تغییر دهند. مداوم تاکتیکطوربهشود همسایگان آن اعث میمنافع نظام است که ب
سازي در نظام سیاسی ی و همچنین محیط امنیتی خاورمیانه تصمیمالمللبینثباتی سیستم امنیتی بی

به عدم نهادینگی و سازماندهی در تصمیم سیاست خارجی به پرتس سازد.منطقه را مشکل می
ي اشاره نموده و هویت سازمانی و پیوندهاي داخلی میان گیرمیمتصعلت پیچیدگی فرایند 

,Perthesداند (ي میگیرتصمیمسازان را موجب پیچیدگی فرایند تصمیم 2010: 98.(

اي سیاست خارجی ایراناهداف خاورمیانهتأمینگرایی تاکتیکی در عمل-2-5
ارجی کشور تالش نموده تا در بازوي اصلی اجراي سیاست خعنوانبهساختار دیپلماسی کشور 

که ایران کنترل مذاکره را در دست داشته باشد. استراتژي اصلی ايمنطقههاي مذاکرات با قدرت
در مذاکرات دیپلماتیک بر اساس حفظ ایران انقالبی و جلوگیري از فروپاشی ساختارهاي آن 
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اي سیاست خارجی امري دشوار گذار در اجرتأثیرایجاد هماهنگی میان نهادهاي بوده است. طبیعتاً
باشد محقق شده باشد. این امر در قالب آرمان ملی که همان هدف کالن سیاست خارجی میمی

هاي خاورمیانه از موضوع ناامنی است. دولت نهادي ایران بعد از انقالب به مانند سایر دولت
بات داخلی و تثبیتسیس ایجاد ثأشده است. لذا اهداف نظام جمهوري اسالمی از بدو تمتأثر

تر در سیاست خارجی بوده است. نهادها در جهت ایجاد تصمیمات مستحکم
تواند تا حدي محاسبات سود و طلبی ایران و ایرانی اهمیت زیادي دارد که میحس عزت
خود قرار دهد. در بحث محیطی با توجه به عدم نهادینگی ترتیبات امنیت تأثیرزیان را تحت 

رود. در بحث سازمان هم تعدد ورمیانه احتمال از هم پاشیدگی وضع موجود میاي در خامنطقه
ها يگیرتصمیمها همچنین اصالت هویت نقش به همراه پیوندهایس عمیق داخلی نهادي و نقش

-Golov(سازدتر میرا پیچیده Guzansky, 2015: 181.(
هویت از اهمیت لفهمؤسازان و مجریان سیاست خارجی در کنار ویژگی شخصیتی تصمیم

گرایانه سمت و هاي واقعمؤلفهبسیاري برخوردار بوده و توانسته در برخی موارد با وارد نمودن 
هاي شخصیتی روحانی در سیاست به ویژگیتوانمیاي بدان دهد. در این خصوص سوي تازه

گرایی دارد. خارجی اشاره نمود که براساس نگرشی است که نسبت به مدارا و پرهیز از یکجانبه
میزان بسیار زیادي دارد کشور بهاو ابتناي شعار انتخاباتی خود را بر مدارا نهاده است و بیان می

هاي بزرگ، ی و توافق با قدرتالمللبیناز رفتار افراطی ضرر نموده است. موفقیت در عرصه 
زياینکه پیرواي تقویت نموده است؛ خصوصاًسیاست خارجی آقاي روحانی را در عرصه منطقه

بهايمنطقهعنوان حافظ امنیت هاي نظامی ایران در عرصه نبرد باعث گردیده تا نقش ایران به
-Akbarzadeh(شکل روزافزونی از سوي کشورهاي دیگر مورد شناسایی قرار گیرد Conduit,

2016:177-178.(
صوص اهداف و منافع المللی در خاجماع نخبگان نیز در کنار برداشت هاي آنان از محیط بین

رود. سه موضوع اصلی در فرآیند سیاست خارجی، شامل: شمار میملی کشور امري مهم به
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و » کاريگرایی و موازيپرهیز از تقابل«، »هاي دخیل در سیاست خارجیهماهنگی میان دستگاه«
ی موضوعاتدارد از جملهارسال می» هاي متضاد براي طرف خارجیپرهیز از اقداماتی که سیگنال«

بایستی گنجانده شود. در زمینه تدویناست که در استراتژي کالن سیاست خارجی هر کشور می
رغم تعریف اهداف کالن در زمینه تبیین اي جمهوري اسالمی ایران بهسیاست خاورمیانه

هاينظرها و تفاوتها و چگونگی اجراي هماهنگ سیاست خارجی، برخی از اختالفمسئولیت
شود.مشاهده میادراکی 

اهداف سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران باعث گردیده تا همزمان از نهادهاي سازمان 
محور جهت تحقق آنها استفاده نماید. بدیهی است نقش ساختار دیپلماتیک به علت و هدف

عنوان کانال تعامل رسمی، گردآوري اطالعات، ارسال حضور در صحنه روابط خارجی به
ها سیاست خارجی، راهنمایی و مشاوره و اجراي سیاست خارجی در برخی حوزهبازخوردهاي

جمهوري اسالمی ایران که حضور ايخاورمیانهباشد، اما به علت پیچیدگی ماهیت سیاست می
کند محور (غیر سلسله مراتبی) را توجیح میمحور (کالسیک) و نهادهاي هدفنهادهاي سازمان

شود. د مذکور استفاده میصورت همزمان از دو نهابه
اي ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و اولویتی که کشور براي ماهیت سیاست خاورمیانه

محور محور و سازمانشود باعث شده همزمان از نهادهاي هدفل میئمحیط استراتژیک خود قا
یر نمود. یاستفاده شود. استراتژي دولت موقت با تغییر کارگزار در ساختار سیاست خارجی تغ

وابستگی اهداف به کارگزاران و حضور کارگزاران جدید با اهداف استراتژیک جدید  باعث 
گردید گفتمان سیاست خارجی کشور پس از غیبت دولت موقت از عدم تعهد مثبت به عدم 

تعهد رادیکال تغییر یابد. 
ز جنگ ساختارهاي جدید سیاست خارجی به همراه کارگزاران جدید که در فضاي پس ا

تحمیلی برآمدند درصدد بودند تا به همراه رشد اقتصادي که یکی از اهداف سیاست خارجی 
هاي متناسب سیاسی به اي از واکنشهمراه ایجاد دستهکشور بود به تقویت بنیه دفاعی به
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گرایانه اي بپردازند. از جمله آنها جنگ اول خلیج فارس و سیاست عملهاي منطقهبحران
اي کشور در ارتباط با آن بود. این موضوع به همراه تقویت ساختارهاي سپاه پاسداران خاورمیانه

سازي نیروهاي مسلح کشور در قالب ارتش، سپاه و نیروي انتظامی بوده که حدود عملکرد و منظم
.ساختهر دستگاه و ظایف آن در حفظ امنیت کشور را مشخص می

ان نیز از طریق ساختار دیپلماتیک گسترش چشمگیرياي ایردنبال آن روابط سیاسی و منطقهبه
یافت. مثال سفارتخانه کشور عربستان و برخی دیگر از کشورهاي خاورمیانه با کشورمان قطع 
رابطه نموده بودند بازگشایی شد. قانون اساسی با اصالحات جدید زمینه براي اجراي سیاست 

تر یک برنامه موافقت شده را ممکنیافته توسط ارکان حکومتی باخارجی به شکل سازمان
ساخت. زیرا در بعد سازمانی حذف مقام نخست وزیري، افزایش اختیارات رئیس جمهور 

ریزي و اجراي هاي کالن نظام برنامههمراهی رئیس جمهور ورهبري در خصوص سیاست
ي تر ساخت. قانون اساسی جدید زمینه براي همکاري میان بازوهاسیاست خارجی را منسجم

,Ehteshami(هاي درون سیستمی را تشدید کردبتحکومت را فراهم نمود هر چند رقا 1995:

74-75.(
هاي عربپیچیدگی اوضاع خاورمیانه در اثر وقوع جنگ تحمیلی و مواضع کشورها و گروه

گرا بینانه و عملهاي واقعنفع دولت عراق، سیاستمداران جمهوري اسالمی را به اتخاذ سیاستبه
هاي انقالبی و ها در تشکیل نیروي قدس با هدف کمک به جنبشقاعد ساخت. اولین قدممت

حسین کننده با صدامهاي مقابلهمقابله با سیاست تهاجمی اسرائیل در منطقه و حمایت از گروه
ایران با ايخاورمیانهتوان گفت که بازوهاي جدید در سیاست در این دوره برداشته شد. لذا می

تعدد .و درك حمایت اعراب از رژیم بعث و تنهایی استراتژیک کشور ایجاد گردیدمشاهده 
در حوزة راهبردي جمهوري اسالمی ایران عرصه بازیگري گیرتصمیمنهادي میان ساختارهاي 

اي هر یک از این نهادها را محدود ساخته است. نهادهاي راهبردي در سیاست امنیتی و منطقه
سازي از این جهتاي دارد. نقش نهادهاي راهبردي در فرآیند امنیتندهکنهر کشوري نقش تعیین
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سازد. چنین روندي را پذیر میاي را امکانهاي الزم براي اثربخشی منطقهاهمیت دارد که زمینه
عنوان واقعیت راهبردي کشورهایی دانست که از سازوکارهاي انقالبی و مقاومت بهره توان بهمی
ند.گیرمی

اي ایراناهبردهاي متعارض سیاسی در نگرش منطقهر-3-5
عنوان بخشی از نیروهاي اجتماعی محسوب شده و در زمرة هاي سیاسی در هر کشوري بهگروه

گیرند. در این فرآیند، گذاري راهبردي قرار میگیري و سیاستبه حوزة تصمیم» نیروهاي ورودي«
ش متفاوتی در ارتباط با سازوکارهاي سیاست طلب و انقالبی نگرکار، اصالحهاي محافظهگروه

نژاد معطوف به انتقاد خارجی ایران دارند. بخش قابل توجهی از سیاست خارجی دولت احمدي
هاي دولت اصالحات در حوزه اقتصاد و نیاز به خودکفایی اقتصادي و رفع نیازهاي از ناکامی

نند. کران و جبهۀ پایداري پیگیري میروزمره مردم بوده و چنین اهدافی را در ائتالف با آبادگ
هایی با انتقاد از روندهاي سیاست داخلی و خارجی ایران در دوران گذشته، قول نظم چنین گروه

دادند. ارائه خدمات اجتماعی و تضمین بقاي جدید بر اساس برابري و رونق اقتصادي را می
وي سور از سمت توسعه سیاسی بههاي آنها بود. در این زمان فضاي کشاقتصادي از جمله وعده

کار جدید در بدنه سیاست نمود. ماهیت نیروهاي محافظهاهدافی همانند عدالت اقتصادي گذار می
یسم و هایی از رادیکالباشد که مبتنی بر نشانهخارجی جمهوري اسالمی ایران عقبه امنیتی آنها می

گرایی بود. توده
هاي نمود. دیدگاهد را وارد عرصه سیاست ایران میخواین تفکر لوازم مخصوص بهطبیعتاً

شه در ی بود که ریالمللبینهاي و سازمانآمریکاسیاست خارجی محافظه کاران جدید بدبینی به 
عدم جلوگیري آنها از کندتر شدن قدرت ماشین جنگی عراق علیه ایران بود. محافظه کاران جدید 

هاي دولت اصالحات نبودند. آنها درصدد بودند تا در قالب دولت احمدي نژاد پذیراي دستاورد
,Takeyhسیاست خارجی ایران با بازگشت به اصل خود در مسیري جدید حرکت نماید (
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2009: 225(.
استراتژي خالقیت اجتماعی استراتژي سیاست خارجی دولت نهم و دهم بوده است. در این 

طلبی چارچوب اصلی سیاست نزلتزمینه عقالنیت ابزاري و برساخته در قالب استراتژي م
دهد. این استراتژي در پی ایجاد چارچوبی جدید در طراحی ایران را تشکیل میايخاورمیانه

هایی بوده است که دولت نهم و دهم و شخص رئیس سیاست خارجی کشور بر اساس ارزش
در اجرا هاي خاصی رانگریسته است. این ارزشها تاکتیکجمهور در چارچوب آن به دنیا می

ها در اجراي سیاست خارجی بر هم زده و طلبیده است. این تاکتیک شکل تقسیم مسئولیتمی
.نیاز به طراحی ساختار این نوع اجراي سیاست خارجی را ضروري ساخته است

دنبال تغییر رویکردهاي استراتژي خالقیت اجتماعی در سیاست خارجی احمدي نژاد به
است که تاکتیک سیاست خارجی را در جهت دیدگاه هاي رئیس سیاست خارجی در جهتی بوده 

جمهور وقت تنظیم نماید. تغییرات تاکتیکی در عین وجود هدف کالن نظام که همان بقا و حفظ 
القري بوده توسعه یافته است. طاهري دو دلیل براي اتخاذ تاکتیک جدید در سیاست خارجی ام

ساي جمهور ؤو رداوت و پررنگ نمودن آن میان خوکند: یکی از ایجاد تفاحمدي نژاد ذکر می
باشد که جنبه مصالح مربوط به سیاست داخلی را دارد. به نظر طاهري احمدي قبل از خود می

م اینکه هاي خود پیدا کند. دونژاد تالش داشته تا جایگاه سیاسی متفاوتی در میان حامیان سیاست
بوده که شکاف تمدنی در آن حتمی المللینبنگاه رئیس جمهور وقت و برداشت او از محیط 

هاي اتخاذ سیاست خارجی توان از زمینهرسیده. لذا دلیل سازمانی و برداشتی را میبه نظر می
,Taheriمتفاوت احمدي نژاد دانست ( 2006: 100  .(

هماهنگ کننده اهداف زیر مجموعه در سیاست عنوانبهدر این شرایط نقش آرمان ملی 
این هماهنگی نهادهاي دخیل را ملزم به رعایت حفظ اصل نظام در تعیین اري دارد.اهمیت بسی

سازد. در میان گروه هاي مختلف سیاسی، رهبري نظام هاي اجراي سیاست خارجی میتاکتیک
کننده جهت سیاست خارجی و نظارت بر آرمان ملی و اهداف کالن عنوان رکن مهم هدایتبه
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گیري رهبر معظم انقالب در سیاست خارجی در باشد. جهتداراي نقشی حائز اهمیت می
توان بر این مبنا است  که عدم حقانیت و سیاست هاي بزرگ ایران میخاورمیانه و نقش قدرت

هاي بزرگ به خصوص ایاالت متحده در زمینه خاورمیانه و همچنین ایران ثبات دوگانه قدرت
سازد. لذا در آن را غیر ممکن و خطرناك میايطقهمنمنطقه و تعامل با ایاالت متحده و متحدان 

گیري و دیدگاه کالن رهبر معظم انقالب آن دسته از کشورهایی که متحد نزدیک ایاالت جهت
با شرکت خود کشورهاي منطقه را بر ايمنطقهنظم تأمینند توانمیروند نشمار میمتحده به

در میان مقامات کشور ایراد نمودند که 1381اي که در سال عهده بگیرند. رهبري در سخنرانی
روشنی بیان شده است. ها در سیاست خارجی بهدر آن مواضع ایشان در خصوص اهداف و روش

هاي عاقالنه در گرایی دارد. ایشان از روشگرایی و واقعاي آمیختگی آرماناین مواضع نشانه
در گراییآرمانبر تأکیدرهبري انقالب نظر کاظم زاده،کنند. بهها یاد میزمینه اجراي آرمان

,Kazemzadehگرایانه دارند (سیاست خارجی و تحقق آن از طریق ابزارهاي واقع 2013:

453.(
از یک مسیر ايمنطقهیابی در متن این سیاست تالش براي دستیابی به ثبات در کنار قدرت

ي نموده و در دستور سیاست متضاد را پیگیرظاهراًمؤلفهگیرد. این سیاست دو صورت می
روند شمار میله در عین حال که دو روند متناقض بهئجی خود لحاظ کرده است. این دو مسخار

کارگیري آن قدرت میانه در حال ظهور ملزم به پذیرش و بهعنوانبهاما سیاست خارجی ایران 
,Inafukuدر مجموعه اولویت هاي سیاست خارجی خود بوده است ( 2010: 420(.

سپتامبر همچنین 11توان گفت سیاست خارجی عربستان و ایران هر دو پس از حمالت می
سو هاي خود تغییري اساسی ایجاد نمودند. از یکاشغال عراق توسط ایاالت متحده در رهیافت

دنبال فروپاشی حکومت صدام در عراق و روي کار آمدن دولت شیعه در بغداد فرصت مناسبی به
در مستحکم نمودن مناسبات خود با دولت جدید فراهم شده بود و ازسوي دیگر براي تهران

دانست.و امنیت ملی خود میايمنطقهرا تهدیدي علیه موقعیت آمریکاعربستان اقدامات جدید 
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رغم وجود الکساندر و هونیگ نقش ساختار دیپلماسی را در اجراي عملیات سیاست خارجی به
هاي مهم کشور در عنوان بخشها بهدانند. سفارتخانه و دیپلماتمینهادهاي متعدد دیگر مهم

ارتباط با کشور میزبان عمل نموده و سخنگوي رسمی سیاست خارجی کشور در ارتباط با 
باشند. لذا در هر زمان اجراي سیاست خارجی از طریق ساختار دیپلماسی مقامات کشور میزبان می

ی یعنی حفظ نظام صورت گرفته و مذاکرات با مقامات هر اصلی منافع ملمؤلفهو با نظر به 
کن است در ممکند. اختالفات تاکتیکی بعضاًکشوري را ساختار دیپلماسی کشور سازماندهی می

گرایی سیاست خارجی و حفظ نظام چشم بخورد. اما عملخصوص توسط هر دستگاه بههاجرا ب
,Alexander-Hoenig(سازدروندهاي اجرا را هماهنگ و همبسته می 2007: 20(.

ایران را ايخاورمیانهبا توجه به نکات یادشده، ساختار و هدف نهایی سیاست توانمی
براساس نمودار ذیل ترسیم کرد.

اي جمهوري اسالمی ایرانساختار و هدف سیاست خاورمیانه:1شکل شماره 
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اي  هاي راهبردي ایران در سیاست خاورمیانهانگاره-4-5
. در هاي سیاسی داردات متفاوتی به نسبت نظامتأثیرهاي نگرشی در سیاست خارجی فاوتت

رنگ تر از سایر مناطق جهان عمل نموده است عنصر ها پررمیانه به این علت که هویتخاو
تصمیمات گیريشکلسازان نسبت به محیط خارجی خود مهم بوده و در نگرش و دید تصمیم

گرایی و تالش براي تعدیل تصمیمات در یک محیط غیرقابل ینجا عملباشد. در اآنها مهم می
ي دو هاتواند تقابلهاي هویتی میان بازیگران مهم میبینی اهمیت بسیار دارد. زیرا تنشپیش

هاي جدي تبدیل نماید.کشور را به تنش
زي پیروساالرانه بر اساس نظریه آلیسون را در نگاه رهبران کشور پس ازمدل سیاست دیوان

توان مشاهده نمود. در این زمینه مارشال به نقل از حضرت انقالب و سیاست صدور انقالب می
مارشال». شکست خواهیم خورداگر ما ایزوله بمانیم مطمئناً«پردازد که امام به این موضوع می

ان دو یبه اختالف نظرهاي دولت موقت و سپاه پاسداران نیز اشاره نموده و بر تفاوت دیدگاه م
نماید. میتأکیدنهاد که یکی برآمده از بطن انقالب و دیگري نهادي قدیمی و ساختار محور بوده 

در خصوص حوزه خلیج فارس او تفاوت دیدگاه میان وزارت خارجه و نهادهاي جدید همچنین 
,Marschalکند (روحانیت خارج از دولت را واضح قلمداد می 2003: 27(.

لکه باشد با در دولت هایی که ساختار سیاست خارجی آنها جوان میموضوع شخصیت نه تنه
توان بهاند. در اینجا میپرداختهمؤثرهاي قوام یافته نیز در طول تاریخ به ایفاي نقش در دولت

صورت مداوم بر روي ها بهي ارتباطات انسانی و وجه شخصیتی افرادي را که سالمؤثرنحو 
خوانده مؤثرموده را در تدوین آنچه که مدل سیاست خارجی موضوعات سیاست خارجی کار ن

هاي بین ها و دوستیشود تحلیل نمود. فضاي بعد از انقالب پرورش این مدل همکاريمی
هاي نزدیک در هاي اجرایی سوق داد. همکاريهاي آموزشی به محیطها را از محیطبروکرات

عالی امنیت ملی و ارتباطاتی که در طول سالها عنوان دبیر وقت شورايداخل تیم آقاي روحانی به
کار میان آنها ایجاد شده مثال بارزي از نقش آموزش و همکاري در ایجاد پیوندهاي گروهی در 
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باشد. حیاتی میموضوعات 
وجود آمده در خاورمیانه که در فضاي پس از پیروزي برداشت از محیط و روندهاي تازه به

القري را برجستهامگیريشکلمده موضوع ظهور ژئوپلیتیک اسالمی و وجود آهانقالب اسالمی ب
بازگرداندن اهمیتي نیاز به احیاي مفهومی حیاتی براسازد. برداشت از محیط خارجی وتر می

اي باعث شکل دادن به افکاري در زمینه احیايتاریخی ایران و نقش آن در تعیین ترتیبات منطقه
یشه رشود. موقعیت کشور در حوزة راهبردي و ژئوپلیتیکی میقدرت کشور از طریق تعیین

محیط ژئوپلیتیک خارجی به تأثیراي از گرایانه در سیاست خارجی ایران آمیختههاي جمعاندیشه
,Holliday(باشدهاي انقالبی میهاي ناشی از ارزشهمراه انگیزش 2016: 925 .(

بایستپذیر است که میدر شرایطی امکاناي ایران صرفاً درك دقیق سیاست خاورمیانه
ژئوپلیتیک اسالمی را به وجه انقالبی سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران اضافه نمود. بدین 

از اسالم فضاي ژئوپلیتک اسالمی را براي سیاست خاورمیانهمتأثرمعنی که باورها و نگاه هویتی 
اي ایران موجب ایجاد سیاست خاورمیانهاي ایران رقم زده است. استفاده از موضوع اسالم در

مشکالت و پیچیده شدن روابط خارجی آن کشور با آن دسته از همسایگان سنی عربی شده است 
باشند. که در آن سکوالرها حاکم می

ايانهخاورمیتواند در درك گفتمان سیاست استفاده از مفاهیم ضدیت، عاملیت و هژمونی می
سازي در این زمینه و تعریف مفاهیم، درك جهت ا استفاده از مفهومایران ما را یاري دهد. ب

شود. هاي سیاست خارجی مختلف ممکن میاهگحرکت سیاست خارجی و تفاوت آن در دست
هاي انقالبی قادر به محور احمدي نژاد در عین قائل بودن به ارزشگراي عملگفتمان ارزش

نیز توجه یالمللبینان بایستی به وضعیت محیط باشد. در این میمصالحه در مواقع ضروري می
ها در سیستم گذاران و وضعیت دولتهاي مسئولین و سیاست، دیدگاهالمللبیننمود. نقش نظام 

ین بوده است. بنابرامؤثرخاورمیانه  در توفیق هر یک از دو گفتمان مذکور ايمنطقهپیچیده امنیت 
محور و ماهیت آرمانی دارد در برخی از مواقع هاي ارزشبندي رسید که الگوتوان به این جمعمی
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.یابدمیهاي تاکتیکی و راهبردي پیوند با ضرورت

گیريبندي و نتیجه. جمع6
سناریوبهدستایرانايخاورمیانهسیاستدرگراییعملبررسیبهتوجهباتوانمیاکنون

فضاییدرایراناي خاورمیانهسیاستوضعیتوموقعیت. یازیدآنآیندهخصوصدرنویسی
لیاصهستهتواندمیدارندخودقدرتوضعیتاعادهدرسعیخاورمیانهدربزرگبازیگرانکه

خاورمیانهدرفراگیرثباتیبیفضايدر. دهدتشکیلراکشوردیپلماسیساختارهايفعالیتتمام
اي اورمیانهخسیاستندارد؛تیمثبپاسخایرانقبالدرنیزیالمللبینفضايکهشرایطیدرو

منطقهدرقدرتهايپایهتحکیمسمتبهاستممکنجمهوررئیسعنوانبهروحانیآقاي
. برود

نداشتهربدرایرانبرايراموفقینتیجهايهستهتوافقیالمللبینعرصهدرکهصورتیدر
خارجیسیاستهايتالشمرکزدربیشترشدتباايخاورمیانهسیاستاستممکنباشد

تراتیحیکشورامنیتحفظبرايآناهمیتوقدرتبهدستیابیامکانزیراگیردقرارکشور
دهانهاازايمجموعهقالبدرآن کهبرتمرکزوايخاورمیانهسیاستسمتبهحرکت. باشدمی
برابردرنیزچانهافزایشبرايتالشدرگیردمیصورتهادستگاهسایرومجریهقوهازاعم

درسازيامنیتیفرآیند. باشدمینیزایرانبرابردرخودمواضعتعدیلجهتمتحدهایاالت
مصالحهقابلموضوعاتچارچوبدرسازيامنیتیغیرومصالحهغیرقابلهايحوزهخصوص

:باشدصورتبدینتواندمیشکلاین. گیردمیصورتهمزمانشکلبه
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ايگذاري خاورمیانهدهاي ساختار دیپلماسی در بطن سیاستکارکر:2شکل شماره 

اي ایران در خاورمیانه معطوف به سازوکارهایی ازجمله موازنۀ راهبردي کنش منطقهالگوي
یابی سیاسی و امنیتی است. تحقق این است. موازنۀ راهبردي در محیط پرآشوب تابعی از نقش

اي خواهد بود. اي براي دفاع از دولت ملی و نهادهاي منطقهنطقهامر نیازمند تقویت بازیگران م
از کاآمریهاي قدرتی در محیط حساس همسایه و باال بردن توان چانه زنی در برابر تقویت پایه

رود.شمار میاي ایران در آینده بهجمله اهداف اساسی سیاست خارومیانه
طلبی دارد که در پی جایگاه عد منزلتت از بگرایانه در سیاست خارجی ایران حکایوجه آرمان

ی و در میان کشورهاي مجموعه امنیتی خاورمیانه قرار دارد. استراتژي المللبینواالتر در عرصه 
ها را توضیح گرایی مزلت طلب در سیاست خارجی با توسل به ارزشخالقیت اجتماعی، آرمان

تالش جهت ساختن معیارهاي ارزشی زدودن مشروعیت از ارزشهاي موجود منزلت و. دهدمی
جدید از راهبردهاي این استراتژي منزلتی است. 

ها در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران از تغییر به سمت ثبات از تحول ارزش

ارتقاء امنیتی موضوعات 
حساس

سازيغیر امنیتی

ساختار
دیپلماسی

اي ایرانسیاست خاورمیانه

گرایی و عملطلبی منزلت
محوريبقا
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هایی مانند منزلترزشموضوعاتی است که مورد بررسی قرار داده شده و در کنار توجه به ا
هاي اساسی سیاست خارجی نهادینه شده نوان یکی از ارزشعطلبی، حرکت به سمت تغییر به

هاي ثبات گذاري از حرکت و جنبش تبدیل به پایهاست. در این چارچوب تفکر اسالمی سیاست
عنوان مدلی نگرشی یاد نمود. مدلی بهمسئلهتوان از این گذاري سیاسی گشته است. میتأثیرو 

نماید. فکر نموده و ثبات را در بطن تغییر جستجو میکه در یک زمان هم به تغییر و هم به ثبات 
ایران ايخاورمیانهدر نتیجه بایستی عقالنیت و تالش براي تغییر را در یک زمان در سیاست 

جستجو نمود.

قدردانی-7
شی دانشگاه گیالن درخصوص حمایتهاي صورت پژوهدانند از معاونت نگارندگان بر خود الزم می

ام این پژوهش قدردانی نمایند.گرفته به جهت انج
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