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The aim of this study was to evaluate the foreign policy of Islamic Repulic of Iran during
the last four decades from the perspective of institutionalism. The main questions of this
study is “what are the basic institutions in the foreign policy of Iran?”, and “why these
institutions do not achieve some of their foreign policy goals?”. It was assumed that the
parallelism in foreign policy-making institutions of Iran (religious, bureaucratic, democratic, and militaristic) and the non-observing of the institutional requirements by these
institutions have led to their failure in achieving their foreign policy goals. The results
showed that in the field of foreign policy of Iran, there is a coalition between bureaucratic, democratic, religious, and militaristic institutions which has led to complexity of
foreign policy decision-making. The numerous institutions and decision-making centers
has caused Iran’s foreign policy sometimes to fail to achieve its goals. In other words,
these harms not only cause failures, but also problems that brings a lot of dissatisfactions.
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مقاله پژوهشی
آسیبشناسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از منظر نهادگرایی
*روحاهلل اسالمی
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 .1استادیار ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .2کارشناس ارشد ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
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نگارندگان در این نوشتار در پی بررسی آسیبشناسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در طول
چهار دهه گذشته از منظر نهادگرایی هستند .بر این اساس سؤال اصلی که در این پژوهش در پی پاسخگویی
به آن هستیم عبارت است از اینکه نهادهای اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران کداماند و
چرا این نهادها به برخی از اهداف سیاست خارجی خود دست پیدا نمیکنند؟ در پاسخ و به عنوان فرضیه
اصلی این پژوهش باید گفت موازیکاریهای نهادهای تعیینکننده سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران (مذهبگرایان ،دیوانساالری ،مردمساالری و نظامیگرایان) و عدم رعایت الزامات نهادی از سوی
این نهادها ،منجر به عدم موفقیت آنها در اهداف سیاست خارجیشان شده است .نتایج پژوهش نشان
میدهد در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از یکسو شاهد ائتالف نهادهای دیوانساالری
و مردمساالری و از سوی دیگر شاهد ائتالف دو نهاد مذهبگرایان و نظامیگرایان هستیم که منجر به
پیچیدگی تصمیمگیری در سیاست خارجی شده است .وجود نهادهای و مراکز تصمیمگیری متعدد در
سیاست خارجی ایران باعث شده است سیاست خارجی ایران در پیگیری و تأمین اهداف خود در برخی
مواقع با موفقیت همراه نباشد .به عبارت دیگر ،این آسیبها نهتنها خود معضالتی را ایجاد میکنند ،بلکه
سبب مشکالت دیگری میشوند که درمجموع سیاست خارجی را از وضعیت مطلوب دور میکند.

* نویسنده مسئول:
دکتر روحاهلل اسالمی
نشانی :مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی.
پست الکترونیکیeslami.r@ferdowsi.um.ac.ir :
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مقدمه
فرض کلی سیاست خارجی این است که دولت
به عنوان نهادی اجتماعی در دو محیط قرار دارد:
از یکسو ،محیط داخلی که متشکل از همه نهادهای
واقع در قلمرو مشخصشده توسط دولت و تعامالت
آنها با یکدیگر است و از سوی دیگر ،محیط خارجی
که متشکل از هم ه دولتهای دیگر و تعامالت آنها
با محیط و یکدیگر است .نظری ه روابط بینالملل
متعارف فرض میکند که دولت پیوسته درگیر تالش
برای مداخله در هر دو محیط است؛ یعنی در سیاست
داخلی و خارجی وارد میشود (براون و آینلی:1391 ،
 .)101سیاست خارجی تصمیمها ،کنشها و اقدامات
یک کشور در قبال سایر بازیگران و محیط بینالمللی
است (رینولدز )63 :1380 ،که بر پای ه یک طرح
و برنامه و راهبرد از پیش تعیینشده به وسیله
تصمیمگیرندگان برای تأمین اهداف مشخص و معین
صورت میگیرد (دهقانی فیروزآبادی.)21 :1394 ،
به بیان دیگر ،سیاست خارجی متشکل از اهداف،
استراتژیها ،تدابیر ،ر وشها ،دستورالعمل ،رهنمودها،
برداشتها و توافقهاست (خوشوقت.)145 :1375 ،
همه دولتها به واسط ه این حقیقت صرف
که موجودیت بینالمللی دارند به یک سیاست
خارجی راهبردی در قبال دولتهای دیگر و سایر
بازیگران بینالمللی متعهد هستند .سیاست خارجی
با این نیت دربرگیرنده اهداف و تدابیری است که
تصمیمات و اقدامات دولت را در ارتباط با مسائل
خارجی ـ بهویژه با سایر کشورها ـ راهبری میکند
(جکسون و سورنسون.)392-393 :1394 ،
برخی تحلیل کردهاند که سیاست خارجی دولت
اسالمی ،برگرفته از منابع اسالمی است؛ به طوری که
پایبندی به این اصول که مستند به قرآن و سنت
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است ،وجه تمایز دولت اسالمی از دیگر دولتها
خواهد بود .اصول سیاست خارجی دولت اسالمی
برای دستیابی به اهدافش ،ابزارها و استراتژی را
مشخص و حدود استفاده از هر ابزار و شرایط آن
را تعیین میکند (حقیقت .)23 :1376 ،انقالب
اسالمی نخستین انقالب مذهبی عصر حاضر ،یا
به تعبیر دیگر ،اولین شورش بزرگ علیه نظامهای
زمینی بود که در فرایند آن ،گفتمانی سیادتطلب
شکل گرفت که با تمامی بداعتش ،ریشه در سنت
دیرینه اسالم داشت (صحرایی.)140 :1390 ،
انقالب تحت تأثیر یک ایدئولوژی طبقاتی یا گروهی
نبود ،بلکه از ایدئولوژی اسالمی نشئت گرفته بود که
هم با نظام استبدادی و هم با نظام استعماری در تضاد
بود و مهمترین هدف آن برقراری عدالت در سطح
جامعه و نظام بینالملل بود .با توجه به جایگاه و نقش
ایدئولوژی اسالمی ،نهتنها اهداف و جهتگیریهای
سیاست خارجی ایران را مشخص میشود ،بلکه
معیارهای سنجش و توجیهات الزم برای کنشها نیز
فراهم میشود (ستوده.)79-81 :1385 ،
با توجه به این مسئله ،گفتمان جمهوری اسالمی
هم درون خود استقالل و آزادی را جستوجو
میکرد؛ چون این گفتمان بُعدی فراملی داشت
میخواست آمال خود را در دیگر نقاط جهان
و با همکاری با جنبشهای آزادیبخش محقق
کند (صحرایی .)141 :1390،عالوه بر این ،اصول
سیاست خارجی جمهوری اسالمی نیز در کتاب،
سنت ،سیره معصومین و شیوه حکومتی آنان ریشه
دارد .بر اساس اسناد رسمی (بهویژه قانون اساسی)،
بیانات امام خمینی و عملکرد رفتاری ایران ،اصول
سیاست خارجی جمهوری اسالمی عبارتاند از:
نفی سلطهگری و سلطهپذیری ،استکبارزدایی،
ظلمستیزی و عدالتخواهی ،حمایت از مستضعفان
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و محرومان ،حمایت و دفاع از حقوق مسلمانان،
همزیستی مسالمتآمیز و صلحطلبی ،عدم مداخله
در امور داخلی کشورها و احترام متقابل ،تعهدات به
قراردادها و قوانین بینالملل (صدقی.)63 :1386 ،
حال ما در این نوشتار در پی بررسی آسیبشناسی
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در طول چهار
دهه گذشته از منظر نهادگرایی هستیم .ما همچنین به
دنبال این هستیم که چرا سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران در موضوعات منطقهای و بینالمللی
منزوی است؟ چرا از تریبونهای مختلفی که مواضع
سیاست خارجی را اعالم میکنند گزارههای متفاوت
اعالم میشود؟ چرا نهادی در ایران به دنبال تنشزدایی
و نهادی دیگر به دنبال دکترین مقاومت است؟ کدام
نهادها در سیاست خارجی نقش تعیینکنندهای دارند و
آیا ساختار دولت در جمهوری اسالمی ایران تأثیری بر
فلسفه ،دکترین و سیاست امور خارجه دارد؟
بر این اساس سؤال اصلی که در این پژوهش در
پی پاسخگویی به آن هستیم عبارت است از اینکه
نهادهای اساسی در سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران کداماند و چرا این نهادها به برخی از
اهداف سیاست خارجی خود دست پیدا نمیکنند؟
در پاسخ و به عنوان فرضیه اصلی این پژوهش باید
گفت موازیکاریهای نهادهای تعیینکننده سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ایران (مذهبگرایان،
دیوانساالری ،مردمساالری و نظامیگرایان) و عدم
رعایت الزامات نهادی از سوی این نهادها ،منجر به
عدم موفقیت آنها در اهداف سیاست خارجیشان
شده است .در ادامه پس از تشریح پیشینه و چارچوب
نظری ،به واکاوی اهداف ،نهادهای زیرمجموعه،
اقدامات ،دستاوردها و آسیبشناسی نهادهای
تصمیمگیرنده در سیاست خارجی و درنهایت
نتیجهگیری و ارائه راهکارخواهیم پرداخت.

 .1ادبیات موضوع
در بررسی آثار و دیدگاههای مرتبط با سیاست
خارجی ایران ،سه رویکرد کلی به چشم میخورد.
به عبارت دیگر ،آثار راجع به سیاست خارجی ایران
را میتوان ذیل سه رویکرد کلی همدالنه ،نقادانه و
نافیانه طبقهبندی کرد .در ادامه با توضیح هریک از
این رویکردها و آثاری که در ذیل آن قرار میگیرند،
سعی میکنیم خأل موجودی را که این مقاله
میخواهد آن را پر کند ،نشان دهیم.
رویکرد همدالنه :آثار و دیدگاههایی که ذیل این
رویکرد جای میگیرند از عملکرد چهلساله جمهوری
اسالمی ایران در حوزه سیاست خارجی کام ً
ال دفاع
میکنند و با آن همراه هستند .این دیدگاهها بیشتر
متعلق به کارگزاران حکومتی ،نهادها و مؤسساتی
است که بر ابعاد آرمانگرایان ه سیاست خارجی
جمهوری اسالمی تأکید دارند .منوچهر محمدی در
کتاب «سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران» از
دوگانه اسالم یا ایران به عنوان هدف غایی سیاست
خارجی بحث میکند و اولی را هدف غایی جمهوری
اسالمی میداند (محمدی.)1377 ،
عمید زنجانی نیز در کتاب خود ،انقالب  1357را
مهمترین حادثه تاریخ ایران و حتی جهان میداند و
بر لزوم حفظ روحیه انقالبی در سیاست خارجی و
اولویت دادن به آرمانهای انقالب در تدوین اهداف
سیاست خارجی جمهوری اسالمی تأکید میکند
(عمید زنجانی .)1368 ،چنانکه پیداست این آثار
از میان تمام الیههای معرفتی حاکم بر سیاست
خارجی ایران ،بر دو الیه اسالم و انقالبیگری تمرکز
کرده و به دیگر منابع و الیههای موجود در سازه
ذهنی حاکم بر سیاست خارجی توجهی ندارند.
رویکرد نافیانه :این رویکرد در مقابل رویکرد
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همدالنه قرار دارد .در این رویکرد ایران کشوری
ایدئولوژیک است که به سمت خطرناکی حرکت
میکند .بر اساس این رویکرد که بیشتر در منابع
انگلیسیزبان ،گزارشهای راهبردی پژوهشکدههای
خارجی ،مجالت پژوهشی و مقالههای ژورنالیستی
به آن پرداخته میشود ،ایران به دلیل نفوذ نهادهای
نظامی مانند سپاه پاسداران انقالب اسالمی در تمام
الیههای سیاسی و اقتصادی ،عامل اصلی ناامنی و
برهم خوردن توازن در خاورمیانه است.
برای نمونه هنری کیسینجر در مقالهها و بهخصوص
کتاب جدیدش در باب نظم جهانی (ترجمه
محمدتقی حسینی) مملکتداری ایران بعد از انقالب
را عامل پیدایش نظامهای خالفت و اسالمگراییهایی
میداند که امتمحور هستند و نظم دولت ـ ملت
را قبول ندارند (کیسینجر .)1396 ،استیفن جونز در
مقاله «جمهوری اسالمی ایران :یک مقدمه» استدالل
میکند که ریاستجمهوری احمدینژاد نشاندهنده
یک نسل جدید محافظهکار و بر پایه ایدئولوژی است
که مصمم به بازگشت ایران به ریشههای انقالب است
و صدای جدی و بیرحمانهای را در امور خارجی
تزریق میکند ).(Jones, 2009
رویکرد نقادانه :کسانی که این رویکرد را دنبال
میکنند بر این باورند که سیاست خارجی ایران با
وجود دستاوردهایی که داشته ،هنوز نیازمند اصالح
و بازنگری است تا به واقعگرایی کافی برای تحقق
منافع ملی برسد؛ برای مثال علیرضا ازغندی در کتاب
«سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران» گفتمان
ارزشمحور یا آرمانگرای دهه شصت را جنبه منفی
سیاست خارجی ایران میداند که در دهه هفتاد و با
روی کار آمدن محمد خاتمی ،این سیاست خارجی
همراه با اقتصادی عملگرا به درکی ژئوپلیتیک به
جای درک ایدئولوژیک میرسد (ازغندی.)1381 ،
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همچنین محمود سریعالقلم در مقالهای با عنوان
«مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی :مقایسه
چین و ایران» ،بر این باور است که سیاست خارجی
ایران در چند دهه گذشته از مرزهای کشور و از نظام
سیاسی ایران از طریق تقابل ،حفظ فاصله ،امتناع از
ائتالف و همگرایی منطقهای و بیعالقگی به اختالط
در سیاست و اقتصاد بینالمللی صیانت کرده است.
او میگوید« :تولید قدرت» که امری کمی و مبتنی
بر آمار و ارقام است و از مسیر تعامل با جهان به
دست میآید ،الزمه دستیابی به سیاست خارجی
موفق است (سریعالقلم.)1390 ،
روحاهلل رمضانی در کتاب «چارچوبی تحلیلی برای
بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران» از
رشد عقالنیت در سیاست خارجی ایران طی دو دهه
نخست پس از انقالب  1357سخن میگوید .او با
اشاره به شکلگیری نوعی «سازشجویی واقعبینانه»
در مقابل «رویارویی آرمانگرایانه» در سیاست
خارجی ایران ،معتقد است ایران از سیاستهای
مواجههجویانه ،انقالبی و آرمانگرایانه در منطقه و
جهان فاصله گرفته است و به سمت تعامل با جهان
و خروج از انزوا در حرکت است (رمضانی.)1380 ،
ش ِرو به رویکرد میانه
رویکرد نگارندگان نوشتار پی 
(نقادانه) نزدیکتر است؛ زیرا بر این باور هستند که
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران هنوز نیازمند
اصالحاتی است تا به واقعگرایی برای تحقق منافع
ملی دست یابد .با وجود این ،تمایز این نوشتار با
پژوهشهای پیشین در این است که تاکنون پژوهشی
که نهادهای تصمیمگیرنده در سیاست خارجی
جمهوری اسالمی را با استفاده از تئوری نهادگرایی
مورد بررسی قرار داده باشد ،انجام نشده است.
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 .1-1پیشینه پژوهش جدید

ادبیات نسبتاً گستردهای در زمینه سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ایران توسط پژوهشگران
ایرانی و غیرایرانی به رشته تحریر درآمده است که
ابعاد و وجوه مختلف این موضوع را مورد تجزیه و
تحلیل قرار دادهاند .برای نمونه علیرضا ازغندی در
کتاب «سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران» با
اشاره به گفتمانهای غالب بر سیاست خارجی ایران
از ابتدای انقالب تا زمان نگارش کتاب در دهه هشتاد
رویکرد نقادانه را دنبال میکند .او گفتمان ارزشمحور
یا آرمانگرای دهه  60شمسی را جنبه منفی سیاست
خارجی ایران میداند که در دهه هفتاد و با روی
کار آمدن گفتمان منفعتمحور و اصالحطلبی ،این
سیاست خارجی همراه با اقتصادی عملگرا به درکی
ژئوپلیتیک به جای درک ایدئولوژیک میرسد؛ اما
او معتقد است در کنار تمام امتیازات بهدستآمده،
نوعی تضاد در سیاست خارجی ایران وجود دارد .این
تضاد به منابع و مراکز تأثیرگذار در سیاست خارجی
ایران که قدرتی بیش از رئیس جمهور و کارکنان
عالیرتبه وزارت خارجه دارند ،بازمیگردد.
درواقع این نهادهای فراقانونی و قدرتمند که نیازمند
اصالح و قانونمند شدن هستند ،به دنبال تأکید
بیش از حد بر الیههای انقالبی و اسالمی موجود در
سازه ذهنی حاکم بر سیاست خارجی ایران هستند
و وجود آنها منافی بهکارگیری الیههای مدرن است
(ازغندی .)1381 ،همچنین محمود سریعالقلم در
مقالهای با عنوان «مفهوم قدرت و عملکرد سیاست
خارجی :مقایسه چین و ایران» ،درباره ضرورت توجه
به روشهای مدرن تحقق منافع ملی در سیاست
خارجی میگوید :مفهوم قدرت در سیاست خارجی
ایران بیشتر امری تصوری است تا آماری.

او با اشاره به اینکه سیاست خارجی ایران در چند
دهه گذشته از مرزهای کشور و از نظام سیاسی ایران از
طریق تقابل ،حفظ فاصله ،امتناع از ائتالف و همگرایی
منطقهای و بیعالقگی به اختالط در سیاست و اقتصاد
بینالمللی صیانت کرده است ،میگوید« :تولید قدرت»
که امری کمی و مبتنی بر آمار و ارقام است و از مسیر
تعامل با جهان به دست میآید ،الزمه دستیابی به
سیاست خارجی موفق است (سریعالقلم.)1390 ،
روحاهلل رمضانی در کتاب «چارچوبی تحلیلی برای
بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران» از
رشد عقالنیت در سیاست خارجی ایران طی دو دهه
نخست پس از انقالب  1357سخن میگوید .او با
اشاره به شکلگیری نوعی «سازشجویی واقعبینانه»
در مقابل «رویارویی آرمانگرایانه» در سیاست
خارجی ایران ،معتقد است ایران از سیاستهای
مواجههجویانه ،انقالبی و آرمانگرایانه در منطقه و
جهان فاصله گرفته است و به سمت تعامل با جهان
و خروج از انزوا در حرکت است (رمضانی.)1380 ،
همچنین او در مقالهای با عنوان «درک سیاست
خارجی ایران» ،میگوید :برخالف تصویری که
غربیها و اسرائیلیها از سنت سیاست خارجی ایران
میدهند و آن را «غیرعقالنی» توصیف میکنند،
ایران از سنت کشورداری محتاطانه برخوردار است
که در پیش از اسالم ریشه دارد .او در کنار اشاره به
ت خارجی تحریکآمیز و انقالبی ایران پس
سیاس 
از انقالب  1357و اظهارنظرهای تند احمدینژاد
درباره اسرائیل و هولوکاست ،دورههایی را یادآور
میشود که سیاست خارجی ایران میانهروانه و
سازنده بوده است (رمضاني.)1388 ،
سید جالل دهقانی فیروزآبادی در مقاله «سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ایران :روندها و بازتابها»،
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با ذکر الزامات و ویژگیهای سیاست خارجی مطلوب،
چارچوبی برای ارزیابی سیاست خارجی ایران در نظر
میگیرد و بر اساس آن آسیبهای سیاست خارجی
را برمیشمارد که بعضی از این آسیبها ناشی از
محدودیتهای ماهوی و برخی نشئتگرفته از مشکالت
شکلی است .از نظر نویسنده ترکیب این مشکالت و
موانع موجب شده که سیاست خارجی ایران از وضعیت
آرمانی و مطلوب دور شود (دهقانی فیروزآبادی.)1381 ،

رویکرد که در میان دانشگاهیان ،کارشناسان و بدنه
وزارت امور خارجه و نیروهای سیاسی میانهرو،
اعتدالی و اصالحطلب رایج است ،بر ضرورت اجتناب
از تنش و سازش با همسایگان ،بهکارگیری دیپلماسی
و مذاکره ،روی آوردن به تعامالت منطقهای و
بینالمللی و تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی
ایران برای اعتباربخشی به وجهه کشور در جامعه
جهانی پافشاری میکند.

امیرمحمد حاجی یوسفی هم در مقالهای
انگلیسی به نام «سیاست خارجی ایران در زمان
احمدینژاد :از رویارویی تا سازش» ،معتقد است که
از زمان تأسیس جمهوری اسالمی ،ایران همواره با
تهدیدات خارجی مواجه شده است .از دیدگاه وی
رهبران ایران برای جلوگیری از این تهدیدات سه
استراتژی متفاوت را در نظر گرفتند :ادغام قدرت (از
ابتدای انقالب تا پایان جنگ) ،همکاری با قدرتهای
خارجی (دوران ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی
و خاتمی) و تبدیل شدن به قدرت هژمونیک (دوران
ریاستجمهوری احمدینژاد).

بخش زیادی از آثار دانشگاهی که درباره سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ایران نگاشته شدهاند،
همین رویکرد نقادانه را دنبال میکنند .حال تمایز
این نوشتار با پژوهشهای پیشین در این است که
تاکنون پژوهشی که نهادهای تصمیمگیرنده در
سیاست خارجی جمهوری اسالمی (مذهبگرایان،
دیوانساالری ،مردمساالری و نظامیگرایان) را با
استفاده از تئوری نهادگرایی مورد بررسی قرار داده
باشد ،انجام نشده است.

از نظر وی خط مشی اول و دوم در چارچوب
واقعگرایی تدافعی و خط مشی سوم در چارچوب
واقعگرایی تهاجمی قرار میگیرد .دولتها معموالً از
استراتژی دفاعی استفاده میکنند .به عبارت دیگر
طبیعی است که قدرت را تقویت کرده و ائتالفی را
برای حفظ بقا و امنیت یک کشور ایجاد کنیم .اما اگر
یک دولت به دنبال قدرت هژمونیک باشد ،با یک
مقاومت جدی روبهرو میشود ).(Haji-Yousefi, 2010
به طور کلی نویسندگان آثاری که ذکر شد بر این
باورند که سیاست خارجی ایران با وجود دستاوردهایی
که داشته ،هنوز نیازمند اصالح و بازنگری است تا به
واقعگرایی کافی برای تحقق منافع ملی برسد .این
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 .2روششناسی پژوهش
نهادها قراردادهای ابداعشده توسط انسان هستند که
کنش متقابل انسانی را ساختارمند میکنند .نهادها از
قوانین رسمی ،قوانین غیررسمی و خصوصیات اجرایی
تشکیل شدهاند .بدین ترتیب نهادها دارای دو بُعد
هستند .یکی از ابعاد ،رسمی شدن یک نهاد است در
رسمی شدن بحث پیرامون قواعد ،قوانین و قانون اساسی
است .در شکل غیررسمی نیز از عادات ،آداب و رسوم
بحث میشود .عادات هرگونه اقدام تکراری است که
سرشت تکراری آن توسط یک بازیگر شأن داده میشود.
آداب و رسوم یک عادت است که توسط اعضای یک
گروه به اشتراک گذاشته میشود ).(Immergut, 2011
بهتر است نهاد را به عنوان یک فرایند یا مجموعهای
از فرایندها که رفتار را شکل میدهند ،در نظر گرفت.
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دالیلی که مهم هستند این است که قوانین ،آداب و
رسوم و شیوههای تعیینشده در تنظیمات نهادی
میتوانند نقش مهمی در شکل دادن به رفتار افراد
بازی کنند .در این شرایط ما باید نهتنها بر نهادهای
رسمی ،بلکه همچنین برشیوههای غیررسمی روابط
نیز تمرکز کنیم .لوی استدالل میکند« :مؤثرترین
مؤلفههای نهادی شامل یک سیستم هنجاری از قوانین
داخلی و غیررسمی است ).(Lounsbury, 2014: 5
عالوه بر این ،نهادها میتوانند توسط مقامات
مذهبی یا سکوالر و نیز گروهها و جوامع ،به عنوان
نهادهای شرعی ،نهادهای وراثت و نهادهای اجتماعی
معرفی شوند .برخی از نهادها به صورت الهی و فانی
معرفی میشوند و از این رو جدا از طبیعتاند .نهادها
همچنین شامل کلیه اشکال و ساختارهای اجتماعی
هستند و ممکن است با قانون یا آداب و رسوم ایجاد
شوند .به طور کلی میتوان گفت ،نهادگرایی بر
سرشت طبیعی و ساخت اجتماعی نهادهای سیاسی
تأکید دارد .نهادها صرفاً بر اساس قراردادهای تعاملی
میان خودشان عمل نمیکنند ،بلکه عرصهای برای
رقابت نیروهای اجتماعی نیز هستند.
آنها مجموعهای از ساختارها ،قواعد و روشهای
عملیاتی استاندارد و حاکم بر زندگی سیاسی
هستند .آنها همچنین چشماندازی برای درک و
بهبود سیستمهای سیاسی هستند .نهادها حامل
هویت و نقشها و نشانگر شخصیت سیاسی ،تاریخ
و چشماندازها نیز هستند ).(March & Olsen, 2005
نهادگرایی را میتوان به دودسته کلی نهادگرایی
کالسیک و نهادگرایی نوین تقسیم کرد.
علم سیاست در قدمهای نخست خود ،دانشی
معطوف به مطالعه نهادهای حکومت و نحوه طراحی
نهادهای سیاسی کشور بود .جهتگیریهای

نهادگرایانه علم سیاست کالسیک ،عمیقاً وجهی
صوری داشته و فاقد وجوه نظری نیرومند و درک
چندالیه و پیچیده از پدیدههای سیاسی بود .از این
رو نهادگرایی کالسیک عمدتاً تالشی برای توصیف
نهادهای سیاسی و مقایسه این نهادها در کشورهای
مختلف شناخته شده است که برای بسیاری بدون
جذابیتهای الزم تحلیلی تلقی میشود .دوران
پیش از جنگ دوم جهانی ،دوران اوج نهادگرایی
در حوزه سیاست بود (کاظمی .)18 :1392 ،اما در
نهادگرایی جدید سعی میشود از پیشفرضهای
غیرقابل انتظاری که از نظر تعهدات هنجاری ،توانایی
شناختی و کنترل اجتماعی ،نیاز بیش از حد به
بازیگران سیاسی داشته باشد ،اجتناب شود .در این
رویکرد قواعد ،هنجارها و هویتها ،واحدهای اصلی
تجزیه و تحلیل هستند ).(Hall & Taylor, 1996
نهادگرایی انتخاب عقالنی جامعه و پدیدههای
اجتماعی را حاصل کنشهای افرادی میداند که
در پی به حداکثر رساندن نفع خود هستند؛ هرچند
جستوجوی نفع فردی لزوماً تأمین نفع جمعی را
در پی نخواهد داشت ) .(Peters, 2000نهادگرایی
تاریخی بر ریشه ،تکامل و پیامدهای نهادهای
سیاسی از سطح محلی تا سطح جهانی تمرکز دارد.
نهادگرایان میپذیرند که نهادها به عنوان قواعدی
محدودکننده و شکلدهنده رفتار عمل میکنند.
) (Thelen & Steinmo, 1992: 3اما آنچه امروز
نهادگرایی جامعهشناختی نامیده میشود ،بسط
ایدههای جامعهشناسان کالسیکی است که بر اهمیت
طیف وسیعی از نهادها از سمبلها ،الگوهای اخالقی،
هنجارها و رسوم تا سازمانهای مختلف اجتماعی و
نهایتاً بوروکراسی و دولت ،در حیات اجتماعی تأکید
داشتند ).(Amenta & Ramsey, 2017
به طور کلی میتوان گفت نهادها چارچوب ایجاد
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میکنند ،قواعد را شکل میدهند و در یک راستا
عمل میکنند .نهادها همچنین قدرت فراوانی در
ارزیابی ،تعادل و کنترل یکدیگر دارند؛ اما اگر با
یکدیگر درگیر شوند میتوانند سیستم سیاسی
را ناکارآمد کنند .نگارندگان این نوشتار نهادهای
تصمیمگیرنده در سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران را با استفاده از مبنای معرفتی و کارکردی
تقسیمبندی کردهاند؛ به این معنا که این نهادها
چه جایگاه معرفتیشناسی دارند و در سلسلهمراتب
کارکردی دارای چه وظایفی هستند .در ایران نهادها
بسته به مبانی معرفتی و کارکردی (مذهبگرایان،
دیوانساالری ،مردمساالری و نظامیگرایان) ،نقشی
تعیینکننده در سیاست خارجی دارند .این نوشتار
نهادهای مختلفی را که دارای مبانی معرفتی و
کارکردی متفاوتی هستند ،مورد واکاوی قرار میدهد.
 .1-2نهادهای تصمیمگیرنده در سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران

یکی از موضوعات مهم در مطالعه سیاست خارجی
کشورها ساختار و نحوه تصمیمگیری در سیاست
خارجی است .با توجه به ساختارهای مختلف
حکومتها نحوه تأثیرگذاری بر سیاست خارجی هم
متفاوت است .در کشورهایی که دارای نظام سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی پیچیدهای باشند ،گروهها ،افراد و
نهادهای مختلف ذینفع و در عین حال غیر رسمی،
در مسائل مربوط به اداره کشورها و اتخاذ تصمیمات و
اجرای سیاستهای داخلی و خارجی دخیل و مؤثرند.
همانطور که قب ً
ال هم گفته شد نهادهای تصمیمگیرنده
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نهادهای
مذهبگرایان ،دیوانساالری ،مردمساالری و
نظامیگرایان هستند که در ادامه به بررسی هریک از
آنها به طور جداگانه خواهیم پرداخت.
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 .1-1-2مذهبگرایان

نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک نظام
تئوکراتیک ،متولد شده از یک انقالب مردمی است.
این نظام مبتنی بر والیت فقیه است و نخستینبار در
اندیشه شیعه همراه با پیروزی انقالب اسالمی ایران
به رهبری امام خمینی ظاهر شده است .رهبر انقالب
اسالمی به عنوان حوزهای از ساختار اقتدار دینی
و داور نهایی سیاستهای ایران محسوب میشود.
عناصر و نهادهای ملحوظ در نظریه والیت فقیه امام
خمینی ،تا حدودی همان نهادهای دولت جمهوری
اسالمی ایران هستند که متعاقب انقالب اسالمی
 57در ایران تأسیس شده و استقرار یافته است؛
بنابراین دیدگاه والیت سیاسی فقیه جایگاه و اهمیت
بسیاری در نظریههای شیعی جمهوری اسالمی دارد
(فیرحی )252 :1382 ،و میتوان گفت والیت فقیه
واالترین نهاد جمهوری اسالمی ایران و همچنین از
مهمترین نهادهای مذهبی در این نظام است.
فلسفه والیت فقیه و تواناییها و حقوق و وظایف
آن ،بحثی است که عمدتاً در حیطه و قلمرو فلسفه
حکومت اسالمی است؛ بنابراین در سیاست خارجی
بحث از جایی شروع میشود که ما والیت فقیه را
به عنوان یکی از مهمترین منابع سیاست خارجی،
از بحث حکومت در اسالم در نظر بگیریم (ایزدی،
 .)109 :1377عالوه بر نهاد والیت فقیه ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان ،شورای
نگهبان ،قوه قضائیه و ائمه جمعه هم در زیرمجموعه
نهادهای مذهبگرایان قرار میگیرند.
هدف نهادهای مذهبی از ماهیت فراملی انقالب
اسالمی و همچنین هویت اسالمی نظام جمهوری
اسالمی ایران نشئت میگیرد .یکی از اهداف مهم
نهادهای تئوکراتیک این است که به عنوان امالقرای
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جهان اسالم شناخته شوند .بر اساس این نظریه کشوری
امالقرای جهان اسالم میشود که دارای رهبری شود که
درحقیقت ،الیق رهبری جهان اسالم باشد (ایزدی،
 .)70-68 :1377دومین هدف مبارزه با ظلم و استکبار
و دفاع از حقوق مسلمین است .رهبر انقالب همواره
از جنگ فقر و غنا ،استضعاف و استکبار ،کوخنشین و
کاخنشین سخن گفته است (صدقی.)68 :1386 ،

جنگ و صلح و بسیج نیروها نیز یکی از اختیارات
مقام رهبری است .نمونه معاصر آن جنگ عراق علیه
جمهوری اسالمی ایران بود که هشت سال به طول
انجامید .جنگی که سرانجام نیز از طریق پذیرش
قطعنامه  598شورای امنیت سازمان ملل در تیر
ماه  1367توسط امام خمینی خاتمه یافت (دهقانی
فیروزآبادی.)257-255 :1388 ،

سومین هدف وحدت جهان اسالم است .جمهوری
اسالمی ایران یکی از اهداف سیاست خارجی خود را
تالش برای ایجاد وحدت میان مسلمانان قرار داده
و در این زمینه رسالت و نقش خاصی برای خود
قائل است .در اصل یازدهم قانون اساسی آمده است:
«إن هذه أ ّمتکم أمة واحده و أنا ربّکم
به حکم آیه ّ
فاعبدون» دولت جمهوری اسالمی موظف است
سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل
اسالمی قرار دهد .آخرین هدف نهادهای تئوکراتیک
پیگیری اصل نه شرقی نه غربی است .این اصل
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران که
در ادبیات دینی از آن به قاعده نفی سبیل تعبیر
میشود ،دستیابی به حاکمیت واقعی در دولت
اسالمی است .یکی از ویژگیهای مهم این اصل،
استقاللخواهی است (ستوده.)99-97 :1385 ،

فراتر از این ،تجربه عملی و پیشینه تاریخی
جمهوری اسالمی از جمله در حوزه سیاست
خارجی نشان میدهد ولی فقیه در مواقع الزم جهت
تأمین مصلحت نظام از اختیارات و احکام حکومتی
استفاده کرده است .در سیاست خارجی میتوان به
فرمان قطع رابطه جمهوری اسالمی ایران با مصر
پس از قرارداد کمپ دیوید با اسرائیل ،دستور عدم
اعزام حجاج ایرانی به بیتالحرام و تعطیلی موقت
فریضه حج پس از کشتار حجاج در مکه مکرمه در
سال ( 1366دهقانی فیروزآبادی-261 :1388 ،
 ،)262اخطار مقام رهبری فعلی به معاون حقوقی
رئیسجمهور در زمینه مذاکره با آمریکا ،و اجازه مقام
رهبری برای بازدید نماینده حقوق بشر کاپیتورن از
ایران اشاره کرد (امیری.)219 :1385 ،

سیاست خارجی و اقدامات نهادهای مذهبی نیز
برگرفته شده از اهداف آنهاست .بر اساس اصل
 110قانون اساسی ،تعیین سیاستهای کلی نظام
از جمله در حوزه سیاست خارجی و نظارت بر حسن
اجرای آنها برعهده مقام رهبری است؛ بنابراین
خط مشی و چارچوب کلی ،اولویتها ،جهتگیری،
استراتژی و سیاستهای کلی جمهوری اسالمی در
حوزه سیاست خارجی را رهبر انقالب پس از مشورت
با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف و تعیین
میکند .طبق بند  5اصل  110قانون اساسی ،اعالن

با وجود اینکه رویکرد نهادهای مذهبی بر اصول
سنتی و انتزاعی و ارزشهای اخالقی مبتنی و دایره و
حیطه آن فراتر از منافع ملی است ،اما اتکای صرف به
این رهیافت سیاست خارجی ،در صحنه بینالمللی
مشکالتی ایجاد میکند .به عبارت دیگر این رویکرد،
ضمن ایجاد فرصتهایی برای تأمین اهداف فراملی
در زمینههای نفوذ سیاسی ،وحدت ایدئولوژیک
و تشکیل حوزه نفوذ در سطوح بینالمللی،
محدودیتهایی را برای تأمین اهداف ملی ،توسعه
صنعت ـ تکنولوژی ،رفاه اقتصادی و بهویژه کسب
اعتبار بینالمللی ایجاد کرده است .از نظر نهادهای
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مذهبی ،صدور انقالب به کشورهای دیگر ضامن
پیروزی و تداوم انقالب است.
انقالب مرز نمیشناسد و در درون مرزهای ملی
محصور نمیشود .حیات و تداوم نظام انقالبی در غنی
کردن محیط بیرونی است .مطابق قانون اساسی ،نظام
جمهوری اسالمی نیز ،نظامی بر مبنای توحید است
که هدف نهایی و غایی آن «حرکت به سوی اهلل»
و مسئول است که با ائتالف و اتحاد ملل اسالمی،
وحدت همهجانبه جهان اسالم را تحقق بخشد .این
نهادها بدون توجه به نظام حاکم در عرصه روابط
بینالملل ،ضابطهها و هنجارهای موجود در سیاست
خارجی را بر هم زده و میخواهند نظم موردنظر
خود را جایگزین کنند .پیروی از این سیاستها باعث
شده اوالً بازیگران عرصه روابط بینالملل به جمهوری
اسالمی به عنوان یک نیروی برهمزننده نظم جهانی
بنگرند ،ثانیاً در سطح منطقه نیز بسیاری از کشورها
ایران را به عنوان یک خطر بالقوه و تهدیدکننده
امنیت ملی تلقی کنند ،ثالثاً تأکید بیش از اندازه
بر شاخصهای شیعه باعث موضعگیری منفی
کشورهای اسالمی که اکثر آنها اهل سنت هستند،
علیه ایران شده است و درنهایت تأکید بیش از حد بر
وحدت و منافع جهان اسالم باعث تضعیف هویت و
منافع ملی ایران شده است.
 .2-1-2دیوانساالری

ساختار دیوانی سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران دربرگیرنده نهادهای سیاسی ـ دیپلماتیک
است که به طور مستقیم در این فرایند حضور دارند.
وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی دو نهاد
بوروکراتیکی هستند که در ساختار سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران نقش مهمی را ایفا میکنند.
بعد از انقالب بر تعداد کارکنان سیاسی وزارت امور
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خارجه با مدرک فوق لیسانس و دکترا از مراکز آموزش
عالی داخلی ،افزوده شده است (ازغندی-192 :1394 ،
 .)205نهاد بوروکراتیک دیگر در ساختار سیاسی نظام
جمهوری اسالمی ایران شورای عالی امنیت ملی است.
این نهاد در زمان بازنگری قانون اساسی در سال 1368
تأسیس شد .پیش از این نیز شورای عالی دفاع وجود
داشت که در سال  1368در اصالح قانون اساسی به
شورای عالی امنیت ملی تغییر نام داد.
هدف نهادهای دیوانساالر پیگیری منافع ملی
است .در تعریف و تعیین منافع ملی جمهوری اسالمی
ایران چند جنبه را باید مورد توجه قرار داد .جنبه اول
ن است که ایران یک واحد سیاسی در نظام ملت ـ
ای 
کشور است و همچنین متأثر از الزامات و تعهداتی
است که یک دولت ملی در قبال کشور و جمعیت
ن است که
مستقر در آن برعهده دارد .جنبه دوم ای 
در این محدوده سرزمینی ،یک نظام اسالمی طی یک
حرکت انقالبی فراگیر مردمی ،مستقر شده است که
قبل از هر چیز مشروعیت آن ناشی از اسالم و تعهد به
آرمانهای اسالمی است (نخعی.)266 :1376 ،
برای نهادهای دیوانساالر جنبه اول نسبت به
جنبه دوم در اولویت است .به همین جهت نهادهای
دیوانساالر به دنبال تعامل سازنده و مذاکره با جهان
هستند .اصول و محورهای ایده تعامل سازنده با
جهان شامل محورهایی همچون دوری از تنش
و تنشزدایی ،عقالنیت و تدبیر در عرصه سیاست
خارجی ،اعتمادسازی ،بهبود تصویر و موقعیت در
عرصه جهانی ،دیپلماسی فعال و پویا ،تالش برای
متوازن کردن و بهبود روابط با کشورهای جهان
میشود (رضائی و ترابی.)133 :1392 ،
اقدامات و دستاوردهای نهادهای دیوانساالر
جمهوری اسالمی ایران بر مبنای مذاکرات و
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قراردادهایی است که در طول این چهار دهه شکل
گرفته است .در دوره هاشمی رفسنجانی ،صدام
حسین ،رئیسجمهور عراق طی نامهای در تاریخ 24
مرداد  1369به رئیسجمهور ایران ،عهدنامه 1975
را پذیرفت .وی همچنین با مبادله اسرا و بندهای
شش و هفت قطعنامه  598و عقبنشینی عراق از
مناطق اشغالی ایران موافقت کرد؛ بنابراین برای انجام
مذاکرات صلح ،طارق عزیز ،وزیر امور خارجه عراق در
 19شهریور  1369از تهران دیدار کرد .یک روز بعد
نیز روابط دیپلماتیک ایران و عراق دوباره برقرار شد
(دهقانی فیروزآبادی.)393 :1388 ،
در دوران محمد خاتمی نیز مذاکرات گستردهای
با آمریکا و کشورهای اروپایی صورت گرفت .در زمان
تهاجم ایاالت متحده به افغانستان ،نقش سفرای
ایران در گفتوگوهای ژنو بر سر آینده افغانستان
که طی آن حامد کرزای نامزد ریاستجمهوری
شد ،بسیار مهم و اساسی بود .تا جایی که خاتمی
با اطمینان به خبرنگاران گفت« :افغانستان فرصت
خوبی را برای بهبود مناسبات دو کشور فراهم کده
است» (آبراهامیان و صادقی.)433 ،432 :1384 ،
دراین دوره ایران با نیروهای بینالمللی به رهبری
آمریکا در جنگ علیه طالبان افغانستان و همچنین
فرایندهای بازسازی افغانستان از توافق بن تا توکیو
و مراحل دیگر بازسازی این کشور همکاری کرد
(محمدی.)134 :1393 ،
با وقوع بحران هستهای ،حسن روحانی در  9مهر
 ،1382در نشست مقامات عالیرتبه نظام ،به عنوان
دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول مذاکرات
هستهای ،انتخاب شد .روحانی ،دو هفته پیش از پایان
مهلت شورای حکام ،در مورد مذاکره در رابطه با امضای
پروتکل الحاقی از وزرای خارجهسه کشور اروپایی برای
سفر به تهران دعوت کرد .حاصل این مذاکرات ،بیانیه

سعدآباد بود (عباسی .)238-237 :1391 ،مذاکرات
هستهای در دوره احمدینژاد نیز برعهده شورای عالی
امنیت ملی بود؛ بدین منظورعلی الریجانی به عنوان
دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکرهکننده ارشد
هستهای جمهوری اسالمی معرفی شد.
در تیر  1385علی الریجانی ،در رأس هیئتی
بلندپایه ،برای انجام مذاکرات مقدماتی عازم بروکسل
شد و با هیئت پنج کشور به ریاست خاویر سوالنا
دیدار کرد .هیئتهای طرفین مجددا ً از تیر تا مهر
 1385به مذاکره پرداختند که درنهایت با شکست
مذاکرات در برلین ،مذاکرات به حالت تعلیق درآمد.
با استعفای علی الریجانی ،سعیدجلیلی جانشین وی
شد .سعید جلیلی و گروه  5+1در اواسط تابستان
 1387مذاکرات را از سر گرفتند .در این مذاکرات
جلیلی با ارائ ه یک متن غیررسمی ،مدالیت ه جدیدی
را برای گفتوگوهای جامع میان ایران و گروه
 5+1پیشنهاد کرد که به سرانجامی نرسید (باقری
دولتآبادی و شفیعی.)298-292 :1393 ،
در دوران ریاستجمهوری حسن روحانی ،وزارت
امور خارجه مسئول مذاکرات هستهای شناخته شد.
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران و کاترین
اشتون ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،در اول
مهرماه  1392و در حاشیه نشست مجمع عمومی با
یکدیگر دیدار کردند .)(Jenkins aDalton, 2014
دور جدید مذاکرات هستهای ایران و گروه  5+1در
ژنو سوئیس تحت عنوان ژنو  3برگزار و منجر به
شکلگیری توافق ژنو شد .بعد از آن در آبان 1393
وین برای هشتمینبار میزبان مذاکرهکنندگان برای
رسیدن به تفاهم بود تا قبل از آنکه سوم آذر به عنوان
مهلت قانونی توافقنامه ژنو به پایان رسد ،زمینهای
برای تفاهم جامع فراهم شود.
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نهایتاً مقرر شد اعتبار توافق ژنو به مدت  7ماه
دیگر تمدید شود .مذاکرات هستهای بعدی در
فروردین  1394بین نمایندگان ایران و گروه 5+1
آغاز شد .این مذاکرات منجر به صدور بیانیه تفاهم
هستهای لوزان شد ) .(Bowen & Moran, 2015بعد
از توافق لوزان ،مذاکرات گستردهای بین ایران و گروه
 5+1شکل گرفت که درنهایت منجر به توافق جامع
هستهای شد ).(Heinonen, 2014
با توجه به اقدامات نهادهای دیوانساالر ،بسیاری
میپندارند تصمیمگیری و سیاستگذاری سیاست
خارجی تنها در وزارت امور خارجه صورت میپذیرد
و توسط آن نیز اجرا میشود .در حالی که وزارت امور
خارجه فقط یکی از نهادهای ذیربط و نقشآفرین
در فرایند و ساختار تصمیمگیری به شمار میرود
و در عمل تعدد مراکز و سازمانهای تصمیمگیر و
سیاستهای متفاوت و متناقض توسط ارگانهای
مختلف در رابطه با سیاست خارجی و همچنین
اقدام مستقیم نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی
به مذاکره با شخصیتها و مراکز سیاسی کشورهای
خارجی در زمره عواملی هستند که کارکرد عقالیی
وزارت امور خارجه در روابط خارجی را مورد تردید
قرار میدهند و طبیعتاً ادامه آن نهتنها باعث کندی
اجرای سیاستهای اتخاذشده خواهد بود ،بلکه
میتواند در خنثی کردن تالشهای وزارت امور
خارجه نقش بازی کند.
این موازیکاری گاهی در طراحی و گاهی در اجرا
روی می دهد که حتی از توان هماهنگسازی اجرایی
شورای عالی امنیت ملی نیز خارج است .عالوه بر این،
تقسیم سیاستهای فرهنگی ،نظامی و تجاری خارج
از کشور ،تنها در قلمرو حوزه مسئولیت وزارت امور
خارجه است .سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی،
که قانوناً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وابسته
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است ،باید فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور را با
وزارت خارجه هماهنگ کند ،اما تداخل وظایف مانع
ایجاد میکند .ضمن اینکه دفتر تبلیغات اسالمی در
این زمینه با این سازمان همکاری میکند.
رایزنهای نظامی را سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
ارتش و بهخصوص ستاد کل نیروهای مسلح تعیین
میکنند .در دولت یازدهم معاونت اقتصادی وزارت
امورخارجه برای پیگیری منافع کشور به ساختار این
وزارتخانه اضافه شد ،اما متأسفانه مقوله اصلی اقتصاد
و تجارت خارجی نیز نامشخص است و در این مورد
سازمانها و مؤسسات دولتی و غیردولتی فعال هستند.
عدم هماهنگی سازمانهای فرهنگی ،تجاری ،نظامی
و امنیتی با دستگاه وزارت امور خارجه ،ناهماهنگی
و دخالت در امور سیاست خارجی و اقدامات موازی
نهتنها تهدیدکننده امنیت کشور تلقی میشود ،بلکه
هزینههای وزارتخانه را در بخش روابط خارجی به
طرز بیسابقهای افزایش داده است.
 .3-1-2مردمساالری

اليه مردمساالری در ايران با دو مكانيسم مجلس
شورای اسالمی و رياستجمهوري عمل ميكند.
مجلس با توجه به ضعف نخبگان سياسي كه اغلب
محلي فكر ميكنند ،نقش اندكي در جهتدهي و
كنترل و نظارت در موضوعات تخصصي سياست
خارجي داشته است .از سوي ديگر در انتخاب
نمايندگان مجلس و همچنین تصويب نهايي قوانين
ساختار مذهبگرایان شوراي نگهبان دست باال را
دارد؛ بنابراين مجلس توان و تخصص و امكانات الزم
تأثير بر سياست خارجي را نداشته است.
اما رياستجمهوري آنقدر در سياست خارجي
موفق بوده است كه با روي كار آمدن هر رئیسجمهور
گفتمان سياست خارجي تغيير يافته است .قدرت
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مانور و تخصص نيروهاي رياستجمهوري بر خالف
سياست داخله در بُعد سياست خارجي رقيب كمتري
داشته است .رئيسجمهور پس از تغيير قانون اساسي
نقش عمده و اثرگذاري داشته است.
در رابطه با اهداف نهادهای مردمساالر میتوان گفت،
مجلس شورای اسالمی دو وظیفه و کارکرد محوری
قانونگذاری و نظارت بر عملکرد قوای دیگر را برعهده
دارد .مجلس در حوزه سیاست خارجی نیز بر مبنای این
دو وظیفه به ایفای نقش میپردازد؛ اما اهداف مشخصی
که در هر دوره دنبال میکند به نتیجه مشخص
نمیرسد .برخالف مجلس ،نهاد ریاستجمهوری اهداف
مشخصی را دنبال میکند .در دوره ریاستجمهوری
هاشمی رفسنجانی مفاهیم جدید و کالن سیاست
خارجی معموالً ذیل دو هدف تشریح میشد :نخست
همگرایی و ادغام در نظام بینالمللی و دوم تفسیر جدید
از صدور انقالب (ازغندی.)94 :1394 ،
درواقع مجریان سیاست خارجی جمهوری اسالمی
در سالهای ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی
با توجه به ضروریاتی که کشور از لحاظ اقتصادی
و سیاسی به آنها محتاج بود ،برای دستیابی
به اهداف موردنظر در پی آن بودند که سیاست
آرمانگرایان ه را با سیاست کارآمدتری جایگزین کنند
(ازغندی .)17 :1381 ،در دوران محمد خاتمی،
صلحگرایی ،تنشزدایی ،اعتمادسازی ،گفتوگو و
چندجانبهگرایی به عنوان اهداف سیاست خارجی
مورد توجه قرار گرفت (اسدی.)68 :1387 ،
در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد،
مسئوالن دولتی ساختار نظام بینالملل را ناعادالنه
دانستند و خواستار تغییر بنیادین در آن بودند .در
چارچوب عدالتگرایی ،رویکردی که برگزیده شد
برخالف دولت خاتمی که بر تنشزدایی و گفتوگوی

تمدنها تأکید داشت ،نوعی رویارویی و صفآرایی
معرفتی و هویتی میان دو اردوگاه تمدن غرب و
تمدن ایرانی ـ اسالمی بود (موالنا و محمدی:1387 ،
 ،)124اما در دوره حسن روحانی ،وی هدف سیاست
خارجی خود را بر مبنای اعتدالگرایی قرار داد .یکی
از عناصر اصلی اعتدالگرایی ،تعامل سازنده است.
تعامل سازنده و مؤثر بر اساس گفتوگو از جایگاه
برابر ،احترام و منافع متقابل ،کاستن از خصومتها
و تنشزدایی و اعتمادسازی متقابل در صدر اهداف
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران قرار دارد
(دهقانی فیروزآبادی.)21 :1393 ،
اقدامات و دستاوردهای نهاد ریاستجمهوری
دربرگیرنده گفتمانهایی است که برگرفته از اهداف
سیاست خارجی رؤسای جمهور است .در ابتدای
دوره ریاستجمهوری آیتااهلل هاشمی رفسنجانی،
خرابیهای ناشی از جنگ ایران با عراق و مشکالت
مالی ناشی از آن موجودیت جمهوری اسالمی را
شدیدا ً تهدید میکرد .تحت تأثیر این عوامل دولت
هاشمی رفسنجانی برای سامان دادن به اوضاع
داخلی و بازسازی کشور ،اصالحطلبی اقتصادی را
سرلوحه کار خویش قرار داد (ازغندی.)15 :1381 ،
با روی کار آمدن سید محمد خاتمی ،گسترش
روابط خارجی و رسیدگی به مسائل و امور خارجی
در چارچوب رهیافت واقعگرایی ادامه یافت با این
تفاوت که نحوه بیان و شیوه رفتار و برخورد با دیگران
تغییر یافت و سیاست تعدیل اقتصادی جای خود را
به توسعه سیاسی داد و در روابط خارجی ،پذیرش
پلورالیسم جهانی به معنی نفی نظام تکقطبی
و پذیرش تساوی فرهنگ به محور اصلی سیاست
خارجی تبدیل شد (ازغندی.)1044 ،1043 :1378 ،
پس از آغاز کار دولت نهم ،گفتمان حاکم بر
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سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نیز
دستخوش تغییر و تحول درونی شد؛ به گونهای
که گفتمان فرهنگگرای سیاستمحور جای خود
را به اصولگرایی عدالتمحور داد .نقطه کانونی این
گفتمان ،عدالت است؛ به گونهای که اصول گفتمان
اصولگرایی حول محور این مفهوم ،شکل میگیرد و
معنا مییابد (دهقانی فیروزآبادی.)93 :1386 ،
در انتخابات سال  ،1392حسن روحانی به عنوان
یازدهمین رئیسجمهور ایران انتخاب شد .روحانی
گفتمان اعتدالگرایی را در دستور کار خود قرار
داد .مهمترین ویژگی این گفتمان تعامل مؤثر و
سازنده است .از این رو سیاست خارجی ایران در
دولت یازدهم بر اساس گفتمان اعتدالگرایی ،در
جهت تعامل فعال و توسعه و بازسازی روابط نیز
برپایه همزیستی مسالمتآمیز استوار شد (دهقانی
فیروزآبادی.)36 :1393 ،
پس از بازنگری قانون اساسی و حذف پست
نخستوزیری ،قدرت و اختیارات رئیسجمهور
نسبت به قبل افزایش یافت؛ به گونهای که نیمه
ریاستی نظام جمهوری اسالمی در مقایسه با نیمه
پارلمانی آن تقویت شد ،اما طبق اصل  113قانون
اساسی ،رئیسجمهور پس از مقام رهبری عالیترین
مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون
اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که
مستقیماً به رهبری مربوط میشود برعهده دارد.
رؤسای جمهور به دلیل جهتدهیای که از جانب
نهادهای مذهبی صورت میگیرد و همچنین به
دلیل سلطه سنگین ایدئولوژی در تمامی سالهای
حکومت جمهوری اسالمی ،بدون در نظر گرفتن
اینکه چه شخصیتهایی مسئولیت اداره امور سیاسی
و اقتصادی کشور را به عهده داشتهاند ،از دستیابی
به اهدافشان بازماندهاند.
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عالوه بر این ،با ظهور گفتمانهای مختلف در نهاد
ریاستجمهوری مفاهیمی چون منافع ،قدرت ،امنیت
و هویت ملی ،انقالب اسالمی و نظام بینالملل و غیره
در بستر و چارچوب هریک از این گفتمانها ،معانی
متفاوتی یافتند .این تغییر و تحوالت گفتمانی تنها در
محدوده و حوزه گفتمانی باقی نماند ،بلکه در عرصه
اجرا و اعمال سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
نیز نمود پیدا کرد .تحول در حوزه گفتمان سیاست
خارجی ،موجب تغییر و تحول در رفتار جمهوری
اسالمی نیز شد .این تغییر مداوم گفتمانها مانع از
دستیابی به یک سیاست خارجی باثبات شده است.
 .4-1-2نظامیگرایان

با روی کار آمدن جمهوری اسالمی ایران نیروهای
مسلح به سه نهاد جداگانه یعنی ارتش ،سپاه
پاسداران ،نیروی انتظامی و وزارت دفاع تقسیم
شدند .همه این نیروها زیر نظر ستاد کل نیروهای
مسلح قرار گرفته و رؤسای آنها توسط مقام رهبری
انتخاب میشود .ارتش جمهوری اسالمی ایران
در فرستادن وابستگان نظامی به سایر کشورها و
کارشناسان ارسالی به مذاکرات و تصمیمگیریهای
مربوط به دریای خزر ،دریای عمان و خلیج فارس
و نیروی انتظامی نیز به واسطه بخش پلیس بین
الملل نقش فعال و اثرگذاری داشته است .اما در بین
نهادهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،تنها سپاه
پاسداران و زیرشاخه آن سپاه قدس است که به طور
مستقیم بر سیاست خارجی تأثیر میگذارند .سپاه
پاسداران انقالب اسالمی سازمانی نظامی است که در
نخستین روزهای پس از انقالب ایران در سال ۱۳۵۷
به فرمان امام خمینی تشکیل شد.
سپاه پاسداران شامل پنج نیرو با مأموریتهای
متفاوت است :نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب
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جدول  .1سیاست خارجی ایران از منظر نهادگرایی
نهادهای
تصمیمگیرنده

نهادها

اهداف

مذهبگرایان

والیت فقیه:
مجمع تشخیص
مصلحت ،مجلس
خبرگان ،شورای
نگهبان ،قوه
قضائیه ،صدا و
سیما ،ائمه جمعه

امالقرای جهان اسالم ،مبارزه با
ظلم و استکبار و دفاع از حقوق
مسلمین ،وحدت جهان اسالم ،نه
شرقی نه غربی

اقدامات و
دستاوردها

آسیبشناسی

قدرت نرم ،نفوذ
شیعی ،نفوذ
ایدئولوژی اسالم
ایرانی

قرائتهای مختلف دینی،
شیعهمحور شدن و واکنش
کشورهای اسالمی ،به
حاشیه رفتن هویت ملی به
دلیل تأکید بر اسالم شیعی،
بیبرنامگی

پیگیری منافع ملی ،تعامل سازنده
با جهان ،مذاکره

انجام مذاکرات،
انعقاد قرارداد،
تخصصی بودن،
اولویت منافع ملی،
تداومی بودن،
تجربه انباشته

نداشتن استقالل ،بودجه و
نیروی کم ،برکناری وزیر امور
خارجه و تیم همراهش با تغییر
رؤسای قوه مجریه

مردمساالری

مجلس شورای
اسالمی ،نهاد
ریاستجمهوری

در دورههای مختلف
ریاستجمهوری متفاوت است.
رفنسجانی :همگرایی و ادغام در
نظام بینالمللی ،تفسیر جدید از
صدور انقالب
خاتمی :تنشزدایی ،اعتمادسازی و
گفتوگو ،چندجانبهگرایی
احمدینژاد :بازگشت به اصول
انقالبی ،مبارزه با استکبار جهانی
روحانی :اعتدالگرایی ،تعامل
سازنده ،تنشزدایی متقابل

مشارکت مردم،
اهمیت سیاست
خارجی ،چرخش
نخبگان،
دکترینهای
متفاوت سیاست
خارجی

تغییر مداوم گفتمانها ،تداوم
نداشتن ،پوپولیستی ،دخالت در
امور تخصصی ،بیتجربگی،
دخالت در کار وزارت امور
خارجه

نظامیگرایان

سپاه ،سپاه قدس

تأمین امنیت ملی جمهوری
اسالمی ایران ،خودکفایی
تجهیزات نظامی ،حفظ ارزشها و
آرمانهای انقالب

قدرت نظامی،
خودکفایی نظامی،
نفوذ در افغانستان،
عراق ،سوریه
و یمن ،توانایی
موشکی سپاه قدس

اقدام مستقل ،رسانه و نفوذ
سیاسی ،تبدیل شدن از حالت
اجرایی به سیاسی

دیوانساالری

شورای عالی
امنیت ملی،
وزارت امور
خارجه
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اسالمی ،نیروی هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،نیروی
مقاومت سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی
قدس .سپاه قدس نیروی ویژه و زیرشاخه سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در ایران است که مسئولیت
فعالیتهای نظامی برونمرزی را دارد .این نیرو در
جریان جنگ ایران و عراق تأسیس شد و هدفش انجام
عملیات در خاک عراق بود (نظرپور.)47 :1387 ،
سپاه پاسداران از همان ابتدای انقالب مهمترین
هدف خود را پاسداری از انقالب اسالمی در ایران اعالم
کرد .با پیروزی انقالب اسالمی ،ایران از نظر نظامی،
انتظامی ،امنیتی و اطالعاتی دچار مشکل اساسی
شد؛ چراکه نهادهای نظامی و امنیتی باقیمانده از
رژیم پیشین توان گذشته را نداشتند .این مسئله
باعث شد که امنیت مرزهای جمهوری اسالمی ایران
برای سپاه پاسداران در اولویت قرار بگیرد (نظرپور،
 .)49 :1387دومین هدف سپاه خودکفایی تجهیزات
نظامی و تقویت و گسترش نیروهای نظامی است.
سپاه با توجه به نیازهای انقالب در عرصههای علمی
و دفاعی و ارتقای نظام در بازدارندگی دشمنان و
حفظ استقالل کشور ،در زمینههای مختلف از جمله
ابداع و ساخت تسلیحات پیشرفته تا فناوریهای
نوین علمی پیشرفت چشمگیری داشته است.
تقویت و گسترش نیروهای نظامی برای مقابله با
تهدیدات امنیتی ـ نظامی است (شماعی:1387 ،
 .)94درنهایت آخرین هدف سپاه پاسداران حفظ
ارزشها و آرمانهای انقالبی است .اهداف نیروهای
مسلح تنها به تأمین اهداف و امنیت ملی جمهوری
اسالمی ایران محدود نمیشود .عالوه بر این،
تالش برای تحقق اهداف فراملی سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران و ارزشها و آرمانهای
انقالب اسالمی نیز از جمله وظایف دیگر آن به
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شمار میآید (دهقانی فیروزآبادی.)291 :1388 ،
سپاه پاسداران توانست نقش مؤثری همدوش
ارتش در مقاومت مقابل نیروهای عراقی داشته باشد و
عملیات خود را تا عمق خاک عراق نیز پیش ببرد .سپاه
پاسداران حتی در اوج موقعیت دفاعی خود در جنگ
با عراق و زمانی که نیروهای اسرائیل به لشکرکشی به
جنوب لبنان دست زده بودند ،نزدیک به هزار نیروی
کارآزموده خود را برای دفاع از لبنان به این کشور اعزام
کرد و به آموزش شیعیان لبنان برای مقاومت در برابر
ارتش اسرائیل پرداخت (نوازنی.)270 :1388 ،
سپاه پس از پایان جنگ ایران و عراق و با آغاز
بازسازی نظامی در سال  1369تجدید سازمان یافت.
نیروی قدس سپاه پاسداران مسئولیت مستقیم
عملیات نظامی برونمرزی و به عبارتی خط مقدم
ایذایی جبهه نظامی راهبرد صدور انقالب اسالمی را
بر عهده دارد .تقریباً تمامی فعالیتهای برونمرزی
ایران در دهه گذشته به نیروی قدس مربوط
میشود که از طریق ایجاد رابطه با مبارزان اسالمی
و گروههای رادیکال و حمایت مالی از این گروهها یا
شخصیتهای اسالمی انجام میشود که در راستای
اصول و اهداف سیاست خارجی دولت ایران است
(نوازنی.)273-271 :1388 ،
با شروع بحران سوریه و نقشآفرینی کشورهای
منطقهای و فرامنطقهای ،ایران نیز با تمایل سوریه و
برای حل بحران اعالم آمادگی کرد .با حضور سپاه در
این منطقه و بهرهگیری از مشاورههای نظامی نیروهای
ایرانی ،ارتش سوریه دست به بازیابی دفاعی زد و
عم ً
ال با عوض شدن قاعده بازی ،حمالت برقآسای
تروریستها در بسیاری از مناطق متوقف شد .ارتش
کالسیک سوریه از این پس بود که توان دفاعی خود
را در برخورد با تروریسم باال برد و توانست با کمک
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آموزشهای سپاه شیوههای جنگ شهری را فرا بگیرد
و امکان دفاع را با کمترین تلفات ممکن پیدا کند.
ایجاد حشدالشعبی در عراق نیز گام بلندی بود که
سپاه قدس برای باال بردن توان نظامی مردم و ارتش
در برابر داعش برداشت (عابدی .)1396 ،عالوه بر این،
فرمانده کل سپاه ،سردار جعفری در رابطه با کمک
ایران به یمن گفت« :کمکهای ما به جبهه مقاومت
بنا به درخواست مردم و دولتهای آنان صورت گرفته
و یمن هم یک نمونه از آن است؛ امروز در یمن
حاکمیت به دست انصاراهلل است و کمکهای ایران در
حد مستشاری و معنوی است که یمن بیشتر به آنها
نیاز دارد و جمهوری اسالمی هم از این کمکها دریغ
نمیکند و این راه ادامه دارد( »..جعفری.)1396 ،
گفته میشود که گروههای نظامی نباید در امر
سیاستگذاری خارجی دخالت داشته باشند ،بلکه
باید تصمیمات اتخاذشده توسط سیاستمداران
را به اجرا درآورند .در جمهوری اسالمی ایران نیز
بیانیهها و اظهار نظرهای شخصی نظامیان ،در روند
سیاستگذاری خارجی تأثیر میگذارند که در اغلب
مواقع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح است .بر
همین اساس بسیاری معتقدند وظیفه اصلی رهبران
سیاسی ،حفظ منافع ملی یک دولت و ملت است؛
از این رو رهبران نظامی نیز باید در خدمت اهداف
سیاسی باشند .حتی در زمان جنگ نیز نظامیان باید
بر اساس برنامههای طرحریزیشده تئوریسینهای
سیاسی و بر مبنای منافع ملی حرکت کنند.
اگرچه قدرت نظامی ایران در منطقه بعد از جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران افزایش پیدا کرد و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و شاخه برونمرزی آن
یعنی سپاه قدس توانست در افغانستان ،عراق ،سوریه
و یمن نفوذ پیدا کند ،اما این وضعیت نمونهای از

معرفتشناسی نظامی را شکل داده است؛ به نحوی
که نظامیگرایان از حیطه اجرائیات به حیطه طراحی
و حتی ارزیابی سیاسی قدم نهادهاند.
به عبارت دیگر ،نظامیان که میبایست در ساختار
تبعی دنبالهرو سیاستگذاریهای کشور باشند ،خود
در جهتدهی به سیاستها نقش فعالی ایفا میکنند.
نظامیان بهتدریج سازوبرگ ایدئولوژیک دانشگاه،
رسانه ،مطبوعات ،شبکه تلویزیونی و منابع اقتصادی
را شکل دادهاند و به گونهای در کنار دیگر نهادها به
فعالیتی فراتر از حوزه عمل خویش مشغول هستند.
با توجه به این وضعیت گاهی شاهد ناهماهنگی و
اقدامات موازیکارانه در سیاست خارجی هستیم.
این اقدامات در برخی مواقع منافع ملی را از لحاظ
تعریف دچار ابهام میکند (جدول شماره .)1

 .3بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش نگارندگان به بررسی آسیبشناسی
نهادهای تصمیمگیرنده در سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران (مذهبگرایان ،دیوانساالری،
مردمساالری و نظامیگرایان)پرداختند .نهادهای
مذهبی از ماهیت فراملی انقالب اسالمی و همچنین
هویت اسالمی نظام جمهوری اسالمی ایران نشئت
میگیرند .این نهادها بدون توجه به نظام حاکم در
عرصه روابط بینالملل ،ضابطهها و هنجارهای موجود
در سیاست خارجی را بر هم زده و میخواهند نظم
موردنظر خود را جایگزین آنها کنند .نهادهای
دیوانساالر از جمله وزارت امور خارجه فقط یکی
از نهادهای ذیربط و نقشآفرین در فرایند و ساختار
تصمیمگیری به شمار میروند.
در عمل تعدد مراکز و سازمانهای تصمیمگیر و
سیاستهای متفاوت و متناقض توسط ارگانهای
مختلف در رابطه با سیاست خارجی و همچنین اقدام
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مستقیم نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی به مذاکره
با شخصیتها و مراکز سیاسی کشورهای خارجی در
زمره عواملی هستند که کارکرد عقالیی وزارت امور
خارجه در روابط خارجی را مورد تردید قرار میدهند.
مجلس به عنوان نهاد مردمساالر با توجه به
ضعف نخبگان سياسي كه اغلب محلي فكر ميكنند
توان مليانديشي در بُعد سياست خارجي را ندارد.
ریاستجمهوری هم با اینکه پس از بازنگری قانون
اساسی و حذف پست نخستوزیری ،قدرت و
اختیارات بیشتری یافته ،اما طبق اصل  113قانون
اساسی ،رئیسجمهور پس از مقام رهبری عالیترین
مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون
اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که
مستقیماً به رهبری مربوط میشود برعهده دارد.
نهاد نظامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و شاخه
برونمرزی آن یعنی سپاه قدس با اینکه توانستند در
افغانستان ،عراق ،سوریه و یمن نفوذ پیدا کنند اما این
وضعیت نمونهای از معرفتشناسی نظامی را شکل
داده است؛ به نحوی که آنها از حیط ه اجرائیات به
حیطه طراحی و حتی ارزیابی سیاسی قدم نهادهاند .به
عبارت دیگر ،نظامیان که میبایست در ساختار تبعی
دنبالهرو سیاستگذاریهای کشور باشند؛ خود در
جهتدهی به سیاستها نقش فعالی ایفا میکنند .به
طور کلی میتوان گفت ،در عرصه سیاست خارجی،
جمهوری اسالمی ایران از یکسو شاهد ائتالف نهادهای
دیوانساالر و مردمساالر و از سوی دیگر شاهد ائتالف
دو نهاد مذهبگرایان و نظامیگرایان است که منجر به
پیچیدگی تصمیمگیری در سیاست خارجی شده است.
وجود نهادهای متعدد تصمیمگیرنده در سیاست
خارجی ایران باعث شده است سیاست خارجی ایران
در پیگیری و تأمین اهداف خود در برخی مواقع با
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موفقیت و مطلوبیت کامل عمل نکند .به عبارت دیگر،
این آسیبها نهتنها خود معضالتی را ایجاد میکنند،
بلکه سبب مشکالت دیگری میشوند که در مجموع
سیاست خارجی را از وضعیت مطلوب دور میکند و
موجب شکست و ناکامی میشود.
ن قرارند:
برخی از راهکارهای این پژوهش بدی 
 شکلگیری گفتمان واحد در سیاست خارجیکشور از سوی رهبری؛
 تالش برای اجماع نظر در نخبگان حاکم درزمینه منافع ملی و مسائل و مشکالت کشور به وسیله
تفکیک و تقسیم نقش طراحی و اجرا و ارزیابی؛
 تنظیم روابط خارجی در چارچوب حفظ منافعکشور؛
 تأمین منافع ملی و نه لزوماً دوستی یا دشمنیدر برنامهریزی سیاست خارجی؛
 تأکید بر منافع ملی در مقابل گرایشهایآرمانگرایانه؛
 تعریف شفافی از منافع و اهداف ملی؛ اتخاذ استراتژیهای متناسب با وضعیت کشور؛ لزوم وحدت ساختاری و عدم موازیکاری درسیاست خارجی؛
 کاهش تعدد نهادها و تشکیالت تأثیرگذار درفرایند تصمیمگیری سیاست خارجی؛
 کمرنگ شدن عدم هماهنگی نهادهای تأثیرگذاردر سیاست خارجی؛
 رفع سوءتفاهمات بروزکرده در رابطه باکشورهای همسایه و جهان و همچنین کاهش
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اختالفات به حداقل ممکن؛
 تعادل بین تنشزدایی و آمادگی قدرتمندانه درمقابل دشمن؛
 کاهش رفتار ایدئولوژیک در سیاست خارجی؛پیگیری سیاست واقعگرایی و تعقیب تماس بادولتها؛
منطبق کردن تصمیمات سیاست خارجی باشرایط در حال تغییر نظام بینالملل؛
 -ارزیابی علمی از توانمندیهای کشور.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمام اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است.
حامي مالي

این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان

تمامی نویسندگان در نگارش این مقاله مشارکت
داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع
ندارد.
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صدقی ،ا .)1386( .سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
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از آغاز تا سال  .1368تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
عابدی ،س .)1396( .سپاه و امنیت منطقه ای در غرب آسیا.
قابل دسترس درhttps://farsi.iranpress.com/iran-i101247 :

عباسی ،م .)1391( .چالشهای سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران و اتحادیه اروپا در دوره پس از  11سپتامبر.
چاپ  .1تهران :دانشگاه امام صادق.

عمید زنجانی ،ع .ع .)1368( .انقالب اسالمی و ریشههای آن.
تهران :نشر کتاب سیاسی.
فیرحی ،د .)1382( .نظام سیاسی و دولت در اسالم .قم:
مؤسسه آموزشی عالی باقرالعلوم.
کاظمی ،ح .)1392( .نهادگرایی به عنوان الگویی برای تحلیل
سیاسی .پژوهش سیاست نظری.27-1 ،)13( ،

کیسینجر ،ه .)1396( .نظم جهانی :تأملی در ویژگی ملتها
و جریان تاریخ [م .ت .حسینی ،ترجمه فارسی] .تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.

محمدی ،ح .ر .)1393( .تبیین نشانگان قدرت و تأثیر آن بر

سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران .فصلنامه بینالمللی
ژئوپلیتیک.148-122 ،)35(10 ،

محمدی ،م .)1377( .سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران:
اصول و مسائل .چاپ  .1تهران :نشر دادگستر.
موالنا ،ح ،.و محمدی ،م .)1387( .سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران در دولت احمدینژاد .تهران :نشر دادگستر.
نخعی ،ه .)1376( .توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسالمی:
بررسی تطبیقی سیاست خارجی دولتهای ملی و اسالمی.
تهران :وزارت امور خارجه.
نظرپور ،م .)1387( .نقش سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
تداوم انقالب اسالمی .حصون.67-45 ،)17( ،

نوازنی ،ب .)1388( .صدور انقالب اسالمی :زمینهها و
پیامدهای بینالمللی آن .تهران :پژوهشکده امام خمینی و
انقالب اسالمی.
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