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  چکیده
، آن تبـع  بـه . دارد اي  ژهیـ و گاهیجا مختلفي شورهای براي کخارج استیس

 هـم  وي دولتمـردان  برا همی خارج استیس مختلف ابعاد اشکنک وی بررس
ی بررسي ها راهترین  مهم ازیکی . داردي ادیز تیاهم عرصه نیا شمندانیاند
 واسـطه  بـه  گونـاگون هـاي   هیـ نظر بسـتن  ارکـ  بـه ، کشورهای خارج استیس

 و اصـول  .ننـد ک می ارائه اتینظر نیا هی است کمختلفی مبان وها  چهارچوب
 نیـ ا از حاصـل  جینتـا تـا   اسـت شـده   سـبب هـا   هیـ نظر نیـ ا متفاوتی مبان
ی مختلفـ هـاي   هیـ نظر زیـ ن نونکتـا . دنباشـ  هم از متفاوت امالًها، ک اربستک

ی اسـالم ي جمهـور ی خـارج  اسـت یسي اجرا وفرایند  ت،یماه نییتب جهت
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 و انـه یگرا يمـاد  اتیـ نظر
 و تیـ ماهی واقعـ  لیـ تحل

 عـاجز  رانیـ ای اسالمي 
 تیـ قابلي با انگار سازه 
 نـه یزماسـت،   شـورها ی ک

 ابعـاد  هکـ  رانیـ ای اسـالم 
. ي است، به وجـود آورده اسـت  

 وی مبان اساس بردولت نهم و دهم را 
 هیـ نظر هکـ  است نیا ز
 حـدود  تـا  دوره نیا دررا 
 ریسـا ، هیروسـ  و رانیـ ا
 قابـل انگـاري   سازه نگاه 

ي جمهـور ی خـارج  اسـت 

نظر طرهیس لیدل به اما، است شده گرفته ارک به رانیا
تحل ازمعمـوالً   اتیـ نظر نیاگرایانه در این زمینه،  واقع
ي جمهوری خارج استیسي اجرا و گیري  میتصم روند
 جمله از دیجد اتینظر ظهور رسد می نظر به. اند بوده
ی کداخل تیهو وي رمادیغ ابعاد به اعتنااش که  نظري
اسـالم ي جمهوری خارج استیسي را جهت تبیین بهتر
ي است، به وجـود آورده اسـت  ممتازی برجستگي دارا آنی تیهو ویی معنا
دولت نهم و دهم را  درسیاست خارجی ایران  مقاله نیا در

زین ما فرض. کنیم ی میبررسي انگار سازه هینظر اصول
را  رانیای خارج استیس لیتحلیی تواناي، انگار سازه
ا رابطـه  نـوع  جز بهالزم به ذکر است که . داردي ادیز

نگاه ازموردنظر  دوره در رانیای خارج استیس محورهاي
  .است لیتحل

اسـت یسانگاري،  ی، سازهخارج استیس :کلیدي واژگان
 .دهم و نهم دولتی خارج استیس، رانیای اسالم
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 و ملـی  امنیـت  با، آنها رأس 
 و کشـورها  خـارجی  سیاسـت 
 ایـن  در حیحهـاي صـ   تصمیم
 هـاي  نظریـه  از اسـتفاده در این زمینه، 

 هـاي  نظریـه  .ستا کشورها 
 تحلیـل  بـه  خـود  مبـانی  و اصول

، خردگـرا هـاي   نظریـه  سیطره
صـورت   نظریـاتی  مبنـاي  بـر 

 نظر مد را خارجی روابط در 
 اندیشـمندان سـوي   از نیـز  ایـران 

شـده   تحلیـل  و تجزیه گرایی
 گرایانـه  مـادي  خـاص  مبـانی 
 بـا ورتاً ضـر  خارجی سیاست

کننـد،   می بیان را واقعیت از بخشی
 انقـالب  از پـس کـه   ایـران  جملـه 

، نواقص بسـیاري  است برجسته
 خـارجی  سیاسـت  تبیـین  و تحلیـل 

هـاي   رسـد ظهـور نظریـه    اند، اما به نظر می
 غیرمـادي  و معنایی عدب بهنظري مناسب که 
کمبودهــاي  رفــعاي بــراي  زمینــه

  

  مقدمه
 در و حیاتی منابع و ها ارزش با خارجی سیاست امروزه
سیاسـت  درك و فهم رو ازایناست؛  خوردهپیوند  ها ملت بقاي

تصمیمانکارناپذیر براي گرفتن  هاي ضرورت از آن ابعاد ینیتب
در این زمینه،  مهمهاي  شیوه از یکی .دنآی میشمار  به عرصه
 خارجی سیاست واکاوي جهت الملل بین روابط مختلف
اصول منظر از هرکدام، متفاوتي ها قالب ارائه با مختلف
سیطرهدراز،  سالیان طی .پردازند می کشورها خارجی سیاست

بـر  هـا   تحلیـل  بیشترتا  است شده سبب گرایی واقعویژه  به
 کشورها پذیري یکسان و مادي عواملبیشتر  کهبپذیرند 

ایـران  اسـالمی  جمهوري خارجی سیاست. دهند می قرار
گرایی واقع جمله ازگوناگون  نظریاتچهارچوب  در مختلف

مبـانی  و اصول پایه برها  نظریه این از هرکدامازآنجاکه  .است
سیاست تحلیل در آنها کارگیري هب از حاصل نتایج، اند یافتهابتنا 

بخشی هرچند ها تحلیل نوع این .یکسان نیستند یکدیگر
جملـه  از انقالبیی با ماهیت و هویت کشورهای براي اما

برجسته کامالً آن در غیرمادي عوامل و ارزشی معنایی، صبغه
تحلیـل هـا در   کل ایـن نظریـه   در، دلیل همین بهدارند؛ 

اند، اما به نظر می ظاهر شده ناتوان ایران اسالمی جمهوري
نظري مناسب که  قابلیتانگاري، با  سازه جمله ازي جدید

زمینــه، دارد اي ویــژه توجــه کشــورها داخلــی هویــت و



 دوره در ایـران  اسـالمی  جمهوري
 کـه  اسـت  ایـن  نیـز  مـا  فرض

کـل   در و غیرمـادي ، معنایی
 این در ایران اسالمی جمهوري

 بـا نیـک   روابـط  ایجـاد چـون  
انگـاري   سازه نظریه بررسی به

 جمهـوري  خـارجی  سیاسـت 
 بـر  رامـوردنظر   دوره خـارجی 

 علـوم  اصـلی  مباحـث  از یکی
  تـرین زمینـه   درواقـع مهـم   خـارجی 

 هـاي  شناسـی  روشبـا اتکـا بـر    
 سیاسـت  بررسـی ابتـدا   .پـردازد 
از  .شـد  مـی  ارزیابی قالب آن

 در دولـت  خـارجی  سیاسـت 
 خودیـاري  اصـل  المللـی،  بـین 
 هـدایت  در ملی منافعکننده  تعیین

 عـام  تحلیلـی  ارائه پی درگرایان 
و به این دلیل بـر سـاختار    هستند

 را دولـت ، گریـان  واقـع  همچـون 
 ندهسـت  بـاور  ایـن  برن گرایا

 فروملـی،  فراملـی،  نهادهاي ازجمله
 را خود منافع آنها .کرد توجه

بـر   .معتقدنـد  گـرا  کثرتی نظام

  .است  آورده فراهمرا  قبلیهاي  نظریه
جمهوري خارجی سیاستتا  است آن پی در مقاله این

فرض .کند بررسیانگاري  سازه منظر ازدولت نهم و دهم را 
معنایی ارزشی، ابعاد به بیشتر توجهه دلیل بانگاري  سازه نظریه
جمهوري خارجی سیاست تحلیل براي، کشورها درونی هویت
چـون   مـواردي  تحلیلدر مورد  هرچندتر است،  جامع دوره

به، نخست فرضیهاین  اثبات براي .ناکارآمد است روسیه
سیاسـت  یـري  گ شـکل  برمؤثر  هویتی عوامل سپسپردازیم،  می

خـارجی  سیاسـت  درنهایـت  وشـماریم   رمیب را ایران اسالمی
  .کنیم می تحلیل و تجزیهانگاري  سازه نظریه اساس

  نظريچهارچوب . 1
یکی المللی، بین عرصه در ها دولت خارجی سیاست تحلیل
خـارجی  سیاست تحلیل .است الملل بین روابط و سیاسی

بـا اتکـا بـر     کـه  شـود  مـی  محسوب الملل بین مطالعات پژوهشی
پـردازد  مـی  هـا  دولـت  خارجی رفتارهاي تبیین به گوناگون
آن در و داشت قرار گرایی واقع نظریهتأثیر  تحت خارجی،
سیاسـت  و رفتـار  تعیـین  در اصلی پارامترهاي گرایی، منظر واقع

بـین  )آنارشی( گریزِعبارتند از نظام اقتدار المللی بین عرصه
تعیین نقش قدرت، افزایش و حفظ براي تالش ها، دولت

گرایان  نوواقع .قدرت موازنه و دیپلماسی کشورها، سیاست
هستند المللی بین عرصه در ها دولت مشترك رفتار علل از

همچـون  هـا  لیبـرال  .کنند تأکید می الملل بین نظام گریزاقتدار
گرایا واقع برخالف اما، دانند می الملل بین روابط اصلی بازیگر

ازجمله بسیاري آفرینان نقشباید به  ها، دولت کنار در که
توجه نیزوغیره  چندملیتی هاي شرکت غیردولتی، يها انسازم

نظام در اقناع و بحث ها، زنی چانه به و دانند نمی یکپارچه
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 پایـه  این بر و نیست خارجی
 حـاکم  بـازیگرِ  بـه عنـوان   همـواره 
بـه طـور    خـارجی،  سیاست 

 از پـس   ها دولت خارجی سیاست
 در را گرایـی  واقع پارادایم هاي
 چـالش  تـرین  بزرگ .ندا هکشید
 شناسی شناخت  حوزه در گرایان،
 سـنتی هـایی   وشر رایـی  گرا
   .هستند
 جریـان  بـرخالف  که است رفتارگرایی

 شناخت و دولت شکافتن آن
 در جریـان  ایـن  روش .اسـت 

 بـر  گیري تصمیم روندتأثیر  آن،
 آن تبـع بـه   وهـا   انانسـ  دانسـتن 

 وسـیله،  و هـدف  سـنجش  اطالعـات، 
 وکننـد   مـی  انتخـاب گزینـه را  

 توجهجریان  این در که اي نظریه
سیاسـت   مطالعـات  بـر  اخیـر 

 میانـه  راهـی  انگـاري  سـازه  .
 کـارگزار  و سـاختار  میان تعامل

ایـن  . دهنـد  مـی  شکل دیگریک
 تمـامی اسـت   معتقد بلکهبیند، 

 متـأثر  هـا  دولـت  هویـت  از نیـز 
 و ثابــت عینــی، امــور، نــه ملــی

 درهـا   جریـان  ایـن  از هرکـدام 
 امـوري  بر و دارندخاص خود را 

خارجی سیاستکننده  تعیین تنها الملل بین نظام، هاآن نظراساس 
همـواره  و یکپارچـه  واحـدي  لزومـاً  را ها دولت توان نمی

 تحلیل رویکردهايدیگر  گفت توان می درواقع .دانست
سیاست تحلیل در گرایی واقع  سیطره هب واکنش درعمومی 

هاي فرض، رویکردها این .گرفتند شکل دوم جهانی جنگ
کشید چالش به شناسی شناخت و شناختی هستی عدب دو هر
گرایان، واقع براي خارجی سیاست تحلیل در رویکردها این
گرا آرمـان  هـم  وگرایـی   واقـع  هم، دیجدهاي  یانجر .بود
هستند بهره بی علمی هاي روش و ها یافته از که دانستند یم

رفتارگرایی، خارجی سیاست مطالعه در دوم جریان
آن تالش و داند نمی واحدموجودیتی  را ها دولت نخست،
اسـت  آن اجـزاي  هـاي  ویژگی و اهداف ها، گرایش ها، انگیزه
آن، اساسی اصل و گرایانه اثبات خارجی، سیاست مطالعه

دانسـتن  عقالنـی  ضـمن  کـه  اسـت  دولت خارجی سیاست
اطالعـات،  آوري جمـع  بـا  ها دولتکه  ندمعتقد ها، دولت
گزینـه را   بهتـرین  هـا،  گزینـه  همـه  ارزیـابی  و دستاورد، هزینه

  .تأمین کنند را خود حداکثري سود کوشند می
نظریهترین  مهم کهگرایی است  فرااثبات سوم، جریان

اخیـر دهـه   دو در تقریبـاً  و دارد خارجی سیاست به بیشتري
.است انگاري سازه رویکردخارجی اثر مضاعفی گذاشته، 

تعامل به خارجی، سیاست بررسی در که شود می محسوب
دیگریک به کارگزار و ساختار، انگاري سازه نظرم از .دارد باور

بیند،  نمی مادي را چیز همهلی اص جریان برخالفرویکرد 
نیـز  خـارجی  سیاسـت  .گیرنـد  می شکل اجتماع در امور
ــه ایــندیــد  از .شــود مــی ــافع ، نظری ملــی اهــداف و من

هرکـدام  .هسـتند  برسـاخته  و اجتماعی بلکه، شده تعیین ازپیش
خاص خود را   شیوه و اصول خارجی، سیاست تحلیل و شناخت



 لیبرالیسم گرایی، واقع .گیرند می
 سیاسـت  بررسـی  در .دارند هستی
 انگـاري  سـازه  رسد می نظر به

به  گویی پاسخبیشتري در زمینه 
 سـایر  دقت، انگاري سازه گفت

 در فلسـفی  مباحـث بر  ابتنا دلیل
 فرهنـگ  جمله از الملل بین نظام
 .دارد مقوله این در بیشتري جامعیت
 در ایـران  خـارجی  سیاست محورهاي

 تبیـین  و تحلیـل  تـوان  نظریـه 
 بـا  امـا ، باشـد  نداشته کامل طور
دولت نهـم    دوره در ویژه هب، 
 سیاسـت  بررسی به توان می بهتر

 رویکـرد  توضیح به، نخست 
 ایـن  منظـر  از رادولت نهـم و دهـم   

 یـا انگـاري   ، سـازه اخیـر  هـاي 
 بعـد  در الملـل  بـین  روابـط  
 حـوزه  در تالشـی  کـه  نظـر  
 پر براي جدیدي انداز چشم انگاري

 اسـمیت، (بـه تصـویر کشـیده اسـت     

 در بنیـادین  اصـل  دو داراي 
 به کههستند  مادي نیروهاي 

                                                                
1. Constructivism 

می نادیده یااهمیت  کم راي دیگر بخش وکنند  تأکید می
هستی جهان به متفاوتی رویکردکدام  انگاري، هر سازه و

به .داشت متفاوت نگاهی توان مییک هر منظر از خارجی
بیشتري در زمینه  توان، است کرده انتخابرا  میانه راهی اینکه دلیل به

گفت توان نمی هرچندداشته باشد،  خارجی سیاست تحلیل
دلیله ب اما ،دارد خارجی سیاست تحلیل در را رویکردها

نظام در پویایی و تغییرات به توجه اجتماعی، علوم حیطه
جامعیت نوعی به، میانه راهی به عنواندر کل  و هویت و
محورهاي برخی در هرچند که گفت توان می کلی طور هب

نظریـه  این است ممکن روسیه، با رابطه نوع، مانند دوره این
طوره ب را ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست رفتار
، اسالمی جمهوري خارجی سیاست هاي ویژگی به توجه

بهتر انگاري سازه رویکردبه یاري  رسد می نظره بو دهم 
، نخست هدف این به دستیابی براي حال .پرداخت ایران خارجی

دولت نهـم و دهـم    خارجی سیاست سپسپردازیم،  می انگاري سازه
   .خواهیم کرد بررسی رویکرد

  انگاري سازه. 1- 1
هـاي  سـال طـی   الملل بین روابط در مهم هاي نظریه از یکی

 از کـه  نـوینی  فهـم  نظر از تنها نه که است 1ییگرا نیوکت
 ایـن  از بلکـه  ،مهم اسـت  دهد میبه دست  آن محتوایی
انگاري سازه درواقع .دارد اي ویژه اهمیت است، فرانظري

بـه تصـویر کشـیده اسـت      گـرا  واکنش و خردگرا هاي نظریه بین شکاف کردن
1383: 555.(  

 که شد مطرح اجتماعی علوم درنخست  نظریه این
 نهو  مشترك هاي انگاره این اینکه یکی است؛ حوزه این
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کنشگران  منافع و ها هویت اینکه
 شـده  داده ازپیش و طبیعی اموري

و  Idealisticبرگــردان درســت، 
 رهیـافتی  هـا،  انگـاره  در شـرکت 
 بـر  2گرایانه مادي دیدگاهتأکید 
 یـا  3گرایانـه  کل رهیافتی، دومی
 مقابـل  در وکند  تأکید می اجتماعی

 بـه  توان می را اجتماعی ساختارهاي
معنـاگرایی   یـا  لیسـم ائاید نـوعی 

 انگاران سازه میان زمینه این در
 نوعی به راکل آنها  در که دارند

 و سـو   یـک  از گرایـان  اثبـات 
میانـه دو   در، الملل بین روابط

؛ )323 :1385 مشـیرزاده، ( دهـد 
 از وآمیـز دارد   تعـارض ی حـالت 

 نـه  را آن انگـاري  سـازه . گیـرد 
 خـود  ها دولت که داند می چیزي

 برخــورد یکــدیگر بــه نســبت
 بـه ي آمیـز  تعارض حالت المللی
 ماهیــت، باشــد همکــاري راســتاي
  ).226 :1384 قوام،( 

شناسـی توجـه دارنـد، امـا در مباحـث آنـان       
  .شود اي برخوردار است که در ادامه به آن پرداخته می

                                                                
1. Idealistic  
3. Holistic  
5. Individualistic 

اینکهدیگر  و بخشند می تعین انسانی اجتماع ساختارهاي
اموري اینها و سازند می مشترك هاي انگاره اینرا  مند هدف

برگــردان درســت،  1معناگرایانــه رهیــافتی از حــاکی اول اصــل .نیســتند
شـرکت  بـر بـا تأکیـد    و اسـت  اجتماعی حیات به Idealistنه

تأکید  مقابل در ترتیب  این به  وشود  قلمداد می نیزاجتماعی 
دومی .گیرد می قرارزیست  محیط یا وريفنا شناسی، زیست

اجتماعی ساختارهاي قدرت بر زیرااست؛  4یانهساختارگرا
ساختارهاي، آن مبناي بر که گیرد می قرار 5فردگرایانه دیدگاه
نـوعی  را انگـاري  سـازه  تـوان  می؛ بنابراین فروکاست افراد

  ).1-2 :1386 ونت،( کرد تلقی ساختاري
در که اي مالحظه قابل وبیش کم هاي تفاوتبا وجود 

دارند هم به نیز هایی شباهت که گفت توان می، دارد وجود
اثبـات / گرایـان  طبیعت طیفمیانۀ  در فرانظري مباحث نظر از

روابط محتوایی مباحث در و دیگر سوي از پساساختارگرایان
دهـد  مـی  قـرار  لیبرالیسم و گرایی واقع یعنی اصلی جریان

حـالت  المللـی  بـین  آشـوب ، گرایـی  واقع منظر از که درحالی
گیـرد  مـی  خود به جویانه همکاري  جنبه گرایی آرمان دیدگاه
چیزي آن از ناشی بلکه، جویانه همکاري نه و آمیز تعارض

نســبت هــا دولــت، چنانچــه شــرایط ایــن تحــت .ســازند مــی
المللی بین زدگی آشوب ماهیت باشند، داشته آمیزي تعارض
راســتاي در آنــان روابــط اگــر بــرعکس، گیــرد مــی خــود
 یابد می جویانه همکاري وضعیت المللی بین زدگی آشوب
شناسـی توجـه دارنـد، امـا در مباحـث آنـان        بیش به معرفت و انگاران کم طورکلی سازه به
اي برخوردار است که در ادامه به آن پرداخته می شناسی از اهمیت ویژه هستی

                         
 2. Materialistic 

 4. Structuralistic 



 در را بحـث  کانون هاآن درواقع
تمرکـز   .انـد  کـرده  منتقـل  شناسـی 
 نقـش  بـر  هـا آن .سـت ا هـا  رویـه 

 برابـر  درتـا   شـود  مـی  باعـث 
 برداشـت  در .بگیرنـد  قـرار  الملـل 

 اسـتفاده  الملل بین ساختار گشتاري
دهنـده   تشـکیل  فیزیکـی  خصوصـیات 

 هـم  بـا  هـا آن طریـق  از کنشـگران 
 مشـیرزاده، ( اسـت کننـد،   مـی 

شـکل   معنـایی  یچهـارچوب  
 .کننـد  تأکیـد مـی   اجتمـاعی  

 وجـود  منفـرد  نـاظرانِ  زبـانِ 
بـه   جهـان  این اگر حتیکنند، 

 طبیعـی  انـواع  میان تفاوت به
، نولیبرالیسـم  و گرایی نوواقع 

 را جامعـه  مـورد  در واقعیـات 
 گیرنـد  می قراری معناگرایان برابر

 معنـاي  بـه  که دانند می اجتماعی
  
 قلمــرو در را انگــاري ســازههــاي متمــایز 

 براساس را الملل بین سیاست
 هـا  انگاره و هنجارها فرهنگ،

 در آگاهی این که است نقشی

 شـناختی  هسـتی فـرض   پیش 
 و هـا  ایـده ، هنجـاري  سـاختارهاي 

  شناسی هستی. 1-1- 1
درواقع. است انگاران سازه توجه کانون شناسی هستی مباحث
شناسـی  هسـتی  به شناسی معرفت از الملل بین روابط حوزه
رویـه  و هنجارهـا  قواعد، معانی، ها، انگارهبر  انگاران سازه

باعـث  امـر  همـین  کـه  کننـد  مـی فکري تأکید  عوامل تکوینی
الملـل  بـین  روابط در اصلی جریان بر حاکمگرایی  مادي
گشتاري مدل از دیوید دسلر، انگارانه سازه شناختی هستی

خصوصـیات  معناي به، منابع شامل هم ساختاراین . کند می
کنشـگران  کـه  هایی رسانه یعنیقواعد،  شامل هم وتوانمندي 
مـی  ایجـاد  همـاهنگی  خود هاي کنش میان و برقرار ارتباط
 در ها منديتوان و منابع از استفاده بنابراین؛ )324 :1385

 حیـات  غیرمـادي  و مادي ابعاد بر انگاران سازه .گیرد می
زبـانِ  و ذهن از مستقل، جهان که است معتقد الکساندر ونت

کنند،  می اشاره جهان این بهنوعی  به علمی هاي نظریه و دارد
به قائل، وي حال درعیننباشد؛  مشاهده قابلطور مستقیم 

 گرایی، واقع، ونت نظربر اساس  .است اجتماعی انواع و
واقعیـات  تـرین  بنیـادي  کـه  معنا این به؛ هستند گرا ماديهمگی 
برابر در و دانند می مادي نیروهاي دهی سازمان و سرشت

اجتماعی آگاهی ساختار و سرشت را ها فاکت ترین بنیادي که
  ).Went, 1999: 23-24( ستا ها شناخت و ها انگاره توزیع

هــاي متمــایز  تــرین ویژگــی مهــم نیــز جــان راگــی
سیاست انگاران سازه کهوي معتقد است  .یابد می شناختی هستی
فرهنگ، مانند فکري عوامل به و بینند می اي رابطه شناسی هستی

نقشی و بشري آگاهی، انگاران سازه توجه کانون .دهند می بها
   ).Ruggie, 1998: 12-13( کند می ایفا الملل بین روابط
 و گزاره سه درانگاري  سازه اشکال  همه طورکلی هب
سـاختارهاي ، انگـاران  سـازه به نظر  اینکه یکی هستند؛ مشترك
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 ایفـا  خارجی و الملل بین سیاست
 در  تکـوینی  و یتأسیسـ  نقـش 

 صـرفاً  دیـدگاه  انگـاري  سـازه 
 رد المللـی  بـین  اجتمـاعی  حیـات 
 سیاسـت کننـده   تعیین عامل، 

 را کشـورها  فیزیکـی  و مـادي 
 نظـر  بـه کـه   حـالی  کننـد؛ در  مـی 
، هنجارهـا  و دارند ساختاري 
 انگـاران  سـازه ، اینکه سوم .گذارند

 سـاختار  و تـاریخی ي بسـتر 
 هویـت گرایـان،   خـالف خـرد  

انـد،   گرفتـه  قـرار  آن در کـه  
 بلکـه ، نیستند مادي عوامل و

  .)43-44 :1388 فیروزآبادي،
 روابـط  در انگـاري  سـازه  دیدگاه
 ستا عبارت هویت .ستا ها
 از جـداي  را آن توان نمی و است

 .هسـتند  اي رابطـه  امـوري کـرد؛ زیـرا بـه طـور ذاتـی      
 مقابـل  درخـود   کیستی تعریف
 را خـود  جهـان تـا   دهـد  مـی 

 یـا  دوسـت  را هـا آن و کننـد  
 وضـع  حفـظ  یـا  تغییـر  درصـدد 
 ,Wilmer)کننـد  مـی  اقدام دیگران

 سـیال  هویت،مسئله  با مرتبط
و  باشـد  سـیال  مادي شرایط 
 توضـیح  را سیاسـت  و یـر یتغ

سیاست در مهمی نقش وذهنی مشترك تأثیر  ابین هاي ارزش
ـ کنند؛  می نقـش ، هنجـاري  و فکـري  سـاختار  کـه  طـوري  هب

سـازه ، اینکـه  دوم .دارد کشورها منافع و هویت به دهی شکل
حیـات  به نسبت رارکسیستی ما و خردگراییانگارانه،  ماده
، نیستند قائل باور و معرفت براي نقشی هاآن زیراکند؛  می
مـادي  منـابع  و داننـد  مـی  مـادي  هـاي  واقعیـت  را الملـل  بین

کننـد؛ در مـی  تصـور  الملـل  بـین  روابط در هاآن قدرت  کننده تعیین
ساختاري سرشتی، مشترك هاي ارزش و باورها نظام، انگاران سازه

گذارند تأثیر می بازیگران رفتار بر معنایی نظام و ها ارزش
بسـتر چهارچوب  در که کنند می تصور تجربیي امر را هویت

خـالف خـرد   و بر نظري دیدگاهبر اساس این . یابد می معنا نیذه ابین
 اجتماعیـ   سیاسی و فرهنگی تاریخی، بستر به کشورها
و متغیرها معلول، ها هویت، دیگر عبارت بهدارد؛  بستگی
فیروزآبادي، دهقانی( دشون می ساخته اجتماعی صورته ب همواره
دیدگاه اهمیت هاي علتترین  مهم از یکی طورکلی هب
ها دولت هویتمسئله  به رهیافت این وابستگی، الملل بین
است نقش خاص که خود مورد دری انتظارات و ها فهم از

کـرد؛ زیـرا بـه طـور ذاتـی       تعریـف  شـان  اجتمـاعی  بستر
تعریف یاخود  تعریف را آن هویت، تعریف در انگاران سازه

مـی  اجـازه  ها ملت به هویت، هاآن نظربه  .اند دانسته دیگري
کننـد  اقـدام  دیگـر  هاي یتموجود بندي دسته به کنند، معنادار
درصـدد ، تصورات این با ها دولت .کنند تعریفخود  دشمن
دیگران علیه یا شوند می متحد کشوري با آیند، برمی موجود

2002: 59).  
مرتبط و مهم مباحث دیگر انگاران از سازهبر اساس دید 

 تحت تواند می هویت .ستا ها هویت بودنتغییر  قابل و
تغ ایـن  تواننـد  مـی  که است این انگاران سازه مهمرسالت 



 سـاختن  در کـه  معنـی  ایـن  
 کـه  اسـت  همین براي .است

 تبـع  بـه  واست  تغییرپذیر اهدافشان
 ایـن ؛ بنـابراین  شود می مطرح

 شـکل  کنشـگران  رفتارهـاي  
 سـاختار  از برآمده و شده داده
 رسـولی،  و آقـایی (اسـت   بازیگران

 سـه  در تـوان  می را الملل بین

 بیانگر، »فهمند می آن از ها دولت
 و نـدارد  خاصـی  منطـق  آنارشی
 ساختاري نه و منافع و ها هویت
 آنارشـی  کـه  پـذیرد  نمی والتز
 منطـق  نـوع  هـر  فاقد و خالی
 منظر از .است همکاري بر مبتنی
 حاصـل  کننـد،  مـی  مطرح قدرت

نیسـت؛   آنارشـی  منطقـی  یـا  
 بـا . کننـد  آنهـا تعیـین مـی    تعامالت

 چگـونگی  .یابـد  مـی  را خود 
 دیگـري  و خود از بیناذهنی فهم
 دیگـري مگـر اینکـه    د،شـو  نمـی 
 بـر  .شـد  خواهد تلقی تهدید وي

هـابزي   مـدل در  توانـد  می امنیت

 بـه ؛ است اجتماعی امري هویت، هاآن نظردهند؛ زیرا به 
است سیال هویت؛ بنابراین شود می ساخته هم دیگري خود،

اهدافشان و منافع خود، از کنشگران برداشت آنها نگاه در
مطرح دولت براي هم جدید منافع، جدیدی هویت گیري شکل
 و منـافع  بـه  کـه  هسـتند  متحـول  و متفاوت هاي هویت

داده ازپیش اموري نه منافع و هویت، راستا این در .دهند می
بازیگران هویت داخلی منابع ازناشی  بلکه قدرت، توزیع
1388: 5(.  

  المللی بین روابط ماهیت و انگاري سازه. 1-1- 2
بین روابط ماهوي موضوعات مورد در انگاران سازه مواضع
  .ها اشاره شده است کرد که در زیر بدان خالصه محور

  نظم و آنارشی. 1- 1- 1-2
دولت که است چیزي، آنارشی« که ونت معروف گفته این

آنارشی، ونت دید از .است آنارشی از انگارانه سازه برداشت
هویت از خاصی ساختار که است هایی رویه یا عمل معلول
والتز چون گرایانی نوواقع برخالف ونت .آفرینند می را دیگر
خالی ظرف نفسه فی آنارشی« او نظر به .دارد منطق یک تنها

مبتنی نه و آمیز تعارض لزوماً نه آنارشی یعنی؛ »است درونی
قدرت سیاست و خودیاري به عنوان امروزه آنچه انگاران، سازه
 جـوهري  خصوصـیات  از ناشی که است خاصی هاي رویه

تعامالت بلکه، آنارشیک شرایطنه  راکنشگران  هویت بنابراین
 معناي آنارشی که است دیگري و خود هویت این به توجه
فهم به وابسته نیز ها دولتهاي  محاسبه بر قدرت توزیعتأثیر 

نمـی  تلقی خطر، دیگري قدرت افزایش نوع هر یعنیاست؛ 
وي قدرت افزایش ترین کوچکگاه  آن شود، قلمداد دشمن

امنیت از برداشت دیگري، و خود یگانگی میزان به اساس این
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 و رقـابتی  لزومـاً  نهکانتی مبتنی بر همکاري و 
 آنارشـی  از گرایـان  واقع آمیز تعارض
 شـده  تعیـین  ازپـیش  منطـق  آنارشی

 :1385 مشـیرزاده، ( سـازد  مـی  

 تعامـل  از قبـل وغیره  تهدید 
 تعـارض  یـا  همکـاري  از تـوان 
 نظریـه  در کـه  خودیـاري  کـه 
نـه   ونت،  انگارانه سازه دید از
 و کند می پیدا توسعه ،فرایند 

 و هـا  هویـت  کـه کنـد   تأکید می
کنشـگران   بـه  نهادها این«. است

 تعامـل  کـه  معنی این بهبخشند؛ 
 انگـاران  سـازه  ).346-345: 1385
 در .نیسـت  هـا  دولت جامعه 

 در و اسـت  شـده  تبدیل تعامالت
 دنبال را مشترکی هویت و همبستگی
مبنـا،   برهمین .بود تعارض و

 و گرایـی  آرمـان  گرایـی،  واقـع 
 الملـل  بـین  نظـام  در مدل سه

 را منـافع  و هـا  هویـت  از خاصـی 
 سیاست و خودیاري ،والتز نظر
گفتـیم،   قـبالً  که گونه همان و

کانتی مبتنی بر همکاري و  مدلدر  یاالکی فردگرایانه  مدلدر  ،رقابتی
تعارض برداشتبین  میانه برداشتی با ونت .باشدآمیز  تعارض

آنارشی که است معتقد ها، لیبرال همکاري بر مبتنی برداشت و
مـی  مشخص را  آن معناي که ستا آن از ها دولت فهم و ندارد
346 -345(.  

  همکاري و المللی بین نهادهاي. 2-1-1- 2
 احساس یا خودیاري، آنارشیگفتیم،  پیشتر طورکه همان
تـوان  می که است تعامل از پس تنهاند، نداری معن ها دولت

کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  تـوان  می اینجا از .کرد صحبت
از، شود می محسوب آنارشی اصلیویژگی  ،ییگرا نوواقع

 طریق از که استآنارشی  بنیادي بلکه، ضروريویژگی 
تأکید می ونت .شود دگرگون تواند می بنابراینشود؛  می حفظ

است المللی بین نهادهاي به وابسته، ها دولت هاي شناخت
بخشند؛  می قوام المللی بین حیات هاي سوژه به عنوان دولتی
1385مشیرزاده، (» کنند می پذیر امکان را هاآن میان معنادار

 درون در تعامالت شکل تنها، همکاري کهبراین باورند 
تعامالت غالبِ وجه به همکاري کنشگران، ازگروهی  میان
همبستگی احساس آن از ترفرا توان میگروهی دیگر  میان
و کشاکش عنصرشاهد غلبه  توان می نیز مواردي در .کرد
واقـع  از عناصـري  کـه معتقد است  بول و وایت مانند ونت

سه هر غلبه امکان وهستند  الملل بین روابط در خردگرایی
 .)349-350 :1385 مشیرزاده،(وجود دارد 

  الملل بین نظام در تحول. 3-2-1-1
خاصـی  ساختارهاي، ها رویه که ندهست معتقد انگاران سازه
نظر برخالف و هاآن عقیده به .دهند می شکل و آفرینند می

و هستند الملل بین نظامنهاد و نه  جوهري، ویژگی قدرت



 بلندمـدت  در هویـت  تغییـر  
 یـا  الملل بین نظام سرشت، ونت
 توانـد  مـی  شـورها ک فهم وی 
 رفتـاري  هـاي  گـرایش  که است
 ایـن  هکبلکرد،  بیان شمول جهان
 هـا  دولـت  آنچـه  اماکنند،  می

 نیـز  منافع و ها هویت واست 
 مربوط الملل بین نظام هویت

 سـاخته  چگونه منافع و ها هویت
 هم وساختار  تحولفرایند  طریق

کنشـگران   بـودن  برسـاخته  از
 راتییـ تغ حیتوضـ ي بـرا  هـا 
 شـتر یبی دولتکنشگران  به ان
ـ  گرا واقع در هک گونه ی حتـ  ایـی ی

 در شـه یر هـا  دولـت ي هـا  ت
 بـه  و دارنـد  گـران ید وخـود  

 بـه  انگـاران  سـازه  همهك مشتر
1385: 356-353.(  

ـ  نظـام  یـت  مکحا، الملـل  نیب
ـ آ یمـ  حسـاب  بـه   اصـل  و دی

ـ رو ازي ا مجموعه  و سـت ا هـا  هی
 مختلفي ها هیرو ازي بستر 
ی الملل نیب جامعه با ها دولت 

Biersteker and weber.(   
 وی ادذهنیـ بن ،یاجتمـاع یی  ها
 معنـا  رییـ تغبه طور مسـتمر   

 بنـابراین فهمنـد؛   مـی  هـا  دولت که است چیزيی آنارش
ونت نظربر اساس  .شود منجر ساختارها تغییر به تواند می

ی تلق به توجه با، نامد می الملل بین روابط فرهنگ او آنچه
است این بر ونتتأکید  .ی به خود بگیردمختلفي ها حالت

جهان و عام هاي گزاره شکل به توان نمی را نظام سطح در
می تعیین را المللی بین آنارشی سرشت که هستند ها دولت
است  هانآ منافع و ها هویتچیستی  به وابسته، دهند می انجام
هویت به هم و ها دولت به هم هویت تغییر این .کنند می تغییر
هویت که است این، یابد می اهمیت آنچه درنتیجهشود؛  می
طریق از منافع و هویت تحول هم، انگاران سازه .شوند می

   .گیرند می جدي را ساختارخود 
ازي انگـار  سـازه  برداشـت کـه   گفت توان یمکل  در

هـا  نهیزمترین  مهم از ها دولت جامعه و تیمکحا ،یالملل نیب
انیم نیا در انگاران سازه .است الملل نیب روابط در نیادیبن

گونه آن دولت، انگاران سازه عموم نزد باًیتقر .دارند توجه
ـ هوآنهـا،   نظـر بـه   .شـود  است، یافت نمی سمیبرالینول تی
خـود   مورد دری جمع طوره بکنشگران  هک دارندیی ها هینظر

مشتر توجه؛ بنابراین دهند یم لکشی اجتماع جهان ساختار
1385 رزاده،یمش( است دولت تیهو شدن ساختهی چگونگ

نظـام  در، ویژگـی برسـاخته   انگـاران  سازه نظربر اساس 
بـه  الملل نیب جامعه در نهاد نیتر يادیبنکه  برجسته است

مجموعه تیمکحا، آنان اعتقادبنا بر  .است دولتدهنده  قوام
 در، است خورده گره آن به تیمکحا مفهوم هیی کشناسا
 تعامل در و هم با ها دولت تعامل دری عنیرد؛ یگ یم قرار
weber, 1996:12-14( ندک یم رییتغ تیمکحاي معنا هک است

ها برساختهی الملل نیب جامعه و تیمکحا دولت، اگر
 وآیند  می وجوده بی خاص طیشرا در هک هستندی خیتار
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ـ   ـ دار ارکسـرو  الملـل  نیب ؛ می
 دشـوار  امـا ، نکـ مم را آن انگـاران 
 هـا آن توجه، ولی شوند ینممورد 
ی، جهان استیس به دادن لکش

 الملل نیب روابطی پژوهشي ها
ی خـارج ي رفتارهـا  نیـی تب بـه 

ـ تجز از سـت ا عبارتی   و هی
 در هـا  ومتکح هی است کاهداف
 هیی کابزارها زین و نندک یم دنبال
ی مانند مسائل به طهیح نیا در

ــم ــت،کحی ررس ــد وم  رون
ـ    وسـائل  و اهـداف  ،یعقالن
 تصورات آنان،ی شناخت رواني 
  ).Howard, 2005:113( شود

 و مشـخص ي هـا  چهـارچوب 
 مرحله در هنوز انگارانه سازه 

ي گـذار  انیـ بن آغازِ ازی، لکطور
 اسـت یس مطالعـه  طـه یح دو 

 بـه  نظـام  سـطح تحلیلگـران  
 واحـدها  از مسـتقل ی تیموجـود 

 وي سـاز  میتصمي هافرایند به
ی تأکیـد  عنـ انـد؛ ی  داشته توجه

 محور نظامي ها هینظر هاست ک
ي بـرا یی هـا  تالش .اند ستهینگر

ـ ي دارییـ تغ بااین صورت ما  در، دهند یم  روابـط  درم ئ
انگـاران  سازه الملل، نیب نظامي ریرپذییتغ مورد دربنابراین 

مورد  نیا دري هنجار مباحث وارد خود هرچند. دانند یم
شدر  ها ارزش و هنجارها ها، انگاره قدرت دادن نشان به

  .است شدهي هنجاري پرداز هینظر تیتقو باعث

  یخارج استیس وي انگار سازه. 1-1- 3
ها طهیحترین  مهم ازی یکی خارج استیس لیتحل عرصه
بـه  حـوزه،  نیا در مختلفي ها هینظر اساس بر هاست ک
ی خارج استیس لیتحل، اساس نیبرا .پردازد یم ها دولت

اهداف شاملیده که خود چیپ و هیچندالیی هافرایند لیتحل
دنبالی الملل نیب ارگزارانک و ها دولت گرید باخود   روابط
دریرند؛ بنابراین گ یم اره کب اهداف نیا بهی ابیدست جهت

ــد ــاري هافراین ــطح دري ج ــا س ــمي نهاده ــمیغ وی رس ررس
 انتخـاب ي هـا  ياستراتژ وي ریگ میتصم وي ساز میتصم
ي ها مؤلفه و ارگزارانک ،یداخلی اسیس سرشت و طیمح
شود یم توجهوغیره  ایجغرافي ژئوپلیتیک، ها يدئولوژیا و

ـ  روابط دري انگار سازه هکنبا وجود ای چهـارچوب  الملـل  نیب
 اتیادبی خارج استیس طهیح در است، افتهی یمنسجم

طور هب هک است رکذ قابل، نیا برافزون  .دارد قراریی ابتدا
ـ ی اساسـ ی افکش امروز،به  تا الملل نیب روابط رشته  نیب

تحلیلگـران   .است داشته وجودی خارج استیس لیتحل و الملل نیب
موجـود  هک اند ستهینگرساختاري  مثابه به ها دولت نیب روابط
به زینی خارج استیس پردازان هینظری دیگر طرف از. دارد

توجهی داخل سطوح در شورهاک استیسدهنده  لکش عناصر
است ک آن افکش نیایی نها جهینت .است بودهکارگزار  بر هاآن
نگر جزء به کل منظر از گرید گروه وء جز به لک منظر از



در  نگریس .است گرفته صورت
 سـطح  فیتوصـ متمایز از  را
 دری ذهنـ  امـور  نقش، انیم ن

 آني بـرا  رای گـاه یجا اساسـاً 
 در دیشـد ي هـا  تفـاوت شـده و  

، تیدرنها هک داد رخی بست بن
 .داد یمـ  قرار لیتحل ازی متفاوت

 اسـت یس وی خـارج  اسـت ی
 انـه یخردگرا وی سـت یویتیپوز

ـ   ؛ اسـت  بـوده کـارگزار   اسـاختار ی
ـ ا در موجـود   ضـعف عرصـه و   نی

ی شناسـ  انسان وی شناس معرفت

 فراتر به را سطح دو هرـ کارگزار، 
ـ هو ـ تهد ت،ی ي ارکـ هم و دی
 است گرانیباز متقابل نشک از

 طیمحـ  از برآمـده  هکـ  خـود 
ي هـا  وهیشـ  بـه نیز  ساختار، 
ی عـ یطب جـه ینت .دهد یم لکش

 اسـت یس لیـ تحل نـار ک دری 
 بـه ي انگـار  سـازه  ردیکرو گر،

 بـر  نـد، ک یمـ ي تأکیـد  اقتصاد
و  گـر  محاسـبه  خردمنـد  گری

تـا   شـود  تیهـدا  خودپرسـتانه 
 ،یاجتمـاع  گریبـاز  .نـد ک انتخاب
 در و سـب ی کفراملـ  وی ملـ 
 و نشی کـ اصـل و محرك  زه

صورت طرف دیوید سینگرتوسط  لیتحل سطح دو نیا قیتلف
رای جهان استیسدولت  سطح فیتوصی، خارج استیس
نیا درانگیز  بر بحث تهکن .داند یمی جهان استیسیستمِ س
اساسـاً  محور، نظامي ها هینظر هی بود کخارج استیس نیوکت

شـده و   مشـاهده  تیـ واقع بـا  تعـارض  در نیا و نبودند قائل
بن انیجر نیا در .بود شورهای کخارج استیسي رفتارها

متفاوتي رهایمس دري گرید به توجه بدون را شیگرا دو هر
یس  رشـته  دو گرچـه معتقدنـد   انگـاران  سازهمیان،  نیا در
پوزیی فضـا  در دو هـر ، امـا  هستند هم از مستقل الملل نیب
ـ   از هـا ي آنستایای تلق آن جهینت هک اند گرفته لکش سـاختار ی

موجـود  افکشـ بر این باورنـد کـه    انگاران سازهبنابراین 
معرفت ،یشناس یهستي مباد ازی ناش گروه دو هري ها لیتحل

  ).216 :1386 ،یاظمک وی متق( ستا اك آنهمشتر
ـ کارگزار،   ساختار متقابلِ نیوکت به باور باي انگار سازه

هو منافع، ارگزار،ک ساختار، از خودي ستایا لیتحل از رفتن
از برآمدهي امر ساختار اگر هگوید ک می وکند  دعوت می

خـود  زیمتمـا ي هـا  تیهو اساس بر گرانیباز نش،ک نیا در و
، متقابل نحو به زنند، یم نشک به دست، ستا های آنداخل

ش و قرارتأثیر  تحت را هاوغیره آن منافع ت،یهو گوناگون
ی خـارج  اسـت یس لیـ تحل سطوح گرفتن قرار، لیتحل نیا
گر،یدعبارت  به). Wover, 1990: 335( بود خواهد الملل نیب
اقتصاد انسان مدل بر هیی کخردگرا برخالفی خارج استیس

یباز ،یاجتماع نشگرک .است استواری اجتماع انسانمدل 
خودپرسـتانه  اهـداف  ازي ا مجموعـه  لهیوسـ  هب هک ستین گرا نهیبه

انتخاب را صرفه به مقروني ابزارها و ارهاکراه، آن براساس
ملـ ي ریپـذ  جامعـه فراینـد   در هاي کـ  یاجتماع نقشمطابق 
زهیانگ ،رو این کند؛ از یم رفتار، ندک یم اجراي جار تیموقع
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 منـافع  و اهـداف  بـه ی ابیدسـت 
 هکـ  شود یمدر پیش گرفته  منظور
ی اجتمـاع ي هنجارها از هک مناسب

 رد،یـ گ یمـ سرچشـمه   ،یالمللـ 
کننـد،   یج رفتار نمـی نتا منطق

 و هنجارها با دیبا شوري کرفتارها
 داشـته  تناسـب ، نـد ک یمـ  جاب

 بـر  ننـد ک یمـ  تالش هک هستند
 وی داخلـ  جوامـع  ازکـه   مناسـب 
  ).46-47 :1388 ،يروزآباد
 وی خـارج  اسـت یس بـه ی ده

ـ هوکـه   است معتقد یـک   تی
 بـا  هـا  دولـت یـرد؛ زیـرا   گ ی

 در .دهنـد  یمـ  قرار خود امروز
کننـده   نیـی تع عوامـل  بـه ی ذهنـ 
 نظـام  تیهومسئله  گرفتن قرار
 استیس هینظر عمل، نیا با و

1388: 9.(  
ـ هو  را خـود ي ایـ دن خـود،  تی

 معتقـد ي انگـار  سـازه  هم، الملل
ت، مطابق با تصـور خردگرایـان، تصـور و تلقـی     

 ملـت یک  تصور از برآمده، تصورات
تـا   دهـد  یم اجازه ها ملت به

ی تـ یواقع و ننـد ک اقـدام دیگـر  
 .ه دهندئی ارافیتعر دشمن و 
 و دارند تکمشاری جمع تی

 و هـا  مطلـوب  منـافع،  دشـمنان، 

دسـت ي بـرا  مختلف اقدامات  جهینت، شورهاک استیس رفتار
منظور نیا به خاصي رفتار هکبل ست،ینی نیشیپ و مسلم

مناسب رفتار  با محور ارزش وك مشتری نیناذهب انتظارات
ـ  وی داخلـ  از اعم ر،یفراگکافی  به اندازه  و نیتعم المللـ  نیب

منطق اساس بر شورها، کقتیدرحق .دارد انطباق وي سازگار
رفتارهای عنتناسب است؛ ی منطق بری مبتن اآنه اقدام هکبل

جابیا آنانی اجتماع نقش هی کخاصی نیناذهبي ها ارزش
هستند محور نقشی گرانیباز شورها، کگرید عبارت به؛ دنباش

مناسـب  رفتـار  مـورد  دری نذه انیبی ارزش انتظارات حسب
روزآبادیفی دهقان(کنند  رفتار، رندیگ یم سرچشمهی الملل نیب

ده لکش در خیتاري به تأثیر انگار سازه، نیا برافزون 
معتقدي انگار سازهچهارچوب  نیا در. کند توجه می ها دولت

یمـ  لکش آنینده آ و گذشته بهی ارزش ارجاعات با شورک
امروز ردکعمل پشتوانه را آن، خاصی لکش به خیتار تیروا
ذهنـ ي الگوهـا  ،یخـارج  استیس از انگارانه سازه لیتحل
قرار قیطر ازمسئله  نیا .شوند یم لیتبدی خارج استیس
و ابدی یم تحققی خارج استیس لیتحل زکمر دری اسیس

1388 ،یرسول ویی آقا( شود یم نکمم انگارانه سازهی خارج
هو اساس برها  انانس هبر این باورند ک انگاران سازه

الملل نیب روابط در .پردازند یم آن در نشک به و سازند یم
ت، مطابق با تصـور خردگرایـان، تصـور و تلقـی     قدری نیع عیتوزي فراسو هک است

تصورات نیا. کشورها از توزیع قدرت دیگران قرار دارد
به تیهو .سازد یم طیمح با تعامل به قادر را هاآن هک است
دیگـر  هـاي   موجودیـت ي بند دسته به د،ننک معنادار را جهان
 دوستي، گرید ،از خود آندر  هک بسازندی مراتب سلسله
یذهن نیا در، هستندی اجتماعي ا برساخته هک زین ها دولت
دشـمنان،  دوستان، نند،ک یمك درچهارچوب  نیا در را جهان



 :Willmer, 2002( دهنـد  یم ل

در  هکـ  اسـت ی مفهـوم ي ا گسـتره 
ـ تعري معنـادار بـه صـورت     فی

ـ تعری ضـمن  نحـو  به زین  فی
 تیمشـروع  رفـتن  دسـت  ازي 

 هـا  دولت تعامل در افتهی نیو
، اسـت  گرانیبـاز  از مسـتقل  

 .دهـد  یمـ  قـرار تـأثیر   تحـت 
ی سـت یلائیدا بعـد  هک داند یمي 

 محصـول  ،یاجتمـاع ي سـاختارها 
ـ ا بـه  زیـ ن آني سـاختار   معنـا  نی

ـ توز از حاصـل   در قـدرت  عی
 اتتـأثیر  نیچنـ ي دارا زین شده

 ،ينـور  وي روزآبـاد یفی دهقان
 انتخـاب  شـور یـک ک  هی کـ 

 منـافع  و دارد بـر  در رای خاصـ 
ـ ا هیی کـ هـا  نش  هـا  نقـش  نی
 نظـام  سـطح  در هکـ  معنـا ی 

 :1386 ،يروزآبادیفی دهقان( 
ـ هو هـر  و هسـتند  هـا  ت  تی

 انقـالب  گفتمان تیهو هی ک
 جـاد یای راسـ کدمو بـرال یل ت

ـ تعر و نیوکتی چگونگ  منـافع  فی
ـ طر از شـورها   تعامـل فراینـد   قی

 فیبازتعر تعامل نیا انیجر در
 نشکـ  بهك، مشتری ناذهنیبي 

لکش را خودی خارج نشک و نندک یم فیتعر را دهایتهد
گسـتره   دهنـده  نشـان  ،یخـارج  اسـت یس نیبنابرا؛ )59-80

بـه صـورت    ملـت  و دولتیک  چشم در جهان آن،چهارچوب 
نهنجارها  جهان، ساختن و ملتیک  تیهو در .شود یم

ي معنـا  به هنجارها، نیا برخالف دولت عمل و اند شده
وکتي امر گرچه زینی الملل نیب ساختار .بود خواهد دولت

 و محـدود ی تـ ینیعي دارا خـود،  اسـتقرار  در، امـا  ستا
تحـت  راآنها  منافع و تیهو و ندک یم محدود را هاآن ردکعمل

ي ساختار سمیلائیدای نوع راي انگار سازه ونت ساندرکال
سـاختارها ي گـذار تأثیر  نحـوه  ماننـد  هک ستا معنا نیا به آن

سـاختار  بعد و استی انسانی ادذهنیبن وك مشتري ها انگاره
حاصـل ي مـاد ي ساختارهاي گذارتأثیر  نحوههمچون  هک ستا

شده نهینهادي هنجارها وی معان قواعد، والتز،گرایی  نوواقع
دهقان( هستندی اجتماعي بر کنشگران ا نندهک محدود وی نیع

ـ هو هراین بدین معنی است که ). 40 :1391 ی کـ خاصـ  تی
خاصـ  منافع، خود هک ندک یم جابیا رای نیمع نقش ند،ک یم
نشک و منافع ها، نقش خود .سازد یممستثنی  زین راي گرید
ی نـاذهن یبي ساختارها و هنجارها لهیوس هب، نندک یم جابیا
 شوند یم نییتع، ندهست مکحای داخل جامعه و الملل نیب

ـ هوی، ملـ  منـافع ي مبنا، انگاران سازهبنا بر باور ). 117 تی
ی کمنافع؛ براي مثال ندک یم جابیا رای خاص منافع، خاص
ـ هو کهی منافع باه است، ردک جادیا رانیاي برای اسالم تی

  .بود خواهد متفاوت، ندک یم
چگونگ شورها،ک تیهو انگاران، سازه نظربه  درواقع

شـورها ک منافع و ندک یم نییتع را آناني ها یتارجح وی مل
در و ردیگ یم لکش، دارند تکشر آن در هي کا یاجتماع

ي هنجارها بری مبتن تیهو از برخاسته منافعِ نیا .شود یم
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1389: 44.(  

  رانیای اسالمي جمهور
 قسمتشود؛  یم لکیشت ریمتغ
 و هـا  یمشـ  خـط  هکـ  استی 
 بـر ی مبتنـ به طـور عمـده    و
 دوم بخش هک یدرحالاست،  

 طیشـرا  و اوضـاع  با متناسب
 تـوان  یمـ  را انقـالب  پیـروزي 

 تیـ موقع )پ ؛ عیتشـ  مـذهب 
  .یاسالم

آن  ساله هزاران بینش پرفرازو
 دوران تـا ي افـول آن  ها جنبه

 لکیتشـ  وی تمـدن  ،یفرهنگـ 
 ریـ نظی تلخـ  خـاطرات  گـر ی
ی ارجاعـات  بـا  دولـت یـک   ت
 خیتـار  تیروا با ها دولت .رد
چهـارچوب   در .دهنـد  یم قرار
ـ تعر را خـود دشمنان  ودوستان   فی
ند بخشـ  مـی  تیمشـروع  را اقـدامات 

 وی اسـالم  انقـالب  در تـوان 
 عـالم  در آن از برآمـده  نظـام 

 نظـام  تیهو و آمد رونیبی اسالم
ی اسـالم ي جمهـور  هـا،  یتلقـ 

1389 ،يروزآبادیفی دهقان( دنده یم لکش شورهاک رفتار و

جمهوری خارج استیسي ریگ لکش بر مؤثر عوامل. 2
متغ و داریپا نسبتاً بخش دو از شورک هری خارج استیس
ی خارجي گذار استیسی لچهارچوب ک انگریب آن داریپا

و دشو یم میتنظ آن درونی خارج استیسي ها ياستراتژ
 جامعه بر مکحای تیهو وی ارزش نظام ،ينظري ها آموزه
متناسب هک استیی ها یمش خط به ناظر وي بشر تجربه از متأثر
پیـروزي  از پـس  انیـ رانیای مل تیهو .شود یم نیتدو و میتنظ

  : زیر دانست منابع از منبعث
مـذهب  ویی گرا اسالم )ب ؛انیرانیای خیتار تیذهن )الف

اسالم انقالب گفتمان )؛ ثگرایی سوم جهان )یی؛ تایجغراف

  انیرانیای خیتار تیذهن )الف
پرفرازو خیتار ران،یای اسالمي جمهور ساز تیهو منابع ازیکی 
جنبه و عظمت و وهکشي ها جلوه ،یرانیاي ها اسطوره شامل
فرهنگـ ي هـا  شـرفت یپ بـر  مشتمل سویک  از هک است معاصر
گـر یدي سـو  از و اسـت  وهکباشـ  و قدرتمندي ها يورامپرات

تیهو .دارد خود حافظه در را ها یرانیو و اشغال تهاجم،
ردیگ یم لکش، شورک ندهیآ طور نیهم و گذشته بهی ارزش

قرار خود امروز ردکعمل پشتوانه را آن، خاصي ا وهیش به
دوستان  رانیا مردمان هک استی خیتار حافظه از تیروا
اقـدامات  نیا و نندک یم اقدامآنها  ضرر ای نفع به نند،ک یم
  ).65-82 :1391 ،ينور وي روزآبادیفی دهقان(

تـوان  مـی  را رانیای خیتار اتکادراتأثیر ذهنیت و  تبلور
ـ هو، تیماه ازها  یانقالبفهم  نظـام  و انقـالب  رسـالت  و تی

ی اسالم نظامی، خیتارفهم  و ریتصو نیا دل از .ی دیدنونک
تلقـ  آنراستاي  در هک اي گونه به خورد، وندیپ آن با شدت به



ـ تعر عـالم   بـه   هکـ  ردکـ  فی
 ،یاظمکـ  وی متقـ ( اسـت ی 

 تـداوم  ،یاسـالم  نظـام  ارگزاران
 دهـد  مـی  نشان عالمی دتیعق

 قـاً یعمي هـا  شیگرابه طور اساسی، 
  .)357 :1382 س،ی

ـ ا در انقـالب   شـده  ظـاهر  رانی
 وهـا  آن بـه  توجـه  بـدون  ودارد 

خواهـد  نك درقابل  آنهاهاي 

 منبـع  گـر ید آن، از برآمدهی 
ـ آ مـی  حسـاب  بـه   فرهنـگ  .دی
 اطـراف  طیمح از انیرانیاك در
  .)22 :1385 ،)ب(

 قاعـده ی ماننـد  فیوظاملزم به انجام 
 ،اسـت  ردهکـ  اعـالم  حـرام  و

 رییـ تغ جهـت دشمن  فرِکدارال
 در اســالم گســترش هــا، ملــت
  .دارد زین را
یده عق، شود می مطرحیرون ب 
 و فرکدارال منطقه دو بهی دتی

 زیـ ن دارالحـرب  مفهـوم  از داراالسالم
ـ ا بـر افزون  .است مبارزه ، نی

 در نوی نظم جادیا جهت دری اساس اي  فهیوظ خود براي
ی نونک دوران در مسلطی طاغوت نظم ستنکش هم دردنبال 
1386: 225.( 

ارگزارانکـ  و انیرانیافهم  از خود لیتحل در گراهام فولر
عق نقشه و ایجغراف در رانیا گاهیجاواسطه  به راها  یتلق نیا
  ).15-22 :1373 فولر،(

به طور اساسی، «: است معتقد فواز جرجیس گریدي سو از
یجرج(» شود می مشاهده رانیا رهبراننزد  انهیگرا کلی مل

انقـالب  از پس دوران در آنچه گفت توان ی میلکطور هب
دارد  انیرانیای خیتارفهم  وینه زم با قیعمی ارتباط، است
هاي  نشک موجود، نظم از مانکحا و مردمی تلق درشان  تأثیر
  .بود

  عیتش مذهب ویی گرا اسالم )ب
ی فقهچهارچوب  و الهی نید نیآخر به عنوان اسالم نید

ـ ای اسالمي جمهوری خارج استیس سازِ تیهو بـه  رانی
در بری قیعم، تأثیر آنی اخالق قواعد و اصول وی اسالم
( رزادهیمش(است  گذاشته آنانیدهاي نبا ویدها با و خود

ملزم به انجام  را دولت اسالم، از برآمدهی فقهچهارچوب 
و ممنـوع  را مسـلمانان  بـر  گانگانیب سلطه هک لیسبی نف

دارال با مبارزه فهیوظی اسالم دولت، گریدي عدباز  .داند می
ملــت گــرید بــا مناســباتي برقــرار آن،ي نــابود ایــ رفتــار
راانان مسلم مصلحت حفظ تیدرنها و گریدهاي  نیسرزم

 ودرون  انیم میتقسك مال به عنوان اسالم در آنچه
یعق وي رکف لحاظاز  را جهان اسالم، منظر نیا از .است

داراالسالم مقابل در فقهای برخ .ندک می میتقس داراالسالم
مبارزهي ها دانیم در جنگ مناطقي معنا به هک اند   کرده استفاده
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 دارالصـلح  و ادیدارالح دارالهدنه،
ی اسـالم  فقـه  .دنـ ده مـی  قـرار 

ـ ا بـا  رابطـه  ـ  منـاطق  نی ي پـا  شیپ

 .اسـت  آنـان ي زیسـت  ظلم وی 
 آمـدن  بـا  هآید کـ  می حساب

 بـه  انیـ رانیا شیگـرا  لیدال از
  .)93 :1391 ،ينور وی دهقان

 ازیکـی   بـه عنـوان  عـدل   هکـ 
 ارزشیک  تنها ی نهطلب عدالت

ـ و گـاه  ـ ا .دارد آن در اي  ژهی  نی
ی اسـ یس واحـد  و طلب عدالت

ـ حما بـر تأکیـد   در تـوان   از تی
 عـدالت  وجـوي  جسـت در بخشِ

 امـور  وهـا   یـت واقع ،ییمعنـا 
 تعامل بهیی معناهاي  سازه ن
ـ هو بـه ک تمسـ  بـا ی اسـالم   تی
 باطـل  جبهـه  با تقابل به واست 

 و ظهـور  مفهـوم  از آنـان ي ا
یی نهاي روزیپ شهیاند ترجمان

 گفتمـان  درمدینـه فاضـله    ل
 آرمـان  نیا .شود می محقق )عج

 نیبرکمسـت  به جهانی دوقطب
ي روزیپ و ظهور تحقق بایت 

  .)106 :1391 ،ينور 
 بهمـن  22ی اسـالم  انقالب از

دارالهدنه، دارالعهد، دارالذّمه،ي مانند گرید اصطالحات فقه در
قـرار خـود   مخاطـب  رای گروه دامکهر هک دارد وجود زین

رابطـه  نـوع  مورد دری منظم و مشخصهاي  چهارچوب
  .دهد می قراری اسالم دولت مداران استیس

ی طلب عدالت، انیرانیای تیهو مهمهاي  مؤلفه گرید از
حساب به اسالم از شیپ در انیرانیای تیهوهاي  مؤلفه از عدالت
ازیکی  اصوالً؛ گرفت اي  تازه جان عیتش مذهب و اسالم

دهقان(است  بوده آنانی طلب عدالت هیروح نیهم مذهب، نیا
کـ  سـت ا جا بدان تایع شت تبکم در عدالت تیاهم

عدالت و عدالت .شود می شمرده انیعیشی نید گانه پنج اصول
گـاه یجاکـه  بل ،ی استاسالمي جمهوری داخل استیس در

عدالتي عنصر به عنوان رای اسالمي جمهور تیهو هنجار،
تـوان  مـی  را آن بازتـاب  هکـ  اسـت  داده لکشـ  جو عدالت

بخشِ ییرهاهاي  جنبش ازهواخواهی  ای جهان نیمستضعف
معنـا ی نظـام  به عنـوان  عدالت مفهوم؛ بنابراین دکر مشاهده

نیا اساس بری اسالمي جمهور و سازد یبرم راالمللی  بین
اسـالم ي جمهـور  درواقـع . پـردازد  مـی  گرانیبـاز  گرید با

است  شده واقع عدالت و حق جبهه در خود، طلب عدالت
  .)166 :1388 ،يروزآبادیفی دهقان(پردازد  می ظلم و

ـ پوك در ان،یـ رانیای نید تیهوهاي  مؤلفه گرید از ای
ترجمان، آرمان نیا .است آرمان نیا تحقق در خود ژهیو نقش
لکیتشـ  و مـان یا گسترش ظلم، و باطل بر عدالت و حق
عج(ي مهدي رهبر بای اسالم اتیروا در هک استی عیش

دوقطب میتقس والملل  بین نظام از انیرانیا خاصی تلق با منطبق
یت نها در هک است انقالب گفتمان درویژه  ، بهنامستضعف و

 وی دهقان(پیوندد  به واقعیت می نابرکمست بر نامستضعف
از انیرانیا انتظار، از دیجدك در نیاچهارچوب  در



 :1379 ،یعشـق (کننـد   مـی  اد

ی نـ یدي ـ  رکف نظام در اي  ژه
 انقـالب  وقـوع ی، اسـ یس پردازان

ي اریبسـ  هکـ بل، ستین مفهوم
ند؛ شـو  مـی  متبـادر  ذهـن  بـه 
لجهاد،  ابعادي، همگی تبرّ وی تو 

انـد   ردهک دایپی اسیس ردکارک 
  .دهند می جهت خود جامعه

 بـا  شـدن  شـناخته  بـه  ازیـ ن و
ـ هو اسـت   انیـ رانیای ملـ  تی

. ننـد ک می میتقس معموالً ریمتغ
 و مرزهـا ی توپـوگراف  قلمـرو، 

 در رِیـ متغ عوامل از .هستند گذار
 وی اجتمـاع ی ـ  اسـ یس بافـت 

39-35.(  
ـ ا .ماننـدي دارد   در شـور ک نی

 محـل  دور  هـاي  گذشـته  از و
ـ ا، زیـ نیـک  ونومکژئوا ت  رانی

ـ در .دارد قـرار   در خـزر ي ای
 وي هسـتند  انـرژ  میعظـ  ریذخـا 

ـ ا از  را شورک نیاگاز،   نظـر  نی
ـ ا گفـت    ثقـلِ  زکـ مر در رانی

ـ  ظهـور  آرمان ساز نهیزم و مقدمه به عنوانخود  1357 ادی
75-62(.  

ژهیو گاهیجا زین )ع( نیحس امام امیق و عاشورا واقعه
پردازان هینظر ازي اریبس اذعان به هک اي گونه هبدارد،  انیرانیا

مفهومتنها یک  عاشورا .ستا عاشورا فرهنگ از متأثری اسالم
بـه  آن بـا همراه  هاست ک خورده گره آن با گرید میمفاه از

جهاد،  ،کرازمن ینه و معروف امربه ،ی چون شهادتمیمفاه
ک مالک و  تمام نحو به ههستند ک عاشورا حماسهیی محتوا

جامعه خارج و داخلی اسیس عیوقا از انیرانیا ریتفس به و 

  ییایجغراف تیموقع )پ
ویی ایجغراف طیمحیک  به انیرانیا داشتن تعلق احساس

هو مسـائل  زمـره  در، خـاص  طیمح آن انکار و ها یژگیو
  .)125 :1377 مجتهدزاده،(

متغ و ثابت دستۀ دو به راژئوپلیتیکی  عناصر و عوامل
قلمـرو،  وسـعت  ،ییایـ جغراف تیـ موقعثابـت   عوامـل  انیم از
گذاریک تأثیرتیلهاي ژئوپ لیتحل در شورک لکشیت نهادر

بافـت  منابع، ت،یجمع به توان می ،هاي انسانی دهیپد با ارتباط
39 :1376 اطاعت،( ردک اشارهالملل  بین نظامي ها یژگیو

ماننـدي دارد  ي بیها یژگیویی، ایجغراف تیموقع لحاظاز  رانیا
و گرفتـه  قـرار افریقـا   و اروپا ا،یآس قاره سهی تالق محل
تیموقع نظر از .است شده محسوب غرب و شرق ارتباط

قـرار  ایـ دني انـرژ  مصرف و دیتولي محورهای تالق زکمر در
ذخـا داراي  دامکـ هر هجنوب کـ  درفارس  شمال و خلیج

گاز،  و نفتویژه  ي بهانرژ میعظ منابع از رانیاي برخوردار
گفـت  تـوان  می هک يطور هباست؛  داده قراراي  ژهیو گاهیجا در

  .دارد قرار جهاني انرژدرصد  70 حدود
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 در محصـور  هکـ  را قفقاز وي 
 درآمـد  هکـ  دارد را انکـ ام ن

 و آزاد جهـان  بـه شـده   ي یـاد 

ـ در و عماني ایدر  خـزر ي ای
ـ  بـاً یتقر هکـ  دارد  60 از شیب
 وفـارس   ی خلـیج شـمال  سـواحل 

یکی تیژئـوپل  ثابـت  عوامـل  از
 شـور ک نیشانزدهم، مربع لومتر
 ثروتمنـد ي شـور ک زیـ نی معـدن 

 گـاز شده  اثبات ریذخادرصد 
 وفـور  بـه در ایـران   زیـ نیی ای
 هـالل  ریارناپذکان تیواقع، ران

 واسـت   لبنـان  و هیسـور  تـا 

ی جمهـوري اسـالمی   خـارج 
 اسـت المللی  بین سطح دریی 

ــا .داردیک ضــدهژمون ، ســاختارِ نی
به دنبـال   واست  موجودالمللی 

ي شـورها ک منـافع ي تأمین برا
 و هنجارهـا  قواعـد،  اصـول، ، 

 وی ملـ  تیـ مکحا ،ینیسـرزم 
 موجـود  نظمکه  است معتقد، اما 

 تحـول  و رییـ تغ سـوم  جهـان 
یـی را  گرا سوم جهان به شیگرا

ي زکمري ایآس کشورهاي ، لیپ مانند رانیا نیهمچن
ـ ا رانیا .سازد می مرتبطفارس  خلیج به، هستندکی خش نی
ي یـاد شورهاک ازرا  گاز و نفت اال،ک تیترانز ازی توجه قابل
  .)25 :1382 ،یولداني جعفر(آورد  دست به سکعبر

در فارس، جیخل بهی دسترسبا  رانیایی ایدر تیموقع
دارد خود نترلک در را هرمز تنگه رانیا .استمهم  اریبس زین

سـواحل ی تمام .ندک می عبور آن ازفارس  خلیج نفتدرصد 
از گـر یدیکـی   .است رانیا اریاخت در خزري ایدر جنوب

لومترکی 195/648/1 با رانیا .است آن قلمرو وسعت، رانیا
معـدن  منـابع  لحاظاز  رانیا .شود یم محسوبوسیع جهان 

درصد  9/14 و نفتی قطع ریذخادرصد  5/11 حداقلاست و 
یمیشـ  وي فلزی ساختمان معادن .در اختیار دارد را جهان

رانیاژئوپلیتیک  ریمتغهاي  مؤلفه گرید از .دنشو می افتی
تـا  عـراق  از منطقـه  انیعیش واسط حلقه رانیا .استی عیش
  .استکرده  ممتاز را رانیا گاهیجا امر نیهم

  ییگرا سوم جهان )ت
خـارج  اسـت یس در ساز تیهو منابع گرید ازیی گرا سوم جهان

یی معنا نظام و گفتمانی نوعیی، گرا سوم جهان .است رانیا
ضــدهژمون وی ســتیالیضدامپر ،يضداســتعماری تیمــاه هکــ

المللی  ي بیناقتصادی ـ  اسیس نظم و وضع مخالفي ا انگاره
برا مطلوب وضع و نظم به لین جهت آن لیتعد و حاصال
، گفتمـان  نیا .است جنوب توسعه درحال ای سوم جهان
سـرزم  دولـت  ریـ نظ موجـود المللی  بین نظم نیادیبني نهادها
، اما ردیپذ می را شورهای کداخل امور درنداشتن  مداخله

جهـان ي شورهاک نفع به دیباي اقتصاد نظم ژهیو بهالمللی،  بین
گراي براي مساعدهاي  نهیزم رانیای اسالمي جمهور .ابدی



 هکـ  اسـت  جنـوب  توسـعه  درحال
دوم  .دارد قـرار المللی  ي بین

 نفـوذ ت زیـر  شـد  ، امـا بـه  نبـوده 
 اسـت  داشـته  قـرار یت امریکا 

ـ دارتجانس بسیاري  سـوم   .دن
ی جهـان  مناسـبات  دری دنظرطلب

ی فرهنگـ  وی اسـ یس وهکشـ هـاي  
 تیرضـا  سـبب  همـواره  اسـالم، 

چهـارم اینکـه،    .اسـت  بـوده 
 هاسـت کـ   بوده انیرانیای تیهو

 سـوم  جهـان ي شـورها ک اهداف
ـ   بـه عنـوان  یی معنـا  نظـام  نی
ـ تقو سبب سویک  از ان،  و تی

ـ تقو زیـ ن خود اسـت   شـده  تی

ـ ای اسـالم ي جمهـور   گفتمـان  ران،ی
ی تیهو منابع گرید با سهیمقا 
ی اسـالم  انقـالب ی گفتمان فرهنگ

 گفتمـان هـاي   دال وی گفتمـان 
حـد   تـا ی گفتمـان ي فضـا  ن

 امـام ویـژه   ی بـه اسـالم  انقـالب 
ـ  مبـارزات  دوران  آغـاز  ازی انقالب

ـ  و رهبـر  گـاه   نظـام  هیـ فقی ول
 بـه  توجـه  بـا  .نـد ا هپرداختی 
 انقـالب  از پـس آنـان   شهیاند

درحال سوم جهاني شورهاک از رانیانخست اینکه  ؛دارد
ي بیناقتصاد نظام هیحاش در سوم جهاني شورهاک گرید مانند

نبـوده  مستعمرهبه طور رسمی  گاه چیه رانیا گرچهاینکه، 
یت امریکا نهادر و سیانگل ،يتزار هیروسمانند  بزرگي ها قدرت

تجانس بسیاري  سوم جهاني شورهاي کاستعمارهاي  هتجرب بااینها  هک
ـ تجد ،یاسـالم  انقـالب  دوران ازنظـر   اینکه، صرف دنظرطلبی

هـاي   جلـوه ي ادآوری. است بوده انیرانیا نظر مد همواره
ـ دهاي  آموزه ازي اریبس نیهمچن و باستان رانیا اسـالم،  نی

بـوده الملل  بین نظام دری خود فعل گاهیجا از انیرانیانداشتن 
هوهاي  مؤلفه ازیکی  همواره خیتار طول دری طلب عدالت

اهداف و اصول ازي اریبس بای خارج استیس در آنی تجل
ـ امسیر اسـت؛ بنـابراین    همالمللی  بین مناسباتمورد  در ی

ان،یرانیای تیهوهاي  مؤلفه ازي اریبس با جهت همي بردار
خودبه طور متقابل،  گریدي سو از وها شده  مؤلفه دیتشد

  .)112-114 :1391 ،ينوري و روزآبادیفی دهقان(

  یاسالم انقالب گفتمان )ث
جمهـور ی خـارج  استیس ساز تیهو منابع از گریدیکی 

 در هک است آن از حاصلی متني فضا وی اسالم انقالب
فرهنگ .داردباالتري  گاهیجا ،یزمان مقطع نیا در انیرانیا

گفتمـان  فرهنـگ  بـر ی میمسـتق تـأثیر   ،ییمعنای نظام به عنوان
نیا .است داشته رانیای اسالمي جمهوری خارج استیس
انقـالب  رهبـران ي گفتار نظم و زبان، گاهیجا از متأثري ادیز

دوران در چه، )ره( امام حضرت .ستا بوده )ره(ی نیخم
گـاه یجا در، انقالبي روزیپ از پس چه وی شمس 40دهه 

ی خارج استیسعرصه  در گیري  موضع به د،یجدی اسیس
اند در هیفقی ول گاهیجا و رانیا مردمی نید قاًیعم التیتما
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ي هــا شیگــرا ،بودنــد آموختــه
ـ ای اسـ یس فرهنـگ  در ق  رانی

هـاي   نشکوا و انقالب از پس
ـ مز ننده،ک تیتثب ودهنده   بـر  دی
ـ هو منبع ویی  ي بـرا  سـاز  تی
هـاي   مـورد مؤلفـه   درمهـم   
ـ ا ازیـک   چیهـ  هکـ  سـت ، ایـن ا   نی

 منـابع  در شـه یرهـا   مؤلفـه  ن
ی خیتـار ی ـ  ملـ  منـابع  ،یـی گرا

انـد   بـاالتري بـه دسـت آورده   

  رانیای 
 از رانیای اسالمي جمهوری 

 لیـ تحلی سـنت ي الگوهـا چهارچوب 
شناسـی   یهسـت  از هانـد کـ   داشـته 

 .انـد  برآمـده المللـی   بـین  مطالعـات 
 بـه  گاه چیه آنها در هک افتی 

ی جهـان  عرصه تیواقع از آن
 بـه  نظـام  ارگزارانک هک راي 
ـ پا بـر ی کردند تـا  سع وي نگرفتند   هی
 دهند قراری وغیره اعالمي ها

هـاي   سـازه ، خـواهیم توانسـت   
بنـدي   دسـته  و معنـادار  را جهـان 
ـ زحـد   تـا  هکـ  اسـت یی  ي ادی
ـ هو بهتـر ك در در را مـا   و تی

آموختــه )ره( امــام حضــرتاز  ژهیــوخوانشــی  بــا را آن هکــ
قیـ عم اي  شهیر هک )ره( امام حضرت به آنانیک زماتیارک
پس حوادث .رسد می نظر بهی عیطب امالًي کامر، دارد نیزم

دهنده  شتاب عواملي سریک  نقش در زین انقالب بهی جهان
یی معنای نظام بهی انقالب گفتمان و نگاه نیا تاند شد علت

 تهکن .شود لیتبد انیرانیای خارج استیس عرصه در نشک
، ایـن ا انیرانیا تیهو نیوکت در انقالب گفتمان از حاصل
نیا، گرید ریتعب به  اند؛ نشده ابالغ انقالبي فضا درها  مؤلفه
گرا سوم جهان ع،یتش مذهب و اسالممانند  ساز تیهودیگر 

بـاالتري بـه دسـت آورده    گـاه یجاانقـالب   گفتمان بندي  مفصل در هک دارند رهیوغ
  .)114- 116 :1391 ،ينور وي روزآبادیفی دهقان(

ی اسالمي جمهوری خارج استیس وانگاري  سازه. 3
ی خارج استیسهاي  لیتحل، شد بیان تر پیش کهطور همان
چهارچوب  دربیشتر  نونکتای، خارج وی داخل منابعي سو
داشـته  قـرار هایی  فرض پیش محور بر وی خارج استیس
مطالعـات هاي  عرصه بر مکحا انهیسودمندگرا وگرایانه  ماده 

 تهکن نیا در بتوان دیشا راها  لیتحل نیا لیدلترین  عمده
آنیر تصو و رانیای اسیس نظامیت هو مسئله بهي جد نحو

ي ادیبن تیاهم آنوقت  چیهها  یتلق نیا .است نشده توجه
ي نگرفتند جد دادند، می نظامي نظر ابعاد ویت وه مسئله

ها استیس ،يدئولوژیا عنوانزیر  را آنها خود، مفروضات
  ).222 :1386 ،یاظمک وی متق(

، خـواهیم توانسـت   نظـام یت یک هوك در با هک استی حال در نیا
جهـان آن،  ارگزارانکـ  و دولـت ، آنبـا   مطابق هی کمفهوم

ـ نظر جمله ازانگاري  سازه .میابیدر بهتر، نندک می  یی هـا  هی
مـا  وجبـران کنـد    رای سـنت ي الگوهـا کمبـود   توانـد  می



ی یـاري  خـارج  اسـت یس گیري 
ی خـارج  اسـت یس لیتحل در

 پرداخـت  خیتار و جامعه دری 

ـ هو سـاخت  در هـا   دولـت  تی
ـ پا بـر  .ندآور دست ـ نظر هی  هی

 رفتـار  بـه  نسـبت  سـان یک انتظـارات 
 تیـ موقع ازی ناشـ  را دولـت 

 ننـد ک مـی  تیهـدا  هنجارها را

 رفتـار  و نشهستند کـه کـ   ارزش
ـ ي هنجارها .نند  شـده  یدرون
 بـه  هکـ  ننـد ک مـی  نییتع را ران

ی ناذهنـ یب انتظـارات ی، فراملـ 
ـ  بین سطح  نظـام  خـرده  االمللی ی
ـ  ي هـا  سـازمان  وی دولتـ  نیب

ي هنجارهـا  .رنـد یگ مـی  سرچشمه
 در مناسـب  رفتار مورد درك 
ي ها گفتمان و نهادها درونو 

ی خـارج  استیس رفتار هی ک
 رفتـار  مـورد  در بینـاذهنی ی 
. استرو  روبه آن با شورک هک
ـ ای  ي هنجارهـا  ازی ناشـ  رانی

 ،یاسـالم ي دئولوژیای، اساس
  ).47-49 :1388 )الف(دهقانی فیروزآبادي، 
 دولـت  نـه  لیـ تحل واحـد  ع،

گیري  لکش روند و ارگزارانک و دولتی ناذهنیبي ها ارزش
در و است افتهی نیوکتي امر، تیهو، هینظر نیابنا بر  .کند

ی تیهو منابع به آن تیهو منظر ازی باید اسیس نظامیک 
  ).Taylor, 1992: 45-52( ردک اثبات را آن مندي  نهیزم تا

دری مهم اریبس نقش هنجارها، هینظر نیابر اساس 
دست بهمنافع خود  ازکی در آنهاتا  شوند می موجب ودارند 
انتظـارات  و هنجارهـا  را گرانیبـاز  اقداماتانگاري،  سازه

دولـت  اقـدام ، ایـن نظریـه   نندک می تیهدا ها ارزش و مناسب
را دولت اقدام هاست ک باور نیا بر هکبل، ددان نمی دولت

  ).119 :1390 شناس، حق(
ارزش بری مبتنی ناذهنیب انتظاراتي معنا به هنجارها

نندک می تیهدا را رانیای اسالمي جمهوری خارج استیس
رانیا منافع و تیهوك، مشتری فراملي هنجارها وی داخل

فراملـ ي هنجارهـا  .داننزیانگ یبرم رای خارج رفتار، خودسهم 
سطح در هک هستند مناسب رفتار مورد در ارزش بری مبتن

ـ ي نهادهـا  از وك هسـتند  مشـتر  شـورها ک نیب اي  منطقه ب
سرچشمه، نندک می عمل نیهنجارآفر عنوانبه  هی کردولتیغ

ك مشتر ارزش بری مبتنی ناذهنیب انتظارات ،یمل ای یداخل
و  ها گروه و افراد تعامل با هی هستند کداخل جامعه سطح
  .رندیگ می لکش شوری کجمع تیهو وی داخل

ی کمستقل ریمتغ و عاملترین  بنا بر آنچه بیان شد، مهم
ی ارزش انتظارات ند،ک می نییتع را رانیای اسالمي جمهور
ک استی مل وی فراملی اجتماعي هنجارهای عن، یمناسب

ی خارج استیس رفتار تنوع عاملترین  میان، مهم نیا در
اساس قانون ،یحقوق نظم در هک است شوری کداخلی اجتماع

دهقانی فیروزآبادي، ( شوند ی وغیره متجلی میخیتار نهیشیپ
ع،یتشـ ی مذهب متون در موجودي هنجارها اساس بر

پذیري  آزمون
نظریه 

انگاري در  سازه
بررسی سیاست 
خارجی 
جمهوري 
اسالمی ایران 

هاي  در دولت
نهم و دهم 

)1391 -1384(

184



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،دهمشماره 
  1392 زمستان

185  

 جادشدهیاي مرزهاي سو، بلکه امت اسالمی است که در فرا
 بـه  دیبا هک ابندی می معنا واحد
 خدمت در دیبا رانیای اسالم

 :1383 قهرمـانپور، ( دهـد  قـرار 

توان از آنها نام برد، برتـري   از جمله هنجارهاي دیگر که در این چهارچوب می
ي هـا  ارزش از، یکـی  انقـالب 

سـالمی  امهوري جی خارج است
 ای جهان مسلمانان از تیحما
 نهضت ااهللا ی حزب جنبشمانند 
ی نفـ  قاعـده  ،یـی گرا اسـالم  از

. است شدهی نفت شد به مسلمانان
ی، اسـالم  دولت فهیوظ و شده

 :1379 ،یزنجـان  دیـ عم( اسـت 

ی، اسـالم ي جمهوری تیهو منابع
ی خـارج  اسـت یس ،انگـاري  بر اساس چهارچوب سـازه 

ـ ا معاصـر  خیتـار ویژه   و رانی
 و 1357 سـال  دری رانیا جامعه
، آنچهـارچوب   در هکـ  اسـت 

در رابطه با همین فهم تاریخی است 
گرایانـه و اخالقـی درك    که ایرانیان در تاریخ خود، جهان را در چهارچوبی معنویت

بخـش   گرایانه دارند و براي خود رسـالتی جهـانی و رهـایی   
ها، هویت و رسالت انقالب اسالمی و نظام برآمده 

گرایـی و   تـوان اسـالم   افـزون بـر ایـن، مـی    
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران  
گرفتـه از اسـالم، هویـت تـاریخی و     

، بلکه امت اسالمی است که در فراحاکمیت يدارای نیسرزم
واحد نیا در زین جهان نامستضعف .دارد قرار استعمار توسط

اسالمي جمهوری خارج استیس رو نایازشتافت؛  آنهاک مک
قـرار  تیاولو در را آنها منافع وی باشد اسالم امت اهداف

53-41.(  
از جمله هنجارهاي دیگر که در این چهارچوب می

انقـالب  صـدور جـویی همـراه بـا     عدالت. ارزش عدالت است
استیس در ارزشی نوع به بدل هی است کاسالم فرهنگ

حماتأیید  در توان می را ارزش نیا اببازت .است شده رانیا
مانند  بخش يآزاد و خواه عدالتهاي  جنبش ازهواخواهی 

از برآمـده ي ها ارزشدیگر  از .دید نیفلسط بخش يآزاد
مسلمانان بر رمسلمانانیغ سلطه آن اساس بر هک است لیسب
شده فرکدارال و سالمداراال به جهان میتقس باعث امر نیهم

اسـت  آني نابود ای رفتار رییتغ جهت در فرکدارال با مبارزه
67-61.(  

منابع گرید ازی، اسالمهاي  دهیا و ها ارزش برافزون 
بر اساس چهارچوب سـازه  .است انیرانیای خیتار تجربه

ویژه  ، بهگذشته خیتاریجه نتی نوع به رانیای اسالمي جمهور
جامعه هی کخاصی تلق وك ادرا .است آن برسازندهی نوع به

اسـت ی منبع است، داشته معاصر خیتار به نسبت آن از پس
در رابطه با همین فهم تاریخی است . معنادار شده استها  یانقالبي برامعاصر  جهان

که ایرانیان در تاریخ خود، جهان را در چهارچوبی معنویت
گرایانه دارند و براي خود رسـالتی جهـانی و رهـایی    کنند، نگرشی عدالت می

ها، هویت و رسالت انقالب اسالمی و نظام برآمده  أثیر فهم این انقالبیت. قائل هستند
افـزون بـر ایـن، مـی    . تـوان یافـت   از آن را در عالم کنونی می

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران  . گرایی را در قانون اساسی متجلی یافت ایرانی
گرفتـه از اسـالم، هویـت تـاریخی و     هـاي مـردم، بر   از خواسته اي  مجموعه به عنوان



ویژه پس از پیروزي انقـالب اسـالمی   
سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران      

  هاي نهم و دهم
ي جمهـور ی لـ ک تیهوچهارچوب 

تأکید  ساز تیهو منابع ازي موارد
 محمـود  آمـدن  اري کـ رو بـا 
بـا   ،یشـناخت  یهسـت ی نـاامن  

. قــرار داد خــود ارکــ دســتور
 از رای خـارج  اسـت یس حاصـال 

بازگشت  باکرد  تالشي در گام نخست 
ـ هو ،یاسـالم ي   اسـت یس تی
بـه   امـروز  جهـان ي مقتضـا  
 در و عطف نقطه در امروز بشر
هـاي   کتبم ستکش .است گرفته
 و اي  منطقـه  روابط در تنش فقر،
ی، اسـ یس مناسبات از اخالق 
. سعادتمند کرده اسـت یی ایدن

هـاي الزم بـراي    و توانمندي
؛ بـه  16/9/1384احمدي نژاد، 

، اسـالم  به نژاد ؛ بنابراین نگاه آقاي احمدي
بـاالتري   گـاه یجای خـارج  است

 شـده   تر برجسته زین آن شمول
 چرخشـی  شاهدنژاد،  لبته برخی معتقد هستند که در اواخر دوره آقاي احمدي

تر  نزدیکوي  جمهوري ریاست
 مجـالی  قضیه این بررسی که

ویژه پس از پیروزي انقـالب اسـالمی    حاصل تکوین هنجارهاي مشترك بین مردم به
سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران       گیـري   ترین منبـع شـکل   است که مهم
  ).12-13: 1388آقایی و رسولی، (شود  محسوب می

هاي نهم و دهم ولتدی خارج استیس وانگاري  سازه. 4
چهارچوب  در انقالب از پس، رانیا جمهوري رؤسا چندهر

موارد بر آنها از دامکهراما  اند،  هکرد تکحر رانیای اسالم
بـا  .دنسـاز  می زیمتماي گرید از را آنها هک اند  ي کردها یژهو

 قیـ عم احسـاس ي در پی و ،1384 سال در نژاد احمدي
دســتور در را آنهــا فیبـازتعر  ســاز تیــهو منــابع بــه رجعـت 
ـ  گـاه یجا در نژاد احمدي اصـال  گـرا،  اصـول  دولـت  سیرئ

ي در گام نخست و .ردک عنوان خود دولتي اري کها تیاولو
ي جمهـور ی خـارج  اسـت یس ساز تیهو منابع به دوباره
 آنچـه ي مبنـا  بر هکبل، رانیاي برا تنها نه را خودی خارج

بشر« :دیگو زمینه می نیا دري و .سازدکشید، ب تصویر می
گرفته قرار ساز سرنوشت وی خیتار بزرگ انتخاب مرحله

فقر، وی عدالت بی ظلم، گسترش ،یبرالیل ومادي، الحادي 
 سابقه ي بیانزوایحاتی و تسل انیپا بی مسابقه ،المللی بین

دنیی برپاي برا املیی کالگو افتیدرتشنه  را امروز جهان
و توانمندي  بخش و دنیاي اسالم، ظرفیت رهاییخوشبختانه، مکتب 

احمدي نژاد، (» ارائه پاسخ مناسب و کامل به این نیاز فوري را دارد
؛ بنابراین نگاه آقاي احمدي)166: نقل از دهقانی فیروزآبادي و نوري

استیس سازي  تیهو در تنها نه هک استي ثرکحدای نگاه
عد هکبلاست،  افتهی نیشیپي ها دولت به نسبت شمول جهان ب
لبته برخی معتقد هستند که در اواخر دوره آقاي احمديا .است

ریاست دوره پایان به هرچه که طوري به؛ هستیم وي نگاه در
که استو نه به اسالم  ایران بهاو  حداکثري، نگاه شویم می

پذیري  آزمون
نظریه 

انگاري در  سازه
بررسی سیاست 
خارجی 
جمهوري 
اسالمی ایران 

هاي  در دولت
نهم و دهم 

)1391 -1384(

186



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،دهمشماره 
  1392 زمستان

187  

ـ ا .است گذشتهي ها دولت  نی
 آن بـه  گـویی  پاسـخ ي بـرا ی 

امریکـاي   نقطـه تـرین   یجنـوب 
. یمنـ ک آمـاده  را نهایا پاسخ د

 »اسـت  راه دری بزرگـ  اریبسـ 
  ).167 :ينور وي 

 عنصـر  ،و دهـم  نهـم  دولـت 
ـ اي بـرا «: گویـد  می رمضانی  ران،ی

متناقضی از افتخار به فرهنـگ ایرانـی و احسـاس    
طلبـی   شدیدي براي استقاللقربانی شدن آن، سبب شده است تا مردم ایران خواست 

سیاسـت  . هاي بیگانـه داشـته باشـند   
ــر دارد   ــن احساســات فراگی ــران، ریشــه در ای ). 14: 1388رمضــانی، (» خــارجی ای

نوعی از ایرانی بزرگ سخن گفتـه اسـت کـه توانـایی     
ساز ایران  وي بارها از جایگاه فرهنگی و تمدن

بروید بـه تـاریخ   «: گوید او در دیدار با ایرانیان مقیم امریکا می
وقتـی بـه ملـت ایـران     . شود

دوست بودن، عاقـل   ن، انسان
. ملت ایران نزدیک به هفت هزار سال سابقه تمـدن دارد 

البته این امر نه با زور بمب، موشک، تهدید 
؛ به 1386نژاد،  احمدي(» وغیره، بلکه به خاطر فرهنگ غنی و متعالی ایران بوده است

 از پـس هـاي   دولـت  ازیـک  
ـ یا گاهیجا و ت  درگرایـی   یران
  . اند

ـ ا بـوده  هـا  دولـت   تنهـا  نـه  هکـ  می
نژاد  ي احمديآقا هکبلگرایی وجود نداشت، 

  .طلبد دیگر می
دولت از متفاوت زینی اسالم انقالب بهنژاد  احمدي نگاه

ی اسالم انقالب تیظرف و بشر امروز ازین همانه ب تفاوت
ـ گو مورد می نیا دروي  .گردد بازمی جنـوب  از، جـا  همـه « :دی
دیبا. دارند مطالبهی اسالم انقالب از، دور شرق تای جنوب

ـ ا امروز جهان از من برداشت بسـ  تحـوالت  هکـ  اسـت  نی
ي روزآبادیفی دهقان از نقل به؛ 14/9/1385 نژاد،ي احمد(

ـ  تیهو در مهم منبع گرید دولـت ی خـارج  اسـت یسی ابی
رمضانی .استی رانیا خیتار وهکشهاي  جلوه وگرایی  یرانیا

متناقضی از افتخار به فرهنـگ ایرانـی و احسـاس     بکیتر .است زنده همواره گذشته
قربانی شدن آن، سبب شده است تا مردم ایران خواست 

هاي بیگانـه داشـته باشـند    و فرهنگ مقاومت در برابر زور و سلطه قدرت
ــر دارد   ــن احساســات فراگی ــران، ریشــه در ای خــارجی ای

نوعی از ایرانی بزرگ سخن گفتـه اسـت کـه توانـایی      نفس، به نژاد با اعتمادبه احمدي
وي بارها از جایگاه فرهنگی و تمدن. نی را داردتبدیل شدن به قدرت جها

او در دیدار با ایرانیان مقیم امریکا می. باستان یاد کرده است
شود هر ملت و کشوري با یک ویژگی شناخته می. نگاه کنید

ن، انسانهاي ممتاز و برجسته آن، فرهنگی بود رسیم، ویژگی می
ملت ایران نزدیک به هفت هزار سال سابقه تمـدن دارد . بودن و با تدبیر بودن است

البته این امر نه با زور بمب، موشک، تهدید . کردند ملیت از ملت ایران تبعیت می 42
وغیره، بلکه به خاطر فرهنگ غنی و متعالی ایران بوده است

  ).169قل از دهقانی فیروزآبادي و نوري، ن
یـک   چیه موقت، دولت جزه بکه  گفت توان کل می در
تیاهم بر دهمویژه  به و نهمي ها دولتاندازه  به انقالب

اند تأکید نکرده رانیای اسالمي جمهوری مل تیهو نیوکت
ـ ا دری نیدیی گرا یملی نوع شاهد جهینت در دولـت  نی
گرایی وجود نداشت،  اسالم وگرایی  یرانیا انیمی ذاتی تعارض



از  .انـد  گرایـی بـوده   اسـالم  و
 انتقـال ي برانژاد  احمدي دولت

 ازیی رونمـا  مراسـم  دري و 
 از .است بودهپیامبران  تکحر

 ،به آنهـا توجـه کـرده اسـت    
ـ والتفات  ـ  ژهی ، جمهـور  سیرئ

بـه   شورک داخل درتنها  نه نیی
 وجـه  اي  منطقـه  سـطح  در ه

نـژاد و اطرافیـانش    آقاي احمدي
یـابی سیاسـت    همچنین از دیگر منابع مهـم در هویـت  

گرایـی و غیرمتعهـد اسـت کـه     
البته گرایش به جهان سوم همواره یکـی  

گیـري   هاي پس از انقالب بوده است، اما بهـره 
هاي آن به شکل توسعه و تعمیق 

دهقـانی  (تـر اسـت    روابط بـا کشـورهاي جنـوب در دولـت نهـم و دهـم برجسـته       

 توجـه  نـژاد  ياحمدي آقای، 
ـ ، اسـت  از  بارهـا  هکـ  ير طـو  هب

   .استی نام برده 
 استیس دری عمومی پلماسی
ـ ا ،یاسـ یس ،یخ  ،یکدئولوژی

 ارکـ اف بتواندی عمومی پلماس
 صــورت بــه تضــادها نیــا از

 مخاطـب  ).152 :1390 ،ياحـد 
 بـا بسـیار   هـاي  مصـاحبه  و 

 نـژاد  احمـدي  آقـاي  خـارجی 

وگرایـی   یرانیاي محکم میان وندیپ دنباله ب انشیاطراف و
دولت تالشتوان به  می ،ینیدیی گرا یمل نیا مهمهاي  جلوه

 .اشـاره کـرد   آن ازیی رونمـا  و رانیا به کوروش منشور
حر همانکتش حر هک دینامجهان  شاه را وروشک منشور،

به آنهـا توجـه کـرده اسـت     دهم و نهمهاي  دولت سیرئ هگرایی ک یرانیا ابعاد گرید
التفات  با هنوروز است ک همان ای انیرانیای مل جشنترین  مهم

ییآ نیا .دیرس ثبت به وکونسی دری جهان راثیم به عنوان
هکبل، دیآ می حساب بهی ناذهنیب اتکاشترا ازیکی  عنوان
آقاي احمدي هاست ک هیهمسا شورک نیچند و رانیا نیبکی اشترا

همچنین از دیگر منابع مهـم در هویـت  . اند به آن توجه کرده شدت به
گرایـی و غیرمتعهـد اسـت کـه      سـوم  نژاد، گفتمان جهـان  هاي احمدي خارجی دولت

البته گرایش به جهان سوم همواره یکـی  . ماهیتی ضداستعماري و ضدهژمونیک دارد
هاي پس از انقالب بوده است، اما بهـره  خارجی دولت هاي سیاست از ویژگی

هاي آن به شکل توسعه و تعمیق  از اصول این گفتمان و تالش در جهت بسط آرمان 
روابط بـا کشـورهاي جنـوب در دولـت نهـم و دهـم برجسـته       

  ).170-171: 1391فیروزآبادي و نوري، 
ی، رانیای نوع به وی اسالمي ها ارزش نمیا از نیهمچن

اسـت  داشـته ی خـارج  اسـت یس دری طلبـ  عدالتي به ادیز
ی نام برده خارج استیس در مهم اصول به عنوان يگستر عدالت
ید از استفادهنژاد،  ي احمديآقاي ها یژگیو گرید از
خیتـار منشـأ   تضـادها  ازی برخـ معمـوالً   .اسـت ی خارج
پلماسیدکه اگر  حالی در؛ دنداری زبان وی قوم ،ينژاد ،یفرهنگ
ازي اریبســیــک کنــد، نزد هــم بــه را شــورهای کعمــوم

احـد  و شیدادانـد ( دنشـو  مـی  فصل و حلآمیز  مسالمت
 دیگـر  کشـورهاي  دانشگاهیان با دیدار ها، ملت قراردادن

خـارجی  سیاسـت  در رفتار اینهاي  از نمونه جمعی هاي رسانه
  .است
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تأکیـد   بـا ویژه  ، بهرانیای اسالم
ی اصـل  عوامـل ي ریـ گ چشـم 

 ویی معنـا  ابعـاد  شـمول  دری 
الملـل را بـه خـود     بین روابط
ی خـارج  اسـت یس دري مـاد 
ی خـارج  استیس درکننده  ن
ـ نظر ریسـا  بـرخالف  ویـژه   هـا، بـه   هی
 و نیـی تب بـه  آن از اسـتفاده  بـا 
  .پرداخت دهم و نهمي ها دولت

  هاي نهم و دهم

 روابـط  سازي  يعاددرصدد  حات
 هکـ  بود نیا امر نیای اصل ل
ـ  گرانی  و هسـتند ی المللـ  نیب

 ازي اریبسـ  توانسـت  یمـ  غـرب 
ي حـدود  تا راي ا منطقه مسائل

 بــا ســازنده وي انتقــادي هــا
ـ ارز  قابـل   هکـ نیا بـا  .اسـت ی ابی

 هیقضـ  دري شـورو  بـا  مخالفـت 
ـ  امریکـا   بـه  نسـبت  هـا  یران
 بـا ی مـان یپ هـم  و 1332 مـرداد 

 جانبـه  همهی بانیپشت طبس، ه
ـ ا بای نظام جنگ وبري   در رانی
 بـه  حملـه  دامـاتو،  قـانون  جملـه 
 دری نظـام ي ها گاهیپا جادیا 

اسالمي جمهوری خارج استیس سازِ تیهو منابع نیا
چشـم  نحـو  بـه  هنژاد ک ي احمديآقا طرف ازبر آنها  مضاعف
ی همگـ هسـتند،   شـان یای خارج استیس شدن برساخته
روابط درانگاري  نظریه سازه توجه هک رندیگ می قراري هنجار

مـاد  عوامـل  نقـش  ازانگاري  چند سازههر .جلب کرده است
نییتع عوامل هي کهنجار ویی معنا عدب به اما، ستین غافل

بـرخالف  و، تأکیـد بسـیار دارد   هستندی اسالمي جمهور
عد نیا به هگرایی ک واقع بـا  تـوان  مـی  دارد، توجـه  مترک ب
دولت در رانیای اسالمي جمهوری خارج استیسی بررس

هاي نهم و دهم ی دولتخارج استیسي محورها. 5
  کانادا وامریکا  اروپا،؛ غرب ازی گردان يرو )الف
حاتاصال وی سازندگي ها دولت ،یلیتحم جنگ از پس

لدلی .برآمدندامریکا  بایی زدا  تنش ویی اروپاي شورهاک با
یبـاز تـرین   امریکا، مهـم  آنها رأس در وی غربي شورهاک

غـرب  بـا  مند قاعده روابط جادیا با رانیای اسالمي جمهور
مسائل و مرتفع را خودي اقتصاد وی تیامن ،یاسیس التکمش
  ).33-37 :1379 القلم، عیسر(کند  حل

هــاوگو گفــت دور نیچنــدي برگــزار، راســتا  نیــا در
قابـل امریکـا   با میرمستقیغ راتکمذا ویی اروپاي شورهاک

ـ ا دري استعمار سابقهامریکا  مخالفـت ی حتـ  و نداشـت  رانی
ـ یا هک بود شده باعثی جهان درم جنگ از پس جانیآذربا ران

مـرداد  28ي ودتـا ک امـا  باشـند،  داشته مثبت امالًی کدگاهید
هیقض ران،یاي ها ییدارا شدن هکبلو ،محمدرضاشاه پهلوي

بري مسافري مایهواپ به حمله ،یلیتحم جنگ در صدام از
جملـه  از متعـدد ي ها میتحر اعمال ،یلیتحم جنگ اواخر

 شرارت، محور به عنوان رانیای معرف عراق، و افغانستان



 شـدن  لیتبـد  ویی جـو  سـلطه 
 بـه عنـوان  ي زیسـت  سلطهی مل
 ،یاسـالم  انقـالب  گفتمـان  ع،

سـویی   ازغیـره  و انیـ رانیاي 
 انقـالب  از پـس امریکـا   بـا  
ـ هو ازبرخاسـته   محـورِ  ف  تی

هاي نهم و دهـم   دولت دوره
ـ هاي  تدول با روابط سطح ی غرب
. باشد باال توانست ینم نژاد، ي

ی از نـوع  بـه  هویژه امریکـا کـ  
 در، بـود  شـده  آغاز آن مقدمات

ـ نظر منطـق   هانگـاري کـ   سـازه  هی
سـازي   يعـاد  شـدن  برساخته

 ها یرانیای خیتاري اعتماد یبنوعی 
ـ حما، بران  نامستضـعف  از تی

ي هـا  مؤلفـه  بـا است،  رانیاژئوپلیتیک 

  رانکف هم ونژاد  هاي نهم و دهم، آقاي احمدي
 سـلطه  بـا  مقابلـه جبهه  در ه

 سـابقه ی خیتـار  نظـر  ازي نیسـتند،  
، ندارنـد  اسالم بای تیضد نی

 وی اسـالم ي شـورها ک بـا  روابـط 
ي شـورها ک تعهـد،  عـدم  جنـبش 
 تکشـر غیـره،  و هنـد   ن،یچـ 
ـ اولو درغیـره  و  اسـت یس تی

سـلطه ي خـو  داشتن فارس، جیخل و رانیا هیهمساي شورهاک
مل نقش وجود ویک سو  از بارکاست نماد به عنوانامریکا 
ع،یتش تبکم و اسالم ساز تیهو منابع دری ارزش پشتوانه

ي بـرا ی خیتارتلخ   سابقهخاطر   هب ها قدرت به اعتمادنبود 
 رابطه به نسبتی منف دگاهید شدن برساخته باعث گر،ید

فیـ لکت منطـق  بـه  توجـه  با، گرید عبارت به. است شده
دوره درویژه  ی، بهخارج استیس در رانیای اسالمي جمهور

سطح است،انگاري  نظریه سازه در تناسب منطق همان هک
ياحمدي آقاي زیست سلطه  نقش به توجه بامریکا اویژه  به
ویژه امریکـا کـ   ی بهغربي شورهاک با روابط دري بازنگر لیدل نیهم به

مقدماتوگو،  گفت ویی زدا تنش استیس با نیشیپي ها دولت
منطـق  با؛ بنابراین گرفت قرار نژاد ياحمدي آقا ارک دستور
برساخته  داند، یم آنها ساز تیهو عناصرمعلول  را ها دولت رفتار

نوعی  حاصل هویژه با امریکا ک به غرب باروابط  نکردن 
برانکمسـت  بـا  مبـارزه  وي زیست سلطه ها، ابرقدرت به نسبت
ژئوپلیتیک  تیموقع وی اسالم انقالب گفتمانتأثیر  تحت
   .است انطباق قابلانگاري  سازه

  ییگرا سوم جهان و شرق به نگاه )ب
هاي نهم و دهم، آقاي احمدي دولت در غرب ازی گردان يرو از پس

هیی کشورهاک با روابط توسعه .وي به شرق توجه کردند
ـ  مکـ  دست ای هستندی جهان ي نیسـتند،  گـر  سـلطه  دنبـال ه ب

یهمچن و اند نداشته را رانیا بهي ورز طمع وي انداز دست
روابـط  توسـعه  لیـ دل نیهم بهگرفت؛  قرار ارک دستور در

جنـبش  عضوي شورهاک ،یاسالم نفرانسک سازماني اعضا
چـ ي ماننـد  نوظهوري ها قدرت ن،یالتافریقایی و امریکاي 

وي شانگها، وکا جمله ازي ا ي منطقهها سازمان در فعاالنه
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 بـا ضـدیتی   تنهـا  نـه ي یادشـده  
ی اسـالم ي جمهـور  تیهو با

 بـا  مخالفـت  وي زیسـت  سـلطه 
 وی طلبـ  اسـتقالل ، الملـل  نیب

 جهـان  بـه  موسـوم ي شورها
 ریـ فقي شورهاک زمره در و اند

 ازی طلبـ  عـدالت  و نامستضـعف 
ــوده ــت، ب ــ اس ــوان یم ــت ت  گف

ي آقـا  دوره درویـژه   ، بـه انقـالب 
 تیـ ماه بـا  درواقـع  وبـوده   
 وی انقالب تیماه توان یم هک
ـ ا گـاه یجا در  در شـورها ک نی
ـ ا ازي تعـداد  نیهمچنـ آورد،   نی
ـ ا بـا  رابطه ، بـراي  شـورها ک نی
  .است

 لبنـان،  در اهللا حزب از تیحما
 مخـالف ي هـا  گـروه  از تیحما
ـ ي شـورها ک و گان ی حتـ ی عرب

امریکا  مقابل در قدرت موازنه
 بـا ، شورهاک نیا با روابط گسترش
ی ندارد، بلکـه  منافاتتنها  نه ران

  .است نییتب قابلانگاري 

 هیهمسـا ی بسیار دشمن وي تعد
  .است

ـ درنها هک هیروس و رانیا   تی

ي یادشـده  شـورها ک ازي اریبس .گرفت قراری دولت وي خارج
بابسیاري  اتکاشترا هکبل ندارند، رانیای اسالمي جمهور

ـ زتعـداد   .دارنـد  زیـ ن رانیا ـ ا ازي ادی سـلطه  در شـورها ک نی
یب نظام ساختاریی و گرا جانبه یک ازی تینارضا، سمیالیامپر

شورهاکه ک آنجا از .دارند نظرك اشترا رانیا با استعمار با مبارزه
اند بوده استعمارگري شورهاک مستعمره سال انیسال، سوم
ـ حماي، زیست بارکاستی طرف از واند  داشته قرار مستضـعف  از تی

ــداف ــتیس اه ــارج اس ــوری خ ــالمي جمه ــودهی اس ب
انقـالب بـدو   از رانیای خارج استیس دریی گرا سوم جهان
 رانیا ملتی ناذهنیب اتکاشترای جزء نوع بهنژاد  ياحمد

کنیاافزون بر  .است خورده وندیپ رانیای اسالمي جمهور
دری مهم عامل را شورهاک نیا ازي اریبسی ستیالیضدامپر

ـ ای خـارج  استیس ـ ا در رانی آورد،  حسـاب  بـه  دوره نی
رابطه هیی دارند کباالی فن وي اقتصاد  هاي ظرفیت شورهاک
است تیاولو در رانیای اسالمي جمهوری خارج استیس

حما شامل زین رانیاي ا منطقهی خارج استیس هرچند
حما شور،ک نیا از تیحما و هیسور با رانیا اتحاد تداوم

گانیهمسـا  بـا  روابط بهبود عراق، و افغانستان درامریکا 
موازنه جادیاي برا لیاسرائ به نسبتی تهاجم استیس و مصر
گسترش اما، )120 :1389 ،یوسفی یحاج( است منطقه در
رانیای اسالمي جمهوری خارج استیس سازِ تیهو منابع
انگاري  سازه هینظر با و دارد زینی خوان هم مواردی برخ در

  هیروس با رابطه) پ
تعدشامل  نونکتا شیپ قرن چند از هیروس و رانیا روابط
استرا رنجانده  انیرانیای خیتار حافظه هک است بودهی شمال

 انیم متعددي ها جنگ بروز، با قاجار دوره آغاز در



 از انیـ رانیا تلخ خاطرهترین  ، مهم
  تیمکحا از رانیا نیسرزم از

ـ  ازی قسمت و باغ قره روان،  الشت
 بـه  نسبتیی ادعا هرگونه از 
 :1381 ،يمهـدو  هوشـنگ ( رد

ی عنـ ی ارس ترکمنچـاي نیـز ایـران ایـاالت زرخیـز مـاوراي      
 :1381 ،يمهـدو  هوشنگ( داد

ـ  نفـوذ   زیـر  مناطق به  دو نیب
یان به جـا  رانیاخاطره تلخی براي 

 غائلـه  از پـس ي، شـورو  و ران
 دولـت  سـقوط  از پـس  .گرفـت 

 شدیک نزد اریبسامریکا  و ران
   ).2: 1388 ،یبهمن(

 هکـ  آمد وجوده بیک دئولوژ
 برگرفتـه ی غرب نهی ـ  شرق نه
ـ ای خـارج  اسـت یس در  رانی

 مانـان یپ هـم  ازکـردن یکـی    
 تیـ ماه بـه  توجـه  بـا  اما، بودند
 بـر  گذاشـتن تـأثیر   احتمـال ، از 

 لیـ دل نیهمـ  به؛ بودند هراس
 نظـر  از هی کشمالهاي  حوزه

ی، لـ یتحم جنـگ  شـروع  بـا . 
ـ رژ بـه کی م  عـراق  بعـث  می
 ایـران  شـهرهاي  در دفاع یب 

، مهمدیانجامي منچاکتر و گلستاني ها عهدنامه انعقاد به
ازی عیوسي ها بخش، آن جهینت در هخورد ک رقم ها روس

  ).64 :1388 ،يشور(ند شد خارجآن 
روان،یش و،کبا دربند، مناطق گلستان قراردادواسطه  به

 رانیا دولت و شد منضم هیروس به وجدا  رانیاك خا از
ردکـ  نظر صرفي آبخاز وی نگرلیم داغستان، گرجستان،

223.(  
ترکمنچـاي نیـز ایـران ایـاالت زرخیـز مـاوراي       قـرارداد اساس  بر

داد دست از را گل شوره و اغب قره الش،ت روان،یا  نخجوان،
237.(  

به را رانیا، انگلستان و ها روس زین 1907 قرادادطی 
خاطره تلخی براي  همواره رانیا به ها قزاق ورود .ردندک میتقس شورک

ـ ا روابط زین دومی جهان جنگ از پس .استگذاشته  رانی
گرفـت  قـرار ی نفتـ ي ازهایامتتأثیر مسئله  تحتیجان، آذربا

رانیا روابط، 1955 هیفور در بغداد مانیپ انعقاد و مصدق
(شد  شورک دوی اسیس روابط شدن رهیت سبب امر نیا هک

دئولوژیای افکش زین 1979 سال دری اسالم انقالب از پس
نهی جهان وی لک نگرش دري شورو وامریکا  آن اساس بر
دری گـاه یجای، اسـالم  انقـالب  گفتمـان  ویی گرا اسالم از

 جـدا به دلیـل   رانیا انقالباز  هکنیا باها  روس .نداشتند
بودند خرسند شور،ک نیا جنوب درامریکا  و غربی اصل

، از ایـران  اسـالمی  جمهـوري  بـودن ی اسـالم  وی انقالب
هراس در شدت به، قفقاز و انهیمي ایآس دري شورو مسلمانان

حوزه بر آن نفوذ ازي ریجلوگ و رانیا انقالب نترلک دری سع
. بسیار نزدیک بودند، داشت رانیا بای فرهنگ وی خیتار

مک چیه از ،ها ابرقدرت گرید مانندي شورو ریجماه اتحاد
 مردم سر بر شورک نیا ساختي ها کموش و ردکن غیدر
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 امـور  در شورک نیای شگیهم
» اسـت  شـده ک حـ ی روشن به
ـ ا چه وی خیتار  ویکی دئولوژی
 قـدرت  بـه  نسـبت  انیـ رانیا 
 برسـازنده  عناصر به توجه بای است؛ بنابراین 

 از هیروسـ  بـا  روابـط  سطحارتقاي 
ویـژه   ، بـه گذشتههاي  سالی 

 بـوده  گسترش به رو و خوب  
 هکـ  بـوده  وکمسـ ی خـارج  است
 را روابط بهبود هیروسوقت  هر

Hunter, 2010: 105.(   
 تهـاجم ی حتـ  ه،یروس با رابطه
ـ حما و ردکـ ن ومکـ مح  از تی
ـ هو ازی مـ یعظ ي جمهـور  تی
مسـئله   ه،کیـ تر درخواسـت ر 
 دسـتور  ازی اسالم نفرانسک 
 مسـئله  مـورد  در اطیاحتي برا

Hunter,.(  
 قـرار  مـدنظر  هیروسـ  بـه یکـی  

چهـارچوب   در هیروسـ  هـا  سـال 
ـ ا  در و ردکـ  متوقـف  را رانی

 مـورد  در، خزري ایدر هیحاش
ي ا هسته پرونده ارجاع مورد 

Hunter, 2010:.(   
، گرفـت  یمـ  صورت 1999 سال

 انـد  انداختـه تـأخیر   بـه  را آن

هم مداخله و هیروس نفوذ« فولر قول به؛ بنابراین آمد فرود
به انیرانیا روان در تزارها دوران درویژه  ، بهرانیای داخل

تار لحاظاز  چه، شدگفته  آنچه بر بنا. )160:1373، فولر(
 شـده  برسـاخته  تیـ ذهن ران،یای اسالمي جمهور تیماه

ی است؛ بنابراین منف امالًی کتیذهن، خودی شمال هیهمسا
ارتقاي  هک رسد یم نظر به رانیای اسالمي جمهور تیهو

ی طیست؛ با این وجود ن نییتب قابلانگاري  دید نظریه سازه
 هیروس و رانیا روابط هموارهنژاد  ي احمديآقا دوره در

استیس و ها روس تیاولواین  ریاخهاي  سالی ط. است
هر هک یدرحال؛ است ردهک نییتع را هیروس و رانیا روابط

105( است داده مثبت پاسخکرده، ایران با اشتیاق،  شنهادیپ

رابطهدار نشدن  خدشه لیدله ب رانیای اسالمي جمهور
ـ د آن مسـلمانان  شـتار ک و چچـن  بـه  شورک نیا مح را اری

عظ بخـش  به عنـوان یی گرا اسالم بطن در هک را مسلمانان
ـ  بنای حت رانیا .گرفت دهیناددارد،  قرار رانیای اسالم ر ب
 سازمان سیرئ و زبانیم به عنوان 1997 سال در را چچن

برا رانیا از هیروسقدردانی  .ردک خارج سران اجالس ارک
Hunter, 2010: 111(را تصدیق کرد  هیروس به رانیاک مک ،چچن

یکـی  نزد اسـت یس همچنان نژاد ياحمدي آقا دوره در
ـ ا در شده،یاد موارد برکه افزون  یحال؛ درگرفت سـال  نی
ا به سالح فروش، 1999در سال  نینومرد گورچر توافق
حاشهاي  يجمهور با دوجانبهي ها توافق عقد با 2006 سال
 درگرفت و  قرار رانیا مقابل در عمالً خزري ایدر سهم

116-112 :2010( شد نوا هم غرب با تیامني شورا به رانیا

سال درید با زین بوشهری اتم روگاهین ازي بردار بهره
آن نونکتای مال وی حقوق ،یفنل ئمسا  بهانهبه  ها روس اما
   ).4 :1390 نژاد، يدیرش و زاده مجتهد(



ــود ــ در خ ــمري ایآس ي، زک
 توان یم جمله آن از هک است

ـ ا دری  کـرد   اشـاره  منطقـه  نی

 کنـار  دررا  ایـران  سـوي  از 
کنـد   مـی  ارزیـابی  روسیهدشمنی 

ـ هو بـه  توجـه   ـ یا تی  وی ران
 برسـاخته  دهنـده  نشـان  هک 1357

 پـس  شورک نیا با رانیا رابطه
 است؟ شدهتر  مکمستح 

 جمله ازالملل  بین روابطهاي 
 نیشـتر یب آنچـه گرایـی   وواقع

تـرین   از جملـه مهـم  . الملـل اسـت  
ـ ز اریبس حد تا   روابـط ي ادی

ـ ایک ضـدهژمون  رابطـه   بـا  رانی
ـ  راهبرد، اساس گیـري   جهـت  ای
ـ و صـورت ه بنژاد  ي احمدي  در، ژهی

ي جمهـور ی اسـالم  وی انقالب
 در هکـ بلنیسـت،   ریپـذ  انکام

ي آقــا دوره در رانیــای خــارج
   .المللی مستقر بوده است

 نظـام  و نظـم ی مبـان  و اصـول 
ی خـارج  استیس دری دنظرطلب

 مقابلـه  راه در گـام  نیاول. است
ـ ا بر. است آن نامشروع و  نی
 نظـام  با مبارزهنژاد،  احمدي آقاي

 سـلطه  نظـام ي ترفنـدها  و فرانـو 

ــا ــ رانی ــورد دری حت ــري  م ــتیسپیگی ــا اس ــودي ه خ
است داده قرار نظر مدبه طور کامل  را هیروسي ها تیحساس

ی اسـالم ي هـا  کتحر بایکی دئولوژیا روابط نداشتن به
)Hunter,2011: 174.(  

 اسـالم  اهرم از نکردن استفاده علت نیز اولیویه روآ
دشمنی  نکردن برانگیخته، منطقه در الزم هاي ظرفیت نبودن

 بـا  هاین پرسش باقی است کـ ). 180-185: 1380، روآ(
1357 سال دری اسالم انقالب گفتمان زین و رانیای اسالم
رابطه چرااست،  هیروس به نسبت انیرانیای منف تیذهن شدن

 روز به روزنژاد  ي احمديآقا دوره درویژه  به و انقالب از
هاي  هینظر ریسا سراغ دیبا سؤال نیا پاسخ افتني یبرا
وواقعنهاي  آموزه اساس بر .گرایی برویم وواقعن وگرایی  واقع
الملـل اسـت   بـین  نظام ساختار، دارد گرانیباز رفتار بر راتأثیر 
 هک رانیای اسالمي جمهوری خارج استیسهاي  چالش

رابطـه ، اسـت  داده قرارتأثیر  تحت شورهاک ریسا با را رانیا
اساس نیا بر. مریکا استای عنی آن قطب  کت و سلطه نظام

ي احمديآقا دوره دری و لکطور هب رانیای خارج استیس 
انقالب تیهو به توجه با؛ است لیتحل قابلچهارچوب  نیهم

ام تنها نهالمللی  بین مستقر نظم باي سازگار، رانیای اسالم
خــارج اســتیسدلیــل  نیهمــ بــه؛ دارد قــرار آن بــا تقابــل

المللی مستقر بوده است بین نظم تحول و رییتغ جهت در تالشنژاد  احمدي
اصـول  دریی ربنـا یز راتییـ تغواسـطه   بـه  زین هدف نیا

دنظرطلبیتجد وجه نیبارزتر. ابدی می تحقق موجود نامطلوبِ
است بودهی جهان نظام با نینهاد و انینما مقابله، دوره نیا
وی عیرطبیغ، ظالمانه تیماه ساختن ارکآش، مستقر نظم با

آقايی خارج استیس اهداف وها  تیاولو ازیکی  اساس
فرانـو  اسـتعمار ی، جهان سلطه نظامی و امپراتوري قطب کت
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ـ  نظـام  با مبارزه.   و قطـب  کت
 از گـرا  درون جانبه همه مقابله

یی توانـا  و قـدرت  شیافـزا المللی، 
 دری فرهنگـ  وی اسیسي، اقتصاد
ی هژمـون  و سـلطه  نظـام  بـا  
سـازي   ائـتالف  جهـت  در اقدام
ي امریکـا  رهبـر  بـه ي بارکاست

 مخـالف ي شـورها ک نیبنـابرا 
ـ  ی بـا  عنـ ی، یداخلـ  منـابع  ای
 هژمـون  قـدرت  برابـر  در موازنـه 

حال، بیشتر تحلیلگران بر این باورنـد  
ـ  شـدن  مسـلح ی براي مثـال    رشـد  ای

؛ زیـرا  سـت ین معتبـر اي  نـه یگز
 و نـدارد  وجود دولتي یک 

-169: 1392پـاپ،  (داننـد   مـی 
 بـه  اکـ ات بـا و  خـود ی نظامی ـ  

امریکـا کـرده    مقابل در   منطقه

، مسـتقر  هژمـون  هیـ علی ائتالفـ 
 بـا  ائـتالف ویژه  به و نیچ و 

 کارشناسان، از بسیاري عقیده
منظـر   تـا امریکـا   بـا  سازي  موازنه

 هکـ  اسـت  واضـح . تبیین اسـت 
گرایـی و   نوواقع وگرایی  هاي واقع

 هک ندهست معتقدتحلیلگران  از
ـ ا هکبل، ستین هژمون با موازنه  نی
 تهـران  هرچند؛ یعنی است خود

. است جهان سطح در قدرت انحصار با مبارزه وی جهان
مقابله؛ نخست، شود ي میریگیپ صورت دو بهی امریکا هژمون

المللی،  بین و اي  منطقه سطح در جانبه یک اقدامات قیطر
اقتصادی، نظام ابعادتمامی  در رانیای اسالمي جمهوری مل

 مبـارزه سـپس،  . ردیگ می صورت راهبرد نیاچهارچوب 
اقدام و گرا برون موازنه ویی گرا چندجانبه قالب درامریکا 

است نظام با مقابلهي براالمللی  بین و اي  فرامنطقهاي،  منطقه 
بنـابرا ؛ )36-37 :1378ي، آبـاد زویرفی دهقان(پذیرد  انجام می
ـ  ائتالف، جادیای با عنی یخارج منابع قیطر از ای هژمون ی

موازنـه  بـه  دسـت  خودهاي  توانمندي وها  تیقابل شیافزا
حال، بیشتر تحلیلگران بر این باورنـد   این ؛ با)22:1390، ولیو؛ تافت، هنسن( زنند می
ی براي مثـال  درونموازنه  قطب کت برابر در موازنه جهت هک

گزیی، نهـا  شـدن  مسلح از تیحماي براي اقتصاد عیسر
ي یک اقتصاد قدرت ای ینظامي روهاین دري ریگ چشم شیافزا

مـی  خـود  نفـع  به رایی ها تالش نیچن ندرت بهها  دولت
ی ـ  دفاع هیبن تیتقو با رانیای اسالمي جمهور اما، )168
منطقه سطح دراي  موازنه جادیا دری سعی، درونهاي  هیسرما
  .است

ائتالفـ  جادیا دنباله ب رانیای اسالمي جمهوری طرف از
 هیروس جمله از شرق به نگاهو  بوده سازي  موازنه جهت
عقیده به؛ بنابراین است بوده رانیا اهدافترین  مهم از هیروس
موازنه منظر از شتریب هیروس باها  يارکهم سطح بردن باال
تبیین اسـت  قابل رانیای اسالمي جمهوری اسالم وی رانیا تیهو

هاي واقع مؤلفهترین  یاصل دیشا وترین  مهم جمله از موازنه
ازي اریبس هشویم ک می ادآوری البته .انگاري است سازه نه

موازنه جهت ائتالف جادیا به حاضري باز نیا در هیروس
خودی مل منافع دنباله ب رانیا ارتک باي باز ضمن شورک



 آنیـی  گرا جانبـه  یـک  وی امریکـا  
ي منزوي براي امریکا فشارها

 بـا المللـی   بـین  سـطح  در شـتر 
هاي مستقل یا ناراضی از وضع موجود و جلوگیري از گسترش نـاتو  

آیـد،   ترین موضوعات مشترك در حوزه سیاست براي دو کشور به حساب می
ایـران، تأکیـد بـر حـق      اي  اما سیاست رسمی دولت روسیه در مـورد پرونـده هسـته   

منشـور ملـل متحـد و    تـی و  
ایجاد نکردن هزینه از سوي این پرونده براي روابط آن کشور با غـرب بـوده اسـت؛    
یکی از موانع پیشرفت پرونـده در مسـیر دلخـواه    
آرامی به انتقال پرونده بـه شـوراي امنیـت سـازمان     

در همـین  . و تصویب چهار قطعنامه علیه ایران رأي داده است
 پرونـده  قبـال  در هیروسـ  اسـت 

ـ ا اهداف ي بـرا  تـالش ، رانی
ـ ا تیریمـد  بـوده   بحـران  نی
 دارد وجود زین دهیعق نیا مداران

ي اعتقاد نیچنتالف جهت موازنه با هژمون است، اما 
 در حـداقل  نیچـ  و هیروسـ  

ـ ز؛ ندارنـد امریکـا   مقابـل   رای
 مثـال ي بـرا ؛ نـدارد  وجـود ي امریکـا  

اسـت،   ردهکـ ن روسـیه ی داخلـ 
 داشـته  وجـود  بزرگهاي  قدرت
 ییربنـا یز وی اساسـ  قواعد و
 طـور  بـه حتـی   هیروس و نی
 اثـرات  ایآسـ  شـرق  و اروپـا  

 اهشکـ  ژاپـن  و آلمـان  توسـط 

ی امریکـا  هژمـون ، قطب کتالملل  بین نظام باظاهراً  وکمس و
فشارها ازي ریجلوگبه خاطر  نیهمچن و دارندي جد مخالفت
شـتر یب مـانور  قـدرت  بـه ی ابیدست، هیروس و رانیا ساختن

هاي مستقل یا ناراضی از وضع موجود و جلوگیري از گسترش نـاتو   دولتي ارکهم
ترین موضوعات مشترك در حوزه سیاست براي دو کشور به حساب می از مهم

اما سیاست رسمی دولت روسیه در مـورد پرونـده هسـته   
تـی و  . پی. مالکیت دولت ایران، پایبندي ایران به مقررات ان

ایجاد نکردن هزینه از سوي این پرونده براي روابط آن کشور با غـرب بـوده اسـت؛    
یکی از موانع پیشرفت پرونـده در مسـیر دلخـواه     به عنوانکه مسکو اگرچه  طوري به

آرامی به انتقال پرونده بـه شـوراي امنیـت سـازمان      امریکا عمل کرده، اما سرانجام به
و تصویب چهار قطعنامه علیه ایران رأي داده است ملل متحد کمک کرده

اسـت یس هکـ  هسـتند  بـاور  زمینه برخی تحلیلگران بر ایـن 
اهداف به نسبت دیترد و ابهام عاملِ سه از متأثر رانیا اي  هسته

مـد  در تکمشـار ي بـرا  تالش و خودي اقتصاد منافعتأمین 
مداران استیسمیان  در نیبنابرا؛ )Karami , 2009 : 104(است

تالف جهت موازنه با هژمون است، اما ائ جادیا دنبال هب رانیا گرچه هک
 جملـه  از ننـد ک ي مـی ارکهم رانیا با هیی کشورهاک نیب
  . ندارد وجود مدت وتاهک

مقابـل  در موازنه بهی چندان لیتما نیچ و هیروس درواقع
ي امریکـا  سـو  از آنها تیموجود دیتهد بر دالي شواهد
داخلـ هـاي   ینـاآرام  از استفادهسو جهتی اقدام چیهامریکا 
قدرت انیم است نکممي اریبسآمیز  تعارض مسائل گرچه
و هنجارهاچهارچوب  در گریدیک با آنها تعامل اما، باشد

یچ. )407 :1389، تلیل( ردیگ می صورتالملل  بین جامعه
 دری امریکـا  نظـام  حضور هک نندک می اشاره میرمستقیغ
توسـط  رای اتم سالح سبک زهیانگ؛ زیرا دارد اي  نندهک تیتثب
  . )450 :1383ي، نبریکا( دهد می
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و  رانیای اسالمي جمهورمانند 
ـ ا درهرحـال ، امـا  نباشـد   رانی
واسـطه   المللی به ي بیننهادها
امریکـا   مقابـل  درنـرم   موازنـه 

 در راالمللـی   بـین  گذارتأثیر 
گرایـی   هاي واقـع  مؤلفهترین 

گرایی است و به مفهوم هرگونه تالش غیرمستقیم و غیرنظامی براي کـاهش  
منظور کاهش سلطه قدرت برتـر اسـت   

ـ رایا از برگرفتـه توانـد   ؛ بنابراین رویکـرد یادشـده نمـی     و  ین
تـرین   یاصلو  رانیای اسالمي 
ـ  اسـت  نکمم  جـاد یا دنبـال ه ب

 راامریکـا   دشـمنان  بهی نظام
ي، نـا ( نـد ک تأمین می را رانی

، اما شواهد متقن مبنـی بـر پیگیـري موازنـه سـخت از      

 روابـط  حـوزه  اندیشـمندان هـاي  
 خـارجی  سیاسـت  چگـونگی 

 از اسـتفاده ، هـا  روش ایـن  از
 بـه دهنـد کـه    مـی  ارائهالملل 

ـ  از حاصـل   در آنهـا  کـارگیري  هب
 مختلفـی هاي  نظریه تاکنون .بود

ـ  ایـران  اسالمی جمهوري  کـار ه ب
 خـارجی  سیاسـت  چرایـی  و

 تبیـین  بـه  قـادر شـده،   کارگرفته
، امـر  ایـن  علـت  شـاید   .اند نبوده

مانند  هیروس است نکمم گرچه، شدگفته  آنچه بر بنا
نباشـد امریکـا   هیـ عل سـخت  موازنـه  دنبـال ه ببه همان میزان 

نهادها وها  انسازم درویژه  المللی، به بین سطح درکوشد تا  می
موازنـه یا  نینهاد موازنهی نوع  به، خود با هیروس ردنک همراه
 قدرت به عنوان، هیروس بهیکی نزد راستا  نیا در و برسد
ترین  مهم از سازي  موازنه نیا. است داده قرارخود  ارک دستور

گرایی است و به مفهوم هرگونه تالش غیرمستقیم و غیرنظامی براي کـاهش   نوواقع و
منظور کاهش سلطه قدرت برتـر اسـت    توانایی قدرت برتر و افزایش قدرت خود به

؛ بنابراین رویکـرد یادشـده نمـی   )107: 1390صبوري، (
ي جمهور نظام بخش تیهو عوامل به عنوانگرایی  اسالم
کمم زین هیروس البته  .آید  شمار بهانگاري  سازه هینظر مؤلفه
نظاماوري فن انتقال لیدل نیهم به؛ باشدامریکا  با نرم موازنه
یای رنظامیغ اي  هستهاوري فن نونکتا و تیحما و قیتشو
، اما شواهد متقن مبنـی بـر پیگیـري موازنـه سـخت از      )205 :1392، گرانید و پاپ

  .طرف این کشور در مقابل امریکا وجود ندارد

  گیري نتیجه
هـاي   دغدغـه  از یکی ها، دولت خارجی سیاست واکاوي

چگـونگی  و چرایـی  بررسـی بـراي   شـود،  می محسوب الملل بین
از یکـی  .شـود  می استفاده متفاوتی هاي روش از کشورها،

الملل  بین روابط مختلفهاي  نظریه که است هایی چهارچوب
حاصـل  نتـایج  هـا،  نظریـه  این متفاوت اصول و مبانی علت

بود خواهد متفاوت نیز کشورها خارجی سیاست بررسی
جمهوري خارجی سیاست رفتار وفرایند  ماهیت، تبیین براي
و چیستی آنها واسطه هبتا  است شده تالش و شده گرفته
کارگرفته هب نظريهاي  چهارچوب بیشتر اما ،شود بررسی ایران

نبوده جامع و کامل طوره ب ایران خارجی سیاست ماهیت



 کهباشد  ایران اسالمی جمهوري
  .است داشته انقالب از پس

 بـه  اي  ویـژه  توجـه  کهانگاري 
 تـا کمبـود   ایـن  دارد، خـارجی 

 جمهـوري  خـارجی  سیاست
 ضـمن ، اساس این بر .کردیم

هـا   هویـت انگـاري،   سـازه  نظریه
 را خاصـی  منـافع  خـاص،  هویت

 و تکـوین  چگـونگی  کشـورها، 
 کشـورها  ملـی  منـافع ، دیگـر 

 در کشورها رفتار و کنش بهمشترك 
 سیاسـت  در سـاز  هویت اصلی
 گفتمـان  ،گرایـی  ایرانـی  ،گرایـی 

، عوامـل  ایـن مجمـوع   کـه  گرایـی 
 محورهـاي  بـه  ادامـه  در .الملل هسـتند 

 کـه دولـت نهـم و دهـم پـرداختیم     
 و شـرق  بـه  نگـاه  ،کانـادا  وامریکـا  

 روسیه بانیک  رابطه برقراري

 و شیعه فقهویژه  ، بهاسالمی مبانی
 نسـبت  ها قدرت رفتار نوع و
 رفتـار  کشـور،  کتیـ وپلیئژ جایگـاه 

 همچنـین ویـژه امریکـا،    ، بـه 
 شـرق  بـه  نگاه و سوم جهان
مـورد   در امـا است،  تبیین قابل
هـاي   چهـارچوب  با کامالًدوره 
 جـدا  و متعدد هاي جنگ، تاریخی

جمهوري تاریخی و دینی هویت و ماهیت به کافی توجهنبود 
پس ایران خارجی سیاستمشی  خط تعیین در مهمی نقش

انگاري  سازه نظریه از استفاده با تاکوشیدیم  مقاله این در
خـارجی  سیاسـت  در هنجاري و معنایی ابعاد و هویت مسئله

سیاست نظریه، این از استفاده باشود؛ بنابراین  برطرف حدودي
کردیم بررسیهاي نهم و دهم  دولت دوره دررا  ایران اسالمی
نظریهدید  از کهگفتیم  نظریه، اینهاي  چهارچوب توضیح
هویت هر وهستند  ملی منافع شدن برساخته اصلی مبناي
کشـورها،  هویت که معتقدند انگاران سازه درواقع .کند می دنبال
دیگـر  عبـارت  بـه نـد؛  کن مـی  تعیین را ملی منافع گیري  شکل

مشترك  نیاذهبین هنجارهاي بر مبتنی هویت از برخاسته
اصلی عوامل کهگفتیم  سپس .دنشو می منتهیالملل  بین نظام

گرایـی  از اسـالم  عبارتنـد  ایـران  اسالمی جمهوري خارجی
گرایـی  سـوم  جهان و جغرافیایی موقعیت اسالمی، انقالب
الملل هسـتند  بین نظام در ایران رفتار چگونگیکننده  تعیین
دولـت نهـم و دهـم پـرداختیم      در ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست مهم
امریکـا   اروپا،، یعنی غرب از گردانی روي آنهاترین  مهم

برقراري و سوم جهان و توسعه درحال کشورهاي به ویژه توجه
  .بودند

مبانی نقش به توجه با کهزمینه چنین گفتیم  این در
و ورزي طمع، بیگانگان تهاجم مورد در تاریخی سابقه نیز
جایگـاه  و اسـالمی  انقالب گفتمانتأثیر  تحت و ایران به

، بـه غرب از گردانی روي با ایران اسالمی جمهوري خارجی
جهان و توسعه درحال کشورهاي با ارتباط برقراري در اهتمام

قابل کامالًانگاري ـ   سازه نظریه به توجه باچین ـ   جمله از
دوره  این در ایران اسالمی جمهوري رفتار روسیه، با رابطه
تاریخی سابقه واسطه هبنیست؛ زیرا  تبیین قابلانگاري  سازه
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 نیـز  انقـالب  از پـس  دوران 
 بـه  کشـور  ایـن بنـد نبـودن   

 تحویـل  و بوشهر اتمی نیروگاه
، همگی دسـت بـه   چچن مسلمانان
هـا   خشی از هویت ایرانیب، روسیه

انگـاري، یعنـی ایـن امـر کـه      
 روسـیه  بـا  روابـط گرفته عامل اصـلی کـنش بـازیگران اسـت، ارتقـاي      

بتـوان گفـت    شـاید  .نیست تبیین
 نظریـه  بـا شـوند،   آورده مـی 

شوند؛ زیرا به دلیل تقابل هـویتی میـان جمهـوري اسـالمی     
هژمونی امریکا، ایران همواره به دنبال ایجاد موازنـه  
گرایی با روسیه، با وجـود ذهنیـت منفـی هـویتی     

 محورهـاي  بیشـتر کـل،   در. 
محمــود  جمهــوري ریاســت

 تبیین قابلانگاري  هاي سازه چهارچوب

 در و هـا  روس توسـط  ایـران  از وسیعی هاي بخش شدن
بنـد نبـودن   پای، تحمیلـی  جنـگ  در صـدام  به نظامی کمک واسطه هب

نیروگاه تکمیل مکرر تعویق جمله ازي خود با ایران ها پیمان
مسلمانان کشتار همچنین و 300 اس موشکی سامانهندادن 

روسیه به نسبت ایرانیان منفی ذهنیتاند تا  دست هم داده
انگـاري، یعنـی ایـن امـر کـه       سـازه  نظریههاي  استفاده از آموزه با که دهدرا تشکیل 

گرفته عامل اصـلی کـنش بـازیگران اسـت، ارتقـاي       هویت شکل
تبیین قابلویژه در دهه اخیر  درجمهوري اسالمی ایران به

آورده مـی  روسـیه  بـا  ایـران  رابطه سطح بردن باالبراي  که دالیلی
شوند؛ زیرا به دلیل تقابل هـویتی میـان جمهـوري اسـالمی      می تبیین بهتر گرایی واقع

هژمونی امریکا، ایران همواره به دنبال ایجاد موازنـه   المللی با ایران و نظام مستقر بین
گرایی با روسیه، با وجـود ذهنیـت منفـی هـویتی      در برابر امریکا بوده است و از هم

. نسبت به این کشور، به دنبال همین هـدف بـوده اسـت   
ریاســت دوره در ایــران اســالمی جمهــوري خــارجی سیاســت
چهارچوب از استفاده بانژاد در دولت نهم و دهم  احمدي

  .هستند بررسی و
  

    



الملـل، در   هاي روابـط بـین   انگاري در نظریه
 ،نـوین الملـل در عصـر    روابـط بـین  

  .سفیر نشر: 
 ایـران  اسـالمی  جمهوري خارجی

 ).1( 39 ،فصلنامه سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
، پـور  یفضـل  میعظـ  ترجمه، 21 تنها ابرقدرت، هژمونی امریکا در قرن
 .رانیا معاصر ابرارالمللی  بین قات
 رانیا مطالعات هی مؤسسرسان اطالع

http://www/iras.ir/Difault-viw.

: تهـران  سـروریان،  کمـال  سـیدمحمد 

 آواي انتشارات: تهران ،د از انقالب اسالمی

ـ ای تقـابل ی ـ    اسـت یر دوره در رانی
المللـی دانشـگاه شـهید     هاي سیاسی و بـین 

 و ایـران  روابـط  و اي هسـته  پرونـده 

 خـارجی  سیاسـت  در عمـومی  دیپلماسـی 
1.( 

: انتهـر  ،سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران  

 ،»ایران اسالمی جمهوري خارجی

  

  کتابنامه
انگاري در نظریه گرا و سازه رویکردهاي واکنش). 1383(استیو  اسمیت،

روابـط بـین  : جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست
 .ایران معاصر ابرار: تهران

: تهران ،ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران). 1376(جواد  اطاعت،
خارجی سیاست و انگاري سازه«). 1388(الهام  رسولی،؛ داود سید آقایی،

فصلنامه سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، »اسرائیل قبال در
تنها ابرقدرت، هژمونی امریکا در قرن). 1383( جان. یجي، نبریکا

قاتیتحق و مطالعاتی فرهنگ مؤسسه انتشارات: تهران
اطالع گاهیپا، »یبرق ای متحد هیروس و رانیا«). 1388(یب شع ،یبهمن

 در ایاوراس و
. asp? @ -/047. 

سـیدمحمد  ترجمـه  ،امریکا و اسالم سیاسی). 1382(اي  فواز، جرجیس،
 .راهبردي مطالعات پژوهشکده

د از انقالب اسالمیروابط خارجی ایران بع). 1382(اصغر  ولدانی، جعفري
 .نور

ی ـ  تعـامل  اسـت یسي ها شهیر«) 1389(ین رحسیام  ،یوسفی یحاج
هاي سیاسی و بـین  مجله رهیافت، »نژاد ياحمد ترکدي جمهور
 ).22(، بهشتی

پرونـده  درونتی  انگاري سازه رهیافت«). 1390(محمدرضا  شناس، حق
 ). 283( ،فصلنامه سیاسی ـ اقتصادي، »اروپا

دیپلماسـی  جایگـاه «). 1390(افسـانه   واحـدي، ؛ پـروین  داداندیش،
1( 3 ،فصلنامه روابط خارجی ،»ایران اسالمی جمهوري

سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران  ). 1388) (الف( جالل سیدفیروزآبادي،  دهقانی
 .سمت انتشارات

خارجی سیاست ملی منابع«). 1388) (ب( ــــــــــــــــــــــــــــ
 .)3( 39 ،فصلنامه سیاست
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  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،دهمشماره 
  1392 زمستان

201  

سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران در  
 ).ع( صادق

تحول گفتمـانی در سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی      

ی هویت و منفعت در سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالم    
 مطالعـات  پژوهشکده: ، در داوود کیانی، منافع ملی جمهوري اسالمی ایران، تهران

گرایی اروپا، در سـیدعبدالعلی قـوام و داوود   
 مطالعـات  پژوهشـکده : تهـران  ،کیانی، اتحادیه اروپا، هویت، امنیـت و سیاسـت جهـان   

 وی اسـ یسهـاي   افـت یره، نهـم  دولـت 

 .)1( 1 ،فصلنامه روابط خارجی
، خـارجی ایـران  هاي مفهومی و پژوهشی بـراي مطالعـه سیاسـت    

سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران؛ بـازبینی نظـري و پـارادایم     

 .)51( 18 ،فصلنامه راهبرد
: تهـران  ،قـدرت نـرم امریکـا در حـوزه سیاسـت خـارجی و امنیتـی       

: تهـران  زاده، نقیـب  احمد دکتر ترجمه

: تهـران  ،المللـی در اسـالم   فقه سیاسـی، حقـوق و تعهـدات بـین    

 .نشر مرکز: جمه عباس مخبر، تهران
 .سمت انتشارات: تهران ،ها و رویکردها

 فصـلنامه مطالعـات   ،»ایـران  خـارجی 

زاده،  هاي موازنه قوا، ترجمه و بررسی دکتر غالمعلی چگنـی 
 .المللی ابرار معاصر

 جمهـوري  خـارجی  سیاسـت  و زبان
 .)4( 37 سیاسی، علوم و حقوق
 رابطه در هیروسی خارج استیسژئوپلیتیکی 

 .)2( 7ژئوپلیتیک، 

سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران در  ). 1391(وحید  نوري،؛ سیدجالل فیروزآبادي، دهقانی
صادق امام دانشگاه انتشارات: تهران ،گرایی دوران اصول

تحول گفتمـانی در سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی      ). 1384(سیدجالل  فیروزآبادي، دهقانی
 .ایران روزنامه انتشاراتی مؤسسه: تهران ،ایران

هویت و منفعت در سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالم     ).1386(ــــــــــــــــــــــــــــ 
، در داوود کیانی، منافع ملی جمهوري اسالمی ایران، تهرانایران

 .راهبردي
گرایی اروپا، در سـیدعبدالعلی قـوام و داوود    هاي هم نظریه). 1389(ــــــــــــــــــــــــــــ 

کیانی، اتحادیه اروپا، هویت، امنیـت و سیاسـت جهـان   
 .راهبردي

دولـت ی خـارج  اسـت یس«). 1387(ــــــــــــــــــــــــــــ 
 ).13(، »المللی بین

فصلنامه روابط خارجی ،»ایران خارجی سیاست درك«). 1388( الهی روح رمضانی،
هاي مفهومی و پژوهشی بـراي مطالعـه سیاسـت     چهارچوب). 1380( هیویاول، روآ

 .المللی بین و اسییس مطالعات دفتر: تهران
سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران؛ بـازبینی نظـري و پـارادایم     ). 1379(محمود  القلم، عیسر

 .یکاستراتژ قاتیتحق زکمر: تهران ،ائتالف
فصلنامه راهبرد ،»رانیا مسئله وامریکا  ه،یروس«). 1388(د ومحم ،يشور

قـدرت نـرم امریکـا در حـوزه سیاسـت خـارجی و امنیتـی       ). 1390(ضیاءالدین  صبوري،
 ).ع( صادق امام دانشگاه انتشارات

ترجمه ،ها، امام، شیعه و ایران زمانی غیر زمان). 1379(لیلی  عشقی،
 .ایران و اسالم بازشناسی مرکز

فقه سیاسـی، حقـوق و تعهـدات بـین    ). 1379(عباسعلی  زنجانی، عمید
 .سمت انتشارات

جمه عباس مخبر، تهرانتر ،عالم، ژئوپلیتیک ایران  قبله). 1373(گراهام  فولر،
ها و رویکردها الملل، نظریه روابط بین .)1384(سیدعبدالعلی  قوام،

خـارجی  سیاسـت  گرایانـه  تکوین تحلیل«). 1383(ان رحم پور، قهرمان
 .)23( ،راهبردي

هاي موازنه قوا، ترجمه و بررسی دکتر غالمعلی چگنـی  تحول در نظریه). 1389( چاردیر، تلیل
المللی ابرار معاصر مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین: تهران

زبان هویت، انگاري، سازه«). 1386(حجت  کاظمی،؛ ابراهیم متقی،
حقوق دانشکده  مجله ،فصلنامه سیاست ،»ایران اسالمی

ژئوپلیتیکی  لیتحل«). 1390(احمد  نژاد، يدیرش؛ روزیپ مجتهدزاده،
ژئوپلیتیک،  فصلنامه ،»2000-2008 رانیای اتم برنامه با



ـ    سیاسـی  اطالعـات  ،»یکـم  و بیسـت 

 .انتشارات سمت: ، تهرانالملل
، انگاري جمهوري اسالمی ایران از منظر سازه

 دفتـر : تهـران  ،در نسرین مصفا، نگاهی به سیاست خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران    

 ترجمـه ، الملـل  قدرت و موازنه نرم در سیاست بـین 
 .ي

 دفتـر : تهران مشیرزاده، حمیرا ترجمه

قـدرت  «راهبردهاي امنیتی و نظم جهانی امریکـایی  
 انتشارات و چاپ اداره: ، گیالنزی

تاریخ روابط خارجی ایران از ابتداي دوران صـفویه تـا پایـان    
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بیسـت  سـده  آسـتانه  در ایرانـی  هویت«) 1377(پیروز  مجتهدزاده،
 .)9-10( 14 اقتصادي،

الملل هاي روابط بین تحول در نظریه). 1385) (الف( حمیرا مشیرزاده،
جمهوري اسالمی ایران از منظر سازه تحلیل سیاست خارجی). 1385( )ب( ــــــــــــــ

در نسرین مصفا، نگاهی به سیاست خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران    
 .المللی بین و سیاسی مطالعات

قدرت و موازنه نرم در سیاست بـین ). 1392( گرانید و رابرت، پاپ؛ جوزفي، نا
يراهبرد العاتمط دهکپژوهش: تهران، قهرمانپور عسگر

ترجمه ،الملل نظریه اجتماعی و سیاست بین). 1386(الکساندر  ونت،
 .المللی بین و سیاسی

راهبردهاي امنیتی و نظم جهانی امریکـایی  ). 1390( آندره، ولیو؛ پتر، تافت؛ برت، هنسن
یجانس احمد ویی وکاین ریام دیس ترجمه، »رفته ازدست
 .النیگ دانشگاه

تاریخ روابط خارجی ایران از ابتداي دوران صـفویه تـا پایـان    ). 1381(عبدالرضا   ،يمهدو هوشنگ
  .یربکریام انتشارات همؤسس: تهران، جنگ دوم جهانی

. (1996). The Social Construction of State Sovereignty, 

Cambridge University Press. 

Constructivism and foreign policy, Peresented at The Annual 

Meeting of the International Politics. 

Iran's Foreign Policy in the Post - Soviet Era , Santa Barbara: 
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University Press. 
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