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چکیـده
سیاست خارجی هر کشور یکی از مهمترین موضوواا

ارهو هایی اسوت کو موروتوجو

نظری پروازان محققان الوم سیاسی ر ابط بینالملل قرارگرفت است .اتخاذ سیاست خوارجی از
سوی هر کشور از الل اوامل گوناگون متنوای نشأ

میگیرو .ور خصوص بررسی تحلیول

سیاست خارجی کشورها نظری پروازان محققان از نظری ها الگوهای گوناگونی استفاوه میکننو
ک یکی از این نظری ها الگویِ سیستمیک است .این پژ هش وره و ب کارگیری ایون الگوو جهوت
بررسی سیاست تج ی نظرطلبی ور سیاست خارجی جمهووری اسویمی ایوران ور و ران ریاسوت-
جمهوری محموو احم ینژاو است .ه ف این پوژ هش بررسوی نشوان واون امکوان بو کارگیری
نظری سیستمیک ر ابط بینالملل ب انوان چوارچو

نظوری بورای تبیوین بررسوی جهوتگیوری

تج ی نظرطلبی ور سیاست خارجی محموو احمو ینژاو اسوت .بنوابراین سواا اهولی پوژ هش
ابار

است از اینک آیا امکان کاربرو نظری سیستمیک ر ابط بینالملل ب انوان چوارچو

نظوری

ور بررسی جهتگیری تج ی نظرطلبی ور سیاست خارجی محموو احم ینژاو جوو وارو یا خیر؟
فرضی این پژ هش با ور نظر گرفتن فرآین تعاملی میان اناهر اجزاء از طریو نهواوه تبو یل
واوه نیز بازخورو از قابلیت زیاوی ور تبیین سیاست تج ی نظرطلبی ور سیاست خارجی محمووو
احم ینژاو برخوروار است .اما همواره بای ور نظر واشت ک این نظری نیز ب مانن سایر نظریو هوا
از توان قابلیت کافی ور خصوص تبیین کلیت تمامیت سیاست خارجی جمهوری اسیمی ایران
برخوروار نیست .این پژ هش با ر یکروی توهیفی -تحلیلی هور
هور

گرفت

گروآ ری واوههوا بو

اسناوی کتابخان ای است.

 واژگان کلیدی:
الگویِ سیستمیک ر ابط بینالملل تج ی نظرطلبوی سیاسوت خوارجی جمهووری اسویمی ایوران
محموو احم ینژاو

مقدمه
سیاست خارجی هر کشور بر اساس متغیرها و عواملی شکل میگیرد کهه بهه نوبهه خهود
جهتگیری آنها را در این عرصه مشخص میکنند .این متغیرها عالوه بر تعیهین جههتگیهری
سیاست خارجی کشورها میتوانند درک درستی از مناسهاا میهاب بهازیگراب در عرصهه ن هام
بینالملل ارائه دهند .برخی از این متغیرها همواره ثابت هستند که نقش آنهها در آرمهاب کلهی
سیاست خارجی کشورها برجسته است .امها متغیرههایی نیهز وجهود دارنهد کهه دارای خ هلت
دگرگونی و تغییر پذیری بوده و نقش این متغیرها بیشتر در حوزه تاکتیک و جهتگیری نمایاب
میشود .یکی از جهتگیریهای سیاست خارجی ،تجدیدن رطلای در ن ام بینالملل است .این
جهتگیری در ن ام بینالملل به معنای نارضایتی از وضع موجود ،تالش بهرای شهالوده شهکنی
آب و ایجاد ن م مطلوب و مورد رضایت در ن ام بینالملل است .تجدیدن رطلای گاهی برای به
دست آوردب جایگاهی بهتر در مناساا بینالمللی و گاهی برای احیای غرور و ع مت از دست
رفتههه یههک ملههت اسههت .شهههور رایههش سههوم و آغههاز جنهها جهههانی دوم اتخهها جهههتگیههری
تجدیدن رطلای را برای احیای ع مت آلماب تایین میکند .بر این اساس ،پس از پایاب جنها
جهانی اول دول پیروز برای جلوگیری از بروز مجدد جنا عهدنامه ورسهای را منعقهد نمودنهد.
سختترین قسمت این معاهده مربوط به آلماب بود .متفقین این کشور را به خاطر شروع جنا
مق ر شناختند و در این معاهده در قاال صلح ،از آب غرامت جنگی و سرزمین مطالاه کردنهد.
جمهوری وایمار ،دولتی که پس از فرار ویلهلم دوم ،امپراتور آلماب در این کشور تشهکیل شهده
بود به ناچار برای انعقاد صلح با متفقین این پیماب را امضا کرد .طاق این پیماب ،مردم آلماب به
خاطر شروع جنا مق ر شناخته شدند و باید غرامتی حدود صهد میلیهارد دالر (در آب زمهاب)
میپرداختند .همچنین در پی این معاهده ،تعداد نیروهای ارتهش آلمهاب را بهه صهد ههزار نفهر
کاهش داد ،تمام زیردریاییها و ناوهای قدرتمند جنگی (بهجز شش فروند) آلماب بهه متفقهین
تحویل داده شد و آلماب دیگر حق ساخت هواپیما و تانک و دیگهر جناافزارههای تههاجمی را
نداشت .به جز آب ،مستعمرا آلماب در آفریقا ،چین و حوزه اقیانوس آرام ،گرفته شهد .ایهاال
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آلزاس و لورب آلماب که زمانی به فرانسه تعلق داشتند به این کشور باز پس داده شدند و اراضی
وسیعی از آلماب به لهستاب واگذار شد؛ و از همه مهمتر راینالند -فالتز ،اراضی حاصلخیز غهرب
رود راین برای  ۰۵سال به متفقین سپرده شد .بسیاری از این نواحی ،نهواحی حاصهلخیز ،کانهه
خیز و صنعتی آلماب بود.
این موارد موجب نارضایتی آلمابها از شرایط بوجود آمده پس از جنا جهانی اول شده و
سودای بازگشت به ع مت و شکوه رایش دوم منجر به شهور نازیسم شد .در این دوره آلمابها
به دلیل نارضایتی از معاهده ورسای ،احساس از دست رفتن غرور ملی ،از دست دادب بخشی از
سرزمینهای خود و ناکارآمدی جمهوری ضعیف و شهکننده وایمهار ضهمن رد کهردب وضهعیت
موجود ،به شالودهشکنی این وضعیت پرداخته و تجدیدن رطلای خود را در قالب شهعار فضهای
حیاتی و راهارد توسعهطلای دناال نمودند .بنابراین ،تجدیدن ر طلاهی آلمابهها در جنها دوم
جهههانی بیشههتر بههر مانههای احیههای غههرور و ع مههت ملههی آنههاب قابههل توجیههه اسههت .گههاهی
تجدیدن رطلای برای دستیابی به وضعیتی بهتر در ن ام بینالملهل و یها رههایی از فشهارهای
محیط قابل ارزیابی است .یکی از ویژگیهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایهراب پهس از
انقالب اسالمی سال  ،15۰1ویژگی تجدیدن رطلاانه آب در ن م مستقر و قواعد بازی در ن هام
بینالملل است .این جهتگیری یکی از اصول کلی سیاست خارجی جمهوری اسهالمی در ایهن
دوراب است که گاهی بسیار برجسته و گاهی به صور مالیم دناال شده است .بهین سهالهای
 1511تا  1531در زماب دولت اصالحا  ،جمهوری اسالمی سعی داشت بیشتر در قالب قوانین
و مقررا بینالمللی و با تکیه بر اصل تنشزدایی سیاست خارجی خود را شکل دهد.
در سال  1531و با انتخاب محمود احمدینژاد به عنهواب نهمهین رئهیس جمههور اسهالمی
ایراب ف ل نوینی در سیاست خارجی جمههوری اسهالمی آغهاز شهد کهه بهه حاکمیهت گفتمهاب
اصولگرایی عدالت محور انجامید .ویژگی بارز سیاست خارجی ایراب در ایهن دوراب جههتگیهری
تجدیدن رطلاانه آب در ن ام بینالملل بود .به چالش کشیدب مشروعیت سازماب ملهل ،اصهرار بهر
اصالح ساختار سازماب ملل و شورای امنیت ،رد کردب هولوکاست و  ...همگی بهه نهوعی سیاسهت
تجدیدن رطلای ایراب را نشاب میدهد .بر ایهن اسهاس ،ن هام بینالملهل بههعنواب کلیتهی واحهد
نتوانست دادهها و بروندادهای مناسای را در اختیار ایراب قرار دهد و همین نکته موجهب بهازخورد
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منفی جمهوری اسالمی ایراب به کار آیی ن ام بینالملل گردیده است .بنابراین ،در ن ر مسهوولین
جمهوری اسالمی ایراب در دوراب مورد بررسی ،ن ام بینالملل مشهروعیت خهود را بهواسهطه کهار
آیی نامطلوب ازدستداده و اصالح ساختارها ،نهادها و ن ام بینالملل در قالهب سیاسهت تجدیهد-
ن رطلای در دستور کار محمود احمدینژاد قرار میگیرد .این سیاست مجموعهه ن هام بینالملهل
را در حوزه تخ یص اقتدارآمیز ارزشها (ثرو  ،قدر و  )...ن امی ناعادالنهه مهیدانهد کهه اصهل
تاعیض میاب کشورها مهمترین رکن قوام و دوام آب است .این عملکرد تاعیضآمیهز سیسهتمیک
موجب عدم مشروعیت کلیت سیسهتم در ن هر دولتمهرداب جمههوری اسهالمی ایهراب گردیهده و
درنتیجه در فرآیند بازخورد ،بهجای بازخورد مثات و حمایهت از عملکهرد ن هام ،شهاهد بهازخورد
منفی و سیاست تجدیدن ر طلای در سیاست خارجی محمود احمدینژاد هستیم.
 .5چارچوب نظری
واژه سیستم یا ن ام یکی از واژگاب پرکاربرد در حوزه علوم سیاسی و روابهط بینالملهل
است  .مفهوم سیستم در این عرصه مطالعاتی متضهمن چنهد مفههوم اسهت کهه عاارتنهد از؛
نخست ،یک چارچوبن ری که اطالعا و دادههای مهرتاط بها پدیهدهههای سیاسهی در آب
جمع و دستهبندی میشوند؛ دوم ،یک سلسله ارتااطا همگهرا کهه بهر مانهای متغیرههای
سیاسی فرضی استوار است؛ سهوم ،ارتاهاط معنهادار بهین متغیرههای موجهود در یهک ن هام
) .(Dougherty & Faltzaraff, 2000: 102این واژه برای تعیین شرفیت یک ن ام سیاسهی
به من ور حفظ تعادل و ثاا خود در برابر تغییر بر اثر فشار عوامل داخلی و خارجی به کهار
میرود ) .(Goodman, 1965: 266بنابراین واژه سیستم اشهاره بهه ن هامی دارد کهه از اجهزا و
متغیرهایی تشکیل شده و در یک وضعیت متعامل تعیین کننده شرفیت ن هام سیاسهی هسهتند.
ن ریه سیستمیک 1به عنواب یکی از ن ریههای کاربردی و مطرح در عرصه علوم سیاسی و روابهط
بینالملل در پی وقوع انقالب رفتاری وارد عرصه مطالعا علوم سیاسهی شهد .ایهن ن ریهه محهور
بررسی خود را کل ن ام یا سیستم ،شامل مجموعه تعامال سیاسی ،اقت هادی و اجتمهاعی قهرار
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میدهد (قوام .)52 :153۵ ،تحلیل سیستمی در مقابل دیدگاه تقلیلگرایانه رفتارگرایی که سهعی
بر یافتن رابطه بین یک محرک و پاسخ داشت خواهاب تایینی جامع است .جامعیهت تایینهی بهه
معنای توجه به ابعاد مختلف وجودی جامعه انسانی نیست بلکه ناشی از رهیافت یگانهه سهاز علهم
پوزیتویستی است .این ن ریه را دیوید ایستوب با الهام از دیدگاه جامعهشناختی تهالکو پارسهونز
وارد علوم سیاسی کرد (سیف زاده.)225 :1531 ،
تالکو پارسهونز ماتکهر ن ریهه سیسهتم اقهدام ،1عملکهرد فهاعالب و بهازیگراب روابهط
بینالملل را در قالبهای سیستمی قرار میدهد .در این الگو افراد به عنواب عامل و هم سوژه
و مفعول اقداما متقابل یکدیگر قرار میگیرند و در یک تسلسل کهنش ه واکهنش در صهدد
دستیابی به اهداف خود و حفظ و برقراری تعادل سیستم هستند .وی در یک سیستم اقدام
سه نوع سیستم فردی را که به یکدیگر مرتاط هسهتند از ههم تفکیهک مهیکنهد .ایهن سهه
سیستم عاارتند از؛ سیسهتم شخ هیتی ،سیسهتم اجتمهاعی و سیسهتم فرهنگهی .ایهن سهه
سیستم بر یکدیگر به صور متوازب اثر میگذارنهد کهه در نهایهت موجهب تگثیرگهذاری بهر
سیستم کل میشود .بنابراین در ن ریه سیستمیک ،ن امی با ثاا و متعادل تلقهی میشهود
که در آب بازیگراب نیازهای متقابل یکدیگر را تگمین میکنند و انگیهزه تعامهل و همکهاری و
تقابل در آنها ترغیب میشود (کاشمی .)11-12 :1531 ،ازن ر ن ریه سیستمی ههر ن هامی
معطوف به یک هدف و غایت است .وجهه تمهایز ایهن نگهرش از ن هامههای بها نگهرش غیهر
پوزیتویستی در این است که مفهوم غایت و هدف برای پوزیتویسهتهها بهه کهارکرد تاهدیل
میشود و در نگرشهای غیر پوزیتویستی غایت به هدف تادیل میشود .این بینش مهاهیتی
سکوالریستی دارد که به اصالت ا معتقد است و نه اصالت گوهر .همهین نکتهه زمینهسهاز
تگکید ن ریهپردازاب بر ماهیت عینی پدیدههای هستی میشود .ن ریه سیستمیک مانند ههر
ن ریه و رویکردی دارای یک رشته اصول و مفاهیم است که موجب شکلگیری و تمایز ایهن
ن ریه از سایر ن ریهها میگردد .این مفاهیم و مفروضا عاار اند از:
 -1مفهوم ن ام :ن ام بنیادیتهرین و مهمتهرین مللفهه ن ریهه سیسهتمیک را تشهکیل
میدهد .آلموند و پاول معتقدند که« :یک سیستم ،الهامبخش نوعی هماستگی بین اجهزا و
. Action System
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نوعی مرز با محیط اطراف اسهت» .ایهن هماسهتگی عاهار اسهت از تهگثیر پهذیرفتن تمهام
مللفههای یک ن ام از تغییر و دگرگونی یک مللفه .از دید آلموند و پاول ن امهای اجتمهاعی
مح ول تجمع افراد نیست بلکه ،مح ول به هم پیوستن نقشهاست .در مورد ن ام سیاسی
این دو معتقدند« :ن ام سیاسی از نقشهای متعامهل اتاهاع یها شههرونداب بها قانوبگهذاراب،
بوروکرا ها و قضا تشکیل میشود ) .(Almond & Powell, 1978: 5-6آناتول راپوپور
معتقد است « :ن ام یا سیستم عاار است از یهک مجموعهه کهه بهه خهاطر روابهط متقابهل
تکتک اعضای تشکیلدهنده بهصور یک کل عمهل مهیکنهد ).(Rapoport, 1987: 102
دیوید ایستوب یکی دیگر از ن ریهپردازاب این حوزه در تعریف ن ام سیاسی میگوید« :ن هام
سیاسی ن امی است که با ایجاد فرآینهد تاهدیل بهین ورودیهها و خروجهیههای ههر ن هام
تخ یص اقتدارآمیهز ارزشهها را میسهر مهیسهازد» ) .(Easton, 1963:. 284-285من هور
ایستوب از تخ یص اقتدارآمیز ارزشها سیاستهایی است که مسهووالب اجرایهی ،قضهایی و
قانوبگذاری برای هر جامعه اتخا میکنند .این ارزشها میتواند شامل توزیع قدر  ،ثهرو
و  ...باشد .ن ام سیاسی با توزیع تخ یصیافته ارزشها نشاب میدهد که برخی از منهاطق و
بخشها برای ن ام دارای اهمیت بیشتری نسات به سایر بخشها هستند (تگکیهد از نگارنهده
است) .درمجموع ،سیستم و ن ام را میتواب اینگونه تعریف کرد« :سیستم معرف گروههی از
عناصر متغیر است که به طریقی خاص در کنار هم قرارگرفتهانهد تها مجموعههای را تشهکیل
دهند .عناصر ههر سیسهتم دارای روابطهی خهاص بها یکهدیگر هسهتند ،بههعاار دیگر دارای
وابستگی متقابل بوده و در حالت تعادلی قرار دارند .یعنی در طول زمهانی معهین روابطشهاب
متعادل و باثاا است» (جانسوب 1515 ،به نقل از ملکوتیاب.)11۰ :1533 ،
 -2کارکرد :1کارکرد مفهومی است که موجب تمایز یک ن ام از ن ام دیگر میشود .ایهن
تمایز ،تمایزی ماهوی است .بهعنواب نمونه میتواب کهر کهرد کهه ن هام سیاسهی بها کهارکرد
تخ یص اقتدارآمیز ارزشها از ن امهای دیگری چوب امت ،قایله و  ...متمایز میشهود .مفههوم
کارکرد نشابدهنده تمایل ن ریهپردازاب به حفظ بیطرفی ارزشی است .همین بیطرفی ارزشی
نشابدهنده همسطح کردب همه ن امها در حوزههای مختلف علهوم انسهانی بها علهوم طایعهی
. Function

1
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است .کسانی که به نیت انسانی اهمیت میدهند بهجای کارکرد مفهوم را هدف قرار میدهند،
و این هدف از سوی متعاملین در ن ام بهطور آگاهانه تعیین و تعقیب میشود .کارکرد و ههدف
عامل مهمی است که موجب تمایز کیفی انواع ن امها میشود (سیف زاده.)1531:22۰ ،
 -5ساختار بازیگراب و ساختار پویش :این دو مفهوم نیز مانند مفهوم کارکرد موجب تمایز
ن امها میشوند .اما نکتهای که باید در ن ر داشت این است که کهارکرد موجهب تمهایز کیفهی
انواع ن ام از یکدیگر شده و این دو مفهوم موجب تمایز کمی میشوند .مفاهیمی چوب متعهادل
ه نامتعادل ،واگرا ه همگرا ،تجلی تمایز پویشی و مفاهیمی چوب بسته ،نیمه بسته و بهاز بیهانگر
وجهی است که مللفههای ن ام ساختاریافتهاند .بهعاار دیگر ،ساختار بازیگراب عاار اسهت از
بافتی که از تعامل نقشهای مالزم ایجاد میشود (سیف زاده.)22۰ :1531 ،
 -1وابستگی متقابل ،حساسیت و آسیبپذیری از دیگر مفاهیم مربوط به ن هام اسهت.
هر چه ن ام از این خ لتها بیشتر برخوردار باشد درجه میهزاب ادغهام ن هام بیشهتر اسهت.
کماود هر یک از این خ ال نشاب از درجه پایین ادغهام مللفههههای ن هام اسهت .وابسهتگی
متقابل عاار است از« :پیوند مستقیم و مثاهت منهافع دولتهها در مهواردی کهه تغییهر در
موقعیت یک دولت ،جایگاه سایرین را در هماب جهت تغییر میدههد» .همچنهین ،وابسهتگی
متقابل بهعنواب یک ن ام تعریف میشود که میتواب آب را برآیند پیونهدهای فهوق دانسهت:
«وابستگی متقابل به مفهوم ن امی اسهت کهه در آب ،دولتهها معمهوالد در نردبهاب موقعیهت
بینالمللی (توازب اقت ادی ،قدر  ،رفاه ،دسترسی به اطالعا  ،و یا تکنولهوژی) بهاهم بهاال و
پهایین مهیرونهد» ) Rosecrance et al, 1977: 425بهه نقهل از مشهیر زاده.)13 :1531 ،
حساسیت متضمن درجه واکنش در یک چارچوب سیاستگذاری است ه یعنهی تغییهرا در
یک کشور با چه سرعتی موجب تغییرا در کشور دیگر میشود و آثار آب تا چه حهد اسهت.
آسیبپذیری نیز عاار است از قابلیت یک بازیگر در تحمل هزینههههای تحمیلهی ناشهی از
وقایع خارجی ،حتی پس از تغییر سیاستها (مشیر زاده.)13 :1531 ،
 -۰واگرایی و همگرایی :این دو مفهوم به سه مفهوم قالی وابسته میباشند .ن امههایی
که در حال تعادل و ثاا پایدار باشند ،بین مللفههای آب درجه بهاالیی از همگرایهی وجهود
دارد .درصورتیکه ن ام از حالت تعادل خارجشده باشد ،ممکن است تعهادل جامعهه بهه ههم
بخورد (سیف زاده.)221 :1531 ،
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 -1تعادل و عدم تعادل :تعهادل اشهاره بهه وضهعیتی دارد کهه بهین فعالیهت و کهارکرد
ن ام ههای تابعهه اجتمهاعی همهاهنگی و همسهویی وجهود داشهته باشهد .درصهورتیکه ایهن
هماهنگی وجود داشته باشد ،ن ام کارا و کارکردی است .در صهور بهروز ناهمهاهنگی و یها
ق ور یکی از مللفهها در انجام کارکرد ،ن ام ممکن است دچار ناکارکردی موقتی یها دائمهی
گردد (سیف زاده.)221 :1531،

در ت ویر فوق الگوی سیستمی ازن ر دیوید ایستوب ترسیمشده اسهت .همابگونهه کهه
1

2

مالح ه میگردد فرآیند تعاملی در این الگو بهر سهه پهارامتر نههاده  ،تاهدیل و داده اسهت.

تقاضاها در حکم نهادههای یک ن ام میباشند که بهن ام عرضه میشهوند و ن هام از طریهق
تادیل و پردازش این نهادهها را به ت میم و قانوب تاهدیل مهیکنهد و مجهدداد بهه متقاضهی
تحویل میدهد .فرآیند تادیل نهاده به داده و ارائه آب به متقاضهی یها اجهزا همهاب مفههوم
کارکرد است .سیاستها و ت میما از دو سو موجهب واکهنش متقاضهی میشهود .بهه ایهن
صور که متقاضی یا این ن ام را دارای کارآمدی و مطلوبیت میداند که درنتیجهه بهازخورد
مثاتی به کارکرد ن ام خواهد داشت و نهایتاد مسهوله حمایهتهها تالهور مییابهد و یها اینکهه
ت میما و کارکرد مورد رضایت متقاضی نیست که این امر موجب بازخورد منفی میشهود.
بازخورد منفی ممکن است خود مجهدداد مسهوله عرضهه نههاده بهه سیسهتم را مطهرح کنهد.
بهعاار دیگر ،فرآیند تعاملی در الگوی سیستمی به سه قسمت نهاده ،تادیل و داده تقسهیم

. Input
. Conversion

1
2
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میشود .از طریق نهاده و داده است که ن ام سیاسهی بها سهایر ن امههای اجتمهاعی ارتاهاط
برقرار میکند و باعث تعادل میاب ن ام و محیط آب میشود (قوام.)52 :153۵ ،
اما ن ریه سیستمی در عرصه روابط بینالملل و سیاست خارجی نیز نقهش قابهلتوجهی در
پژوهشها و بررسهی موضهوعا دارد .در ایهن ن ریهه ،محهیط ن هام بینالملهل بههعنواب کلیهت
سیستمی در ن ر گرفته میشود که از اجزا و عناصر خود قوام یافته است .بههعاار دیگر محهیط
بینالملل توسط چهارعن ر واحدها (دولتها و بازیگراب غیردولتی) ،کنشههای متقابهل ،قواعهد و
مرزها در قالب سه مفهوم ساختار ،فرآیند و کارگذار مفهومسازی میشوند (قاسمی.)1533:23 ،
در ن ام بینالملل آنچه ازن ر الگوی سیستمی اهمیت دارد حفهظ ثاها و تعهادل اسهت.
برای ایجاد ثاا و تعادل ضرور دارد که ارزشههای مشهترک ،خهارج از مرزههای سیاسهی و
جغرافیایی بین فاعالب و عامالب سیستم بینالمللی شناسایی و تقویت گردد و برای این من هور
روشها و راهکارهایی تدوین گردد و به مرحله اجرا درآید (کهاشمی .)1531:12 ،امها آنچهه در
عمل مشاهده میشود تنوع ساختاری و تفاو در میزاب برخورداری ن امهای فرعی از استقالل
نسای و ترکیب سیاستگذاراب و ت میمگیرندگاب است که عملکرد ن ام سیاسی را در تاهدیل
خواستها و تقاضاها به سیاست عمومی با دشواری روبهرو میکند (قوام.)213 :1532 ،
 .2جهتگیری تجدیدنظرطلبی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
تجدیدن رطلای در سیاست خارجی یکی از سیاستهایی است کهه دولتهها اصهوالد در
شرایط وجود نارضایتی از خود بروز میدهند .در این سیاست ،فرض بر این اسهت کهه ن هام
بین الملل به هر دلیلی توانایی ارائه کارکرد عادالنه را ندارد و لهذا در راسهتای تهگمین منهافع
واحدها عمل نمیکند .بنابراین ،دولتها برای تگمین منافع خود ضهمن مشهروعیت زدایهی از
ن م بینالمللی ،سیاست تغییر وضع موجود را در دستور کار خود قرار میدهند .دولتههایی
که بنا به دالیل و انگیزههای گوناگوب ،ازجمله ایهدئولوژیک ،تکنولوژیهک ،توسهعهطلاانهه یها
جاراب شکستها و ناکامیهای گذشته دارای اهداف تجدیدن ر طلاانههانهد ،مهیکوشهند بهه
نحوی و از طریق شرکت در اتحادها و ائتالفهای جدید و نیز تقویهت قهدر ملهی خهویش،
وضع موجود درصحنه سیاست بینالملل را بر هم بزنند.
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اصوالد دولتهایی که سیاست خارجی آبها در چارچوب ایدئولوژی به مفهوم اخهص آب
تعایر و تفسیر می شود ،از تقسیما جغرافیایی موجود ،توزیع قدر و هنجارهای حهاکم بهر
سیاست بینالملل ناراضیاند؛ زیرا ایهدئولوژی بهر اسهاس ارزش تعریهف میشهود و ارزشهها،
«بایدها» و «ناایدها» را مطرح میکنند؛ به این معنا که چه نوع رفتار اقت هادی ،فرهنگهی و
اجتماعی و حقوقی قابلقاول ،و کدامیک از آبها موردقاول نیستند .با چه واحدهای سیاسی
رسمی و غیررسمی و با چه شهرایطی بایهد ارتاهاط برقهرار کهرد و بهاالخره بهه سهازمابهای
بینالمللی چگونه باید نگریست؟
مجموعه این بایدها و ناایدها نههادهههای سیاسهت خهارجی و جهتگیریههای اینگونهه
دولتههها را در عرصههه سیاسههت بینالملههل مشههخص میکننههد (قههوام.)122-121 :1531 ،
جهتگیری تجدیدن رطلای در سیاست خارجی محمود احمهدینژاد در قالهب رویکهرد و نگهاه
انتقادی وی بهن ام بینالملل متجلی گردیده است .اصوالد همین ن رگاه انتقادی بهه سهاختار و
ن ام بینالملل است که محور هستی شناختی گفتماب اصولگرایی عهدالت محهور را از ن هم و
ن ام بینالملل شهکل مهیدههد .از دیهد دولتمهرداب و سیاسهتگذاراب بسهیاری از هنجارهها و
انگارههای حاکم بر قواعد و قوانین فعلی ن ام بینالملل خود بهنوعی منجر به تداوم ن ام ماتنی
بر بیعدالتی و شلم میشود .بهعاار دیگر ،قواعد ناعادالنه منجر به شکلگیری ن ام بینالملهل
نامشروع گردیده است و همین ن ام مجدداد جهت حفظ خود این قواعد و انگارههای ناعادالنه را
بازتولید میکند .در ن ام بینالملل کنونی برخی هنجارهای غیرقابلانکار مطرح است که به تابو
و خط قرمز و حتی اسطوره تادیلشدهاند که نیازمند تحقیق و تفحص بیشتری اسهت؛ چراکهه
بنیاب مشروعیت برخی رژیمها بر آب بنانهاده شده است .ازجمله این هنجارههای پذیرفتهشهده
بینالمللی که انکار آب طی قانوب وضعشده مستوجب مجازا است ،مهیتهواب بهه هولوکاسهت
اشاره کرد که ازن ر غربیها غیرقابلانکار است؛ چراکهه مشهروعیت رژیهم صهیونیسهتی بهر آب
استوار است .تشکیک احمدینژاد در مسوله هولوکاست را میتواب با ههدف شکسهتن تابوههای
موجود در ن ام بینالمللی ارزیابی کرد .وی بر این اعتقهاد اسهت« :بههواقع اگهر شهش میلیهوب
یهودی در لهستاب توسط نازیها در کورههای آدم سوزی و اتاقکهای گاز کشتهشهدهاند ،چهرا
مجال تحقیق فراروی پژوهشگراب برای جسهتجو دربهاره صحتوسهقم و میهزاب کشتهشهدگاب
گشوده نمیشود؟ مضافاد آبکه درصورتیکه این اتفاق بهواقع رخداده باشد اگر اروپاییاب مرتکب
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چنین جنایتی شدهاند ،چرا کشورهای خاورمیانه باید تاواب آب را پهس بدهنهد؟ ازایهنرو ،بهتهر
است که خود اروپائیاب نسات به اسکاب یهودیاب در سرزمین خود اقدام کنند .این اقدام نهوعی
سیاست «تجدیدن رطلاانه» محسوب میشود که سعی دارد عالوه بر تغییر سیاستها نسات به
تعدیل و ت حیح هنجارها نیز اهتمام ورزد» (دهشیری  153۰به نقل از عیوضی.)222 :1531 ،
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایهراب در زمهاب محمهود احمهدینژاد سهاختارها و ن هم
بینالمللی موجود چیزی جز تاانی دو سوی آتالنتیک بر ضد ایراب ناود .جمهوری اسالمی ایراب
قطعنامههای شورای امنیت و تحریمهایی که علیهه برنامهه هسهتهای ایهراب اعمهال مهیشهد را
سیاسی میدانست تا اینکه ماتنی بر واقعیهت و بهر مانهایی حقهوقی باشهد .بنهابراین از دیگهر
نهادهایی که موردانتقاد احمدینژاد قرار گرفت شورای امنیت سازماب ملل متحهد بهود .از دیهد
محمود احمدینژاد اساساد شهورای امنیهت چیهزی جهز ابهزار قهدر های بهزر

بهرای اجهرای

مقاصدشاب ناود .همین امر موجب شد تا محمود احمدینژاد از لزوم تغییر در سهاختار شهورای
امنیت سازماب ملل متحد سخن بگوید.
آنچه در باب رویکرد تجدیدن رطلاانه در سیاسهت خهارجی جمههوری اسهالمی ایهراب
بهصور اعم و محمود احمدینژاد بهصور ویژه در مورد نامشروع و ناعادالنه دانستن ن هام
بینالملل و ساختارهای آب قابل کر است نحوه شکلگیری اساس ایهن ن هم اسهت .بنها بهه
مستندا تاریخی ن م فعلی و حاکم بر ن ام بینالملل مولود جنا جهانی دوم بهوده اسهت.
بهعاار دیگر ایاال متحده آمریکا و انگلستاب (روزولهت و چرچیهل) بهر روی عرشهه کشهتی
آتالنتیک این ن م و رکن اصلی آب یعنی سهازماب ملهل متحهد را طراحهی کردنهد (ر.ک بهه
آماروز .)13-۰5 :1531 ،بنابراین ،نطفه و بنیاب سازماب ملهل متحهد و ن هم پهس از جنها
جهانی دوم بر اساس الگوی لیارال دموکراسی پیریزی شد نه بر اساس اصول و آمهوزهههای
مورد ادعای گفتماب اصولگرایی عدالت محور.
این ساختار اقدام به تولید قواعد و هنجارهایی نمود که در ارتااط و قوامبخشی متقابلی
با ن ام بینالملل موجود هستند .از سویی حاف ه تهاریخی ایرانیهاب متهگثر از وقهایعی چهوب
اشغال ایراب در سالهای دو جنا جههانی ،قحطهی سهالهای  1311-1313و تلهف شهدب
حدود  3الی  11میلیوب ایرانی (مجد ،)1513 ،کودتای  23مهرداد  1552ه.ش (وودههاوس،
 )1513و  ...و از سوی دیگر عملکرد فعلی ساختار ن ام بینالملل بهویژه در خ هوص جنها
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تحمیلی عراق علیه ایراب و نیز مسوله فلسطین و  ...در نامشروع و ناعادالنه جلهوه دادب ایهن
ن م و ساختار در ا هاب ایرانیاب تگثیر بسزایی دارد .این امر در گفتماب اصهولگرایهی عهدالت
محور نیز در همین راستا قابل تایین است.
 .9بررسی نهادههای نظام سیاسی ایران در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد در
قالب جهتگیری تجدیدنظرطلبانه
در ن ریه سیستمیک ،ن ام بینالملل بهعنواب کلیتی واحد ت ور میشود که واحهدهای
تشکیلدهنده آب دولتها و بازیگراب فراملی میباشند .این دولتها بها کهنش خهود موجهب
تالور ن ام بینالملل میگردند .ویژگی ن ام بینالملل کارکردی بودب آب است .به این معنی
که ن ام بینالملل بهعنواب یک سیستم نههادهههای واحهدها (دولتهها) را اخهذ و از طریهق
پردازش آبها را به داده تادیل میکند .چنانچه دادهها مورد انت ار بازیگراب نااشند بههجای
شکلگیری مفهوم حمایت ،بازخورد منفی و عدم مشروعیت ن ام تالور مییابد.
در خ وص شکلگیری سیاست تجدیدن رطلاهی در دوراب ریاسهتجمههوری محمهود
احمدینژاد میتواب به نهادههای جمهوری اسهالمی ایهراب در دوراب هشهتسهاله اصهالحا
اشاره کرد که ن ام بینالملل نهتنها دادههایی متناسهب و درخهور بهرای جمههوری اسهالمی
ایراب ارائه ننمود بلکه این دادهها از سوی مسوولین ایرانی دادههایی تلقی گردید کهه امنیهت
ملی جمهوری اسالمی ایراب را در معرض تهدید قرار میداد .به این من هور اصهوالد سیاسهت
خارجی دوراب سازندگی و اصالحا بهعنواب نهادههای ن ام بینالملل و سیاستهای غرب و
آمریکا ه مراکز تولید قدر و ثرو ه بهعنواب دادههای ن ام بینالملل تلقی میگردند.ایراب
به مد هشت سال یعنی در دولت سیدمحمدخاتمی سیاستی عملگرا ،صلحجهو و ماتنی بر
تنشزدایی و همزیستی مسالمتآمیز اتخا نمهود .جمههوری اسهالمی در عرصه گفتمانی بها
ارسال پیام صلح و دوستی برای مردم جهاب بهویژه مردم آمریکا و تگکید بر تنشزدایی ،صلح
و دموکراسی ،ندای گفتگوی تمدبها را در محافل سیاسی و بینالمللی طنینانهداز کرد و در
عرصه عمل با پذیرش قواعد و هنجارهای بینالمللی و ن م بینالمللی ،تالش جهت گسترش
همکاریهای بینالمللی و منطقهای بهویژه در عرصه ماارزه با تروریسم و در حوزهههای عراق
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و افغانستاب ،نشاب داد که تغییراتی اساسی در رویهههه آب کشور پدید آمده است (من هههوری
مقدم و اسماعیلی.)23۵ :153۵ ،
نهادههای جمهوری اسالمی ایراب بهن ام بینالملل را میتواب به شرح یل کر کرد:
 .1-3پیشنهاد مه  3003ایران به آمریکا :چند روز پس از سقوط صهدام حسهین در
عراق پیشنهادی از سوی جمهوری اسالمی ایراب به ایاال متحده آمریکا ارائه گردید .در ایهن
پیشنهاد جمهوری اسالمی متعهد گردیده بهود کهه در خ هوص برقهراری ثاها در عهراق و
افغانستاب با ایاال متحده همکاری کند ،حماس و حزباهلل را نیز کنتهرل کهرده و در عهوض
خواستار لغهو تحریمههای ایهاال متحهده علیهه ایهراب گردیهد و همچنهین از ایهاال متحهده
درخواست شده بود ضمانتهای معتاری جهت عدم سهرنگونی حکومهت ایهراب ارائهه نمایهد
).(Kamrava, 2008: 5-10
 .3-3شفافسازی و اعتمادساازی در صواوم موعاو هساتهای :جمههوری
اسالمی ایراب در جهت شفافسازی و اعتمادسازی و خنثی کردب اتهامها بیپایهه و اسهاس
آمریکا که در قالب قطعنامه شهریور  1532آژانس جلوهگر شده بود ،وارد گفتگو و مذاکره بها
تروئیکای اروپا گردید که ماح ل آب سه توافقنامه سعدآباد ،بروکسل و پاریس بود .اقهداما
و تعهدا ایراب عاار بود از؛ تعلیق داوطلاانه غنهیسهازی اورانیهوم و گسهترش دامنهه آب،
امضای پروتکل الحاقی و اجرای آب ،موافقت بها بازرسهیههای سهرزده و بیشهمار و فراتهر از
پروتکل الحاقی حتی از تگسیسا ن امی ایراب و  ،Crosi, 2005) ...به نقل از من وری مقدم
و اسماعیلی.(231 :153۵ ،
 .3-3تنش زدایی در سیاست صارجی با طرح موعو گفتگاوی تما نهاا :در
دوراب اصالحا  ،رئیسجمهور وقت سیدمحمدخاتمی با طرح موضوع گفتگوی تمدبها عمالد
نشاب داد جمهوری اسالمی ایراب نهتنها به دناال بر هم زدب ن م بینالمللی و ایجاد نهاامنهی
در جهاب نیست بلکه به دناهال احیهای گفتگوهها و تگکیهد بهر نقهش فرهنها و گفتگوههای
مسالمتآمیز برای دستیابی به جهانی بهتر است .این ن ریهه (گفتگهوی تمهدبها) در برابهر
ن ریه برخورد تمدبهای ساموئل هانتینگتوب قرار میگیرد که بهجای برخهورد و جنها بهر
گفتگو و تفاهم تگکید میورزد.
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 .4-3موععگیری جمهوری اسالمی ایران پس از حمالت  11سپتامبر :پس از وقوع
حمال تروریستی  11سپتامار  ،2۵۵1دولت و مردم ایراب با آمریکا ابراز همدردی نموده و این
عمل را محکوم ساختند .در ادامه در برخی مواقع با مداخلههای آمریکها در افغانسهتاب و عهراق
بهطور ضمنی همکاری به عمل آوردنهد (انگلهداهل .)153۰ ،جمههوری اسهالمی ایهراب ضهمن
محکومیت و اعالم انزجار ازاینگونه اقداما پیام تسلیتی نیهز بهه مهردم و دولتمهرداب آمریکها
ارسال کرد .این امر نشاب از اصل تنشزدایی و احترام به حقوق ملتها و کشورها داشت.
بنابراین ،مالح ه میگردد در دوراب سازندگی و اصالحا به مهد  11سهال جمههوری
اسالمی ایراب سعی در تنشزدایی در سیاست خارجی نمهود امها بهازخورد مناسهای از محهیط
بینالملل دریافت نکرد .در این دوراب  11ساله (دولتهای هاشمی و خاتمی) جمهوری اسالمی
ایراب سیاستی عملگرا ،صلحجو و ماتنی بر تنشزدایی و همزیستی مسالمتآمیز اتخا نمهود.
جمهوری اسالمی ایراب در عرصه گفتمانی با ارسال پیهام صهلح و دموکراسهی ،نهدای گفتگهوی
تمدبها را در محافل سیاسی و بینالمللی طنینانداز کرد و در عرصه عمل با پهذیرش قواعهد و
هنجارهای بینالمللی و ن م بینالملل ،تالش در جههت گسهترش همکهاریههای منطقههای و
بینالمللی (بهویژه در عرصه ماارزه با تروریسم در حوزههای عراق و افغانسهتاب) نشهاب داد کهه
تغییراتی اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایراب به وجهود آمهده اسهت (من هوری
مقدم و اسماعیلی.)23۵ :153۵ ،دادههای ن ام بینالملل در برابر نهادههای جمهوری اسهالمی
ایراب به ترتیب فوق بدین شرح است:
 .5-3رد پیشنهاد مه  3003ایران از سوی آمریکا :در برابهر پیشهنهادی کهه قهاالد
کر شد و نام معامله بزر

گرفت ،ایاال متحده نهتنها در برابر این موضوع واکهنش مثاتهی

نشاب نداد ،بلکه موضعگیریش نشاب از عدم توجه به تغییر جهتگیهری جمههوری اسهالمی
ایراب داشت .در آب مقطع زمانی ،ایاال متحده سرمست از پیروزی در عراق بر این بهاور بهود
که میتواند در ایراب نیز سناریوی عراق را اجرا کند .به همین دلیل پیشنهاد از سوی ایراب
را رد کرد (.)Kamrava, 2008: 5-10
 .6-3ع م توجه به شفافسازی و اعتمادسازی برنامه هساتهای ایاران :علیهرغم
انجام کلیه تعهدا از سوی ایراب همچوب تعلیق داوطلاانه غنهیسهازی و گسهترش دامنهه آب،
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امضای پروتکل الحاقی و اجرای آب ،موافقت با بازرسیهای سرزده و بیشمار و فراتر از پروتکهل
الحاقی حتی از تگسیسا ن امی ایراب و  ،...طرف غربی نهتنها به تعهدا خود مانند دسترسهی
ایراب به فنآوریهای نوین و عادیسازی پرونده هسهتهای ایهراب در ژوئهن  2۵۵1و  ...آژانهس
بینالمللی انرژی اتمی و  ...عمل نکرد ،بلکه با طوالنی کردب روند مذاکرا  ،درصدد برآمد ایراب
را از داشتن چرخه سوخت هستهای که بر اساس پیماب منع گسترش سالحهای هستهای حهق
مسلم ایراب به شمار میرفت ،محروم کند (من هوریمقهدم و اسهماعیلی.)231-235 :153۵ ،
عالوه بر این اتحادیه اروپا خود نیز به یکهی از مهدعیاب تاهدیل شهد و بهه حمایهت قاطعانهه از
ایاال متحده آمریکا پرداخت ( ،)Crosi, 2005به نقل از من هوریمقهدم و اسهماعیلی:153۵ ،
 .)231آبها همچنین با صدور بیانیهای در ژوئن  ،2۵۵5همکاری اقت ادی خود را با ایهراب بهه
پیشرفت مثات ایراب درزمینه احترام به حقوق بشر ،جلوگیری از گسترش سالحهای هستهای،
تروریسم و روند صلح خاورمیانه مشروط کردند (هماب).
 .7-3ع م تأثیر تنشزدایی ایران در سیاست صارجی :محیط بهینالملهل بهشهد
تحت سیطره ایاال متحده ،متحداب اروپایی و تا حدی آسیایی آب و برخی نهادها و سازمابهای
بینالمللی که دولت ایاال متحده بر آبها کنترل داشت ،نهتنها فضایی چنهداب بهرای بهازیگری
ایراب در منطقه و ن ام بینالملل نداد ،بلکه رویههای خ ومتآمیز قالی را نیز تهداوم بخشهید.
بهعنوابمثال ،در دوره دهساله  133۵-2۵۵۵با ت ویب قوانینی ن یر دامهاتو و اعمهال دکتهرین
مهار دوگانه درصدد مهار و کنترل نقش منطقهای ایراب برآمد .این ن ام امنیت کنترلی حتی در
دوراب دولت اصالحا نیز ادامه یافت .در حقیقت ،در مقابل نهادهای که جمهوری اسالمی ایراب
بهن ام بینالملل داد ،دادهای دریافت کرد که بازخورد مناسای نداشت.
 .8-3ع م توجه به موععگیری ایران در برابر حماالت  11ساپتامبر :در اواخهر
دوره ریاست جمهوری دموکرا ها (کلینتوب) در سال  ،2۵۵۵ایاال متحده ،ایراب را بهعنواب
کشوری که مایه نگرانی است توصیف میکهرد ( .)Kamrava, 2008: 4امها جهرج بهوش در
اتخا دکترین خود در ماارزه با تروریسم ،ایراب را بهعنواب یکی از کشورهایی که او آبهها را
محور شرار نامید معرفی کرد .این اعالم موضع از سوی رئیسجمهور ایاال متحهده حامهل
پیامی مهم برای جمهوری اسالمی ایراب بود .ایرانیاب متوجهه شهدند کهه رفتهارههای نهرم و
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تنشزدایی آبها در عرصه بینالملل ،تگثیری در تغییر مواضهع آمریکها علیهه ایهراب نداشهته
است .جرج بوش اعالم کرد« :هر که با ما نیست علیه ماسهت» و ههر کهس از تروریسهتهها
حمایت کند و به آبها پناه دهد با تروریستها تفاوتی ندارد .به اعتقهاد وی تروریسهم دارای
گسترهای جهانی است و ازاینپس خطر اصلی برای ایاال متحهده و جههاب اسهت و یکهی از
سازمابهای تروریستی «حزباهلل» است کهه موردحمایهت جمههوری اسهالمی ایهراب اسهت
(زهرانی .)131 :1535 ،از دید آمریکا ایراب یکهی از بزر تهرین حامیهاب تروریسهم اسهت و
ریشه این موضعگیری به حمایت ایراب از گروههای فلسطینی و لانانی برمیگهردد (زهرانهی،
 .)3۵ :1531عالوه بر این با حمله آمریکا به عهراق در سهال  2۵۵5و از بهین رفهتن یکهی از
کشورهای محور شهرار نوومحاف هه کهاراب متنفهذ در مراکهز تحقیقهاتی و دولتهی آمریکها
خواستار تکرار سناریوی عراق در ایراب شدند و میگفتند ایراب یک رژیم تروریستی است که
در پی دستیابی به سالح است و به همین دلیل باید از بهین بهرود (.)Kamrava, 2008: 5
اما به دلیل مقاومتهایی که در عراق در برابر آناب انجام گرفت از این کار صرفن هر کردنهد.
آمریکاییها موضع و رویکرد جدیدی اتخا کردند که از سال  2۵۵۰در حال اجراست و سهه
قسمت دارد؛ قسمت اول ،شامل ترویج و تشویق تغییر رژیم به شکل نرم از طریهق نافرمهانی
مدنی و مقاومت در کشهور؛ قسهمت دوم انهزوای اقت هادی ،سیاسهی ،دیپلماتیهک و ن هامی
بهمن ور تضعیف منافع و نفو ایراب در منطقه و جهاب؛ قسمت سوم ،اقداما کمتهر آشهکار
که از طریق سازماب اطالعا مرکزی آمریکها باههدف قطهع عملیها مهالی دولهت ایهراب در
سراسر جهاب هدایت و دناال میشود .بهطورکلی ههدف ایهن اسهتراتژی درنهایهت فروپاشهی
ن ام سیاسی جمهوری اسالمی ایراب است .وجه تمایز این استراتژی با استراتژیهای پیشین
میزاب منابع دیپلماتیک و انهرژی تخ هیص داده شهده بهوسهیله کهاخ سهفید و وزار امهور
خارجه است ( .)Kamrava, 2008در جهت تحقق اهداف اعالم شده در بهار )1531( 2۵۵۰
درحالیکه هنوز دولت اصالحا با استراتژی تنشزدایی و پایانهدی بهه قواعهد و رویههههای
بینالمللی بر سرکار بود کنگره آمریکا م هوبهای بهه نهام قهانوب حمایهت از آزادی در ایهراب
ت ویب کرد که بر اساس آب ،کاخ سفید در سال  2۵۵1درخواست  1۰میلیهوب دالر بودجهه
کرد که کنگره با  11میلیهوب دالر آب موافقهت کهرد .در سهال  2۵۵1نیهز ،در ایاال متحهده
درخواست مشابهی به ت ویب رسید (.)Carpenter, 2006: 6
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میتواب استدالل کرد علیهرغم تهالش و اقهداما جمههوری اسهالمی ایهراب در عرصهه
سیاست خارجی ،نهادههای جمهوری اسالمی ایراب از سوی ن ام بینالملل که بهشد تحت
سیطره ایاال متحده و همپیمانهانش اسهت تاهدیل بهه دادهههایی شهدند کهه دور از انت هار
دولتمرداب ایراب بود .بهعاار دیگر ،از من ر تحلیل سیسهتمیک ،پهردازش ن هام بهینالملهل
موجب خروجیهایی شد که دقیقاد امنیت ملی و منهافع حیهاتی جمههوری اسهالمی ایهراب را
هدف قرار داده بود .از من ر دولتمرداب جمهوری اسالمی ایراب ،ن ام و سیستم بینالملل در
تخ یص اقتدارآمیز ارزشها دچار نوعی تاعیض و تنهاقض اسهت .رفتارههای دوگانهه حقهوق
بشری و تحریمهای هستهای علیه جمهوری اسهالمی ایهراب نمهود بهارز ایهن امهر اسهت .در
خ وص مسوله حقوق بشر و آزادی و دموکراسهی اوالد بایهد کهر کهرد کهه ن هام جمههوری
اسالمی ایراب دموکراتیکترین ن ام خاورمیانه است .حتی نام جمهوری اسهالمی ایهراب نیهز
در همهپرسی از سوی مردم ایراب ت ویب گردید .تحریمهای حقوق بشری بهر ضهد ایهراب از
سوی دولتمهرداب جمههوری اسهالمی بیشهتر سیاسهی تفسهیر میشهد تها حقهوقی .زیهرا در
همسایگی ایراب کشورهایی وجود دارند که نهتنها از ن ام دموکراتیهک برخهوردار نیسهتند و
انتخاباتی در آبها وجود ندارد ،بلکه زناب از حق راننهدگی برخهوردار نیسهتند و هنهوز حکهم
اعدام به شیوه گردب زدب با شمشیر اجهرا میشهود و ازلحهاا ایهدئولوژیک حکهومتی بسهیار
سختگیر بر آب کشور حاکم است .در خ وص برنامه هسهتهای ایهراب ،درحالیکهه اسهرائیل
حتی به عضویت  NPTدرنیامهده اسهت دارای کالههکههای هسهتهای اسهت ،فعالیهتههای
صلحآمیز هستهای جمهوری اسالمی ایراب مورد تحریمهای ن ام بینالملل قهرار مهیگیهرد و
موضوع هستهای جمهوری اسالمی ایراب در قالب نگرانیهای جامعه جهانی مطرح مهیشهود.
بنابراین ،این ن ام و سیستم فعلی از تعادل خارج و دچار عدم کار آیی است زیرا در پهردازش
درست نهادههای برخی کشورها و اجهزا از نامطلوبیهت زیهادی برخهوردار اسهت و دادهههای
مناسای در اختیار متقاضی قرار نمیدهد.
بنابراین ،با عدمپردازش و تادیل درست نههادهههای جمههوری اسهالمی ایهراب بههن ام
بینالملل آنچه عنواب خروجی میگیرد ،دادههایی برخالف انت ار متقاضهی اسهت .درنتیجهه
مشروعیت و کارکرد درسهت ن هام و سیسهتم از سهوی جمههوری اسهالمی ایهراب در دوراب
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ریاست جمهوری محمود احمدینژاد موردتردید قرار میگیرد .سیاستی کهه در دسهتور کهار
محمود احمدینژاد قرار میگیرد چیزی جز تجدیدن رطلای نخواهد بهود .زیهرا ن هام از کهار
آیی و مشروعیت برخوردار نیست و بالطاع بازخوردی که از دادههای ن ام بینالملل در قاال
ایراب صور میگیرد ،بازخوردی منفی خواهد بود .تگکید بهر اصهالح سهاختار سهازماب ملهل
متحد ،برقراری عدالت جهانی و مطلوب ،اصالح ساختار شورای امنیت و مهوارد بسهیار دیگهر
که در دیدگاه محمود احمدینژاد وجود دارد همگی حکایت از دیدگاه تجدیدن رطلاانهه وی
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایراب دارد.
تب یل نهاده به داده و اتخاذ جهتگیری تج ی نظرطلبانه در سیاست صارجی
جمهوری اسالمی ایران

 .4مصادیق تجدیدنظر طلبی در سیاست خارجی اصولگرایی
ساختار شورای امنیت و موارد بسیار به دناال دریافت دادههای ن ام بینالملهل ،بهازخورد
منفی یا عدم حمایت از کارکرد ن ام از سوی جمهوری اسالمی ایراب اتخا گردید .دیدگاه غالب
بر این اساس بود که جمهوری اسالمی ایراب در طول دوراب هشت ساله اصالحا با تالش برای
عادی کردب روابط خود با سایر بازیگراب در ن ام بینالملل و نیهز رفتهار در چهارچوب قواعهد و
مقررا ن ام بینالملل نتوانسته است دادههای مناسای دریافت کند .به عاار دیگر بهه دناهال
دریافت دادههای نگراب کننهده از ن هام بینالملهل ،کهارکرد عهدم حمایهت از سیسهتم و عهدم
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مشروعیت آب نزد سیاستمداراب ایرانی متجلی شد .بنابراین در بازخوردی که سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایراب به عنواب نهاده به ن ام بینالملل داشت تجدیدن ر طلای در دستور کار
دولتمرداب ایرانی قرار گرفت تا سیستم مناسب و متناسهای را بهه زعهم خهود بنها نماینهد .در
موضوع تجدیدن رطلای احمدینژاد در سیاست خارجی وی میتواب بهه مهواردی از قایهل؛ بهه
چالش کشیدب مشروعیت سازماب ملل متحد ،شورای امنیت و تگکیهد بهر اصهالح سهاختار آب،
اتخا رویکرد تهاجمی نسات به غرب و ایاال متحده ،سهعی در ایجهاد اتحهاد و ائهتالف بهرای
جلوگیری از اجماع جهانی علیه ایراب اشاره نمود )(Soltani & Ekhtiari Amiri, 2010: 204

 .1-4به چالش کشی ن مشروعیت سازمان ملل متح  ،شورای امنیت و تأکیا بار
اصالح ساصتار آن
یکههی از مههوارد تجدیههدن ر طلاههی در سیاسههت خههارجی اصههولگرایی ،تگکیههد محمههود
احمدینژاد بر اصالح ساختار سازماب ملل متحد ،شهورای امنیهت و سهازمابهای بینالمللهی
است .احمدینژاد ضمن به چالش کشیدب هنجارهای بینالملل ماتنی بر سهلطه قهدر های
سلطهطلب ،هنجارهای ن م بینالمللی ماتنی بر سلطه قهدر های بهزر

در سهازماب ملهل

متحد را زیر سلال برد و با بیهاب اینکهه حهق وتهو در سهازماب ملهل زاییهد توافهق و تاهانی
قدر های بزر

است و امری ناحق و ابزاری خطرنهاک در دسهت جههانخواراب زورمهدار بهه

شمار میآید ،خواستار تغییر در ن م موجود شد و شورای امنیت سهازماب ملهل را سهاخته و
پرداختة قدر های استکااری دانست تا از رهگذر زیر سهلال بهردب ماهانی مشهروعیت ن هم
حاکم ،به حمایت از کشورهای تحت ستم بپردازد (احمدینژاد.)۰۰ :1531 ،
مللفههای کلیدی احمدینژاد در مورد سازماب ملل ،شورای امنیت و نهادهای بینالمللهی
عاار اند از :بیتوجهی به هنجارها و قواعد بینالمللهی؛ بهیتهوجهی بهه قطعنامهههای شهورای
امنیت؛ بیتوجهی به موضوعا حقوق بشری .با حهاکم شهدب ایهن دیهدگاه در ایهراب ،شهورای
امنیت سازماب ملل متحد قطعنامههای متعددی را در چارچوب ف ل هفتم منشهور ت هویب و
تحریمهایی را علیه ایراب وضع کرد .سطح اثرگذاری این تحریمها با وضهع تحریمههای داخلهی
توسط کشورهای غربی تشدید شد .بنابراین احمدینژاد با قواعد ،هنجارهها ،حقهوق بینالملهل،
سازمابهای بینالمللی و بهطورکلی دیسیپلین حاکم بر ن ام بینالملل مخالفت کرد و آبهها را
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در خدمت کشورهای سلطهجو و قدر های مادی جهاب میدانست .ازن ر احمدینژاد سیاسهت
خارجی جمهوری اسالمی ایراب اعمال اقتدارآمیز ارزشها و هنجارهای اسالمی شیعی در جهاب
است .او اعتقاد دارد زماب به نفع جمهوری اسهالمی در جریهاب اسهت و دیهر یها زود ارزشهها،
هنجارها و قواعد اسالمی همه جا را فرا خواهد گرفت .در این دوره ضمن بیتوجهی به هنجارها
و نهادهای بینالمللی ،بر سیاستهای پوپولیسهتی و تقهابلی بها ن هام بینالملهل متمرکهز شهد
(کریمی فرد.)1۰3-1۰1 :1532 ،
 .3-4رویکرد تهاجمی ایران نسبت به غرب و ایاالت متح ه
رویکرد تهاجمی علیه غرب و ایاال متحده از بارزترین ویژگهیههای سیاسهت خهارجی
دوراب اصولگرایی بود .محمود احمدینژاد در بیانا خود به صراحت از لفظ هجوم و حالهت
تهاجمی در برابر کانوبهای فساد که از دید وی ابرقدر ها هستند استفاده کرد .وی یکهی از
الزاما دیپلماسی فعاالنه را اتخا رویکرد تهاجمی در مقابل قدر های بزر

میداند که بهه

باور وی برخاسته از فرهنا شیعی است« :ما باید روحیه هجومی داشهته باشهیم ،نهه هجهوم
ن امی ...هجوم یعنی تالیغ و معرفی؛ ...در فرهنا هم باید هجوم کنیم ،در اقت اد ههم بایهد
هجوم کنیم ،در سیاست هم باید هجوم کنیم .اصالد عزیزاب من ،فرهنا شیعی یعنی هجهوم
به کانوبهای اصلی فساد» (احمدینژاد.)1531/1/1،
در حقیقت ،اساس این نگرش بر این فرض بود که ن ام بینالملل ن می حاصل تاهانی
دو سوی آتالنتیک است .ماح ل این ن م جهانی نیز چیزی جز خ ومت و عداو نسات به
جمهوری اسالمی ایراب نیست .بر این اساس ،رویکرد تههاجمی عهالوه بهر اینکهه آنهاب را در
زمین خودشاب گرفتار میکند شاید بتواند با سردرگم کردب آنها منجر به اشتااه و در نهایت
گل زدب به خودشاب باشد .بهمن ور اتخها سیاسهت خهارجی فعهال و تگثیرگهذار ،جمههوری
اسالمی ایراب میبایست بهجای آنکه در زمین خودی بازی دفاعی صور دهد ،مدبّرانه تهو
را در زمین حریف بیندازد؛ چراکه بازی در زمین خهودی در بهتهرین حالهت منجهر بهه گهل
نخوردب از حریف خواهد شد .اما سیاستبازی در زمین حریف ،عالوه بر اینکه منجر بهه گهل
نخوردب میشود ،میتواند در صور

بازی صحیح و مدبرانه منجر به گل زدب به حریف شود

و یا اینکه حریف را مجاور سازد که در اثر اشتااهاتی به خهود گهل بزنهد .از ایهنرو رهیافهت
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مزبور بهویژه در دیپلماسی هستهای میتواند موجاا احقاق حقهوق مسهلم ملهت ایهراب در
دستیابی به فناوری صلحآمیز هسهتهای را فهراهم سهازد .از دیگهر سهوی ،سیاسهت خهارجی
تهاجمی در قاال رژیم صهیونیستی منجر به گسترش امواج بیداری اسالمی و تجدید روحیهه
نیروهای ماارز فلسطینی و لاناب شده و توانسته است به نفی ن ام سهلطه و تشهکیل جاههه
ضد استکااری برای مقابلهه بها سیاسهتهای امپریالیسهتی امریکها کمهک کنهد .بههرتقهدیر،
سیاست خارجی تهاجمی میتواند موجاا تحقق سیاست خارجی فعهال یها کهنشمنهد بهه
معنای بهرهگیری از فرصتها در عین تهالش بهرای فرصهت سهازی در عرصهه بینالمللهی را
فراهم آورد (دهشیری ،153۰ ،به نقل از عیوضی.)213 :1531 ،
 .3-4از سرگیری غنیسازی برصالف قطعنامههای شورای امنیت
در دوراب اصولگرایی علیهرغم وجهود حساسهیت در خ هوص برنامهه هسهتهای ایهراب و
قطعنامههای شورای امنیت سازماب ملل متحد در ایهن خ هوص ،از سهرگیری غنهیسهازی در
دستور کار دولت قرار گرفت .از دید دولتمرداب جمهوری اسالمی ایراب سیاست اعتمادسهازی و
شفافسازی دوراب اصالحا قادر به تگمین منافع هستهای جمهوری اسالمی ایراب نگردیهده و
این امر در نهایت موجب تعویق در دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای گردیهد .بنهابراین ،از
سرگیری غنیسازی و اعالم جشن هستهای در راستای نارضایتی از دادههای ن ام بینالملل در
خ وص برنامه هستهای ایراب بوده است .در سهال  153۰مجلهس شهورای اسهالمی ،دولهت را
موشف به از سرگیری غنیسازی اورانیوم و سپس بازنگری در روابط کشور با آژانس بینالمللهی
انرژی اتمی ،در صور لزوم ،نمود (دهقانی فیروزآبادی.)211 :1533 ،
حساسیت این مسوله به حدی بود که وزیر امور خارجه وقت ایهاال متحهده ،کانهدولیزا
رایس ،شخ اد برای متقاعد کردب روسها جهت ارجهاع پرونهده هسهتهای ایهراب بهه شهورای
امنیت سازماب ملل متحد به مسکو سفر کرد و با والدیمیرپوتین و برخی مقاما روس دیدار
کرد ) .(Katz, 2006: 3در حقیقت ایاال متحده آمریکا تهالش ایهراب بهرای دسهتیهابی بهه
انرژی هستهای را به عنواب تهدیدی برای ن م و صلح جههانی بیهاب مهیکهرد .آمریکهاییهها
اعتقاد داشتند فعالیتهای ایراب پیراموب تجدیدن رطلای در ن م بینالملل تعین مهییابهد و
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دسترسی آنها به سالحهای هستهای میتواند ایراب را به عنواب یکی از قدر ههای بهیثاها
کننده جهاب به تغییر ن م بینالمللی وادارد.
در ششم ژوئن  2۵۵1پنج عضو دائم شورای امنیت به همراه آلماب بسهتهای پیشهنهادی بها
هدف محدود کردب فعالیتهای غنیسازی اورانیوم به ایراب ارائه دادنهد .علهی الریجهانی در ابتهدا
این بسته را دارای نکا مثاتی دانست و احمدینهژاد آب را یهک بسهته مناسهب دانسهت .امها در
پایاب او ایراب این بسته را رد کرد و موجب ناامیدی گروه مذاکره کننده شد).(Katz, 2006: 4
 .4-4سعی در ایجاد اتحاد و ائتالف برای جلوگیری از اجما جهانی علیه ایران
یکی دیگر از مللفههای سیاست خارجی دوراب اصولگرایی سهعی در ایجهاد تهوازب بها
شورای امنیت و ایاال متحده آمریکا از طریق ایجاد سیسهتم اتحهاد و ائهتالف بهود .در ایهن
راستا سیاست خارجی حول محور اتحاد با دو بلوک تعین یافت .از یکسو بها در ن هر گهرفتن
موقعی ت ایراب در ن ام جهانی کشورهای غیر متعههد مهورد توجهه جمههوری اسهالمی قهرار
گرفتند و از سوی دیگر با در ن ر گرفتن آمریکای التهین بهه عنهواب حیهاط خلهو آمریکها،
جمهوری اسالمی بر آب بود تا بتواند از طریق نفو در آب حوزه ،رفتار آمریکا را تحهت تهگثیر
قرار دهد .پس از سازماب ملل متحد ،سودمندترین سهازمانی کهه ایهراب پهس از انقهالب بهه
عضویت آب در آمده است جناش عدم تعهد است .ایراب پس از تثایت ن ام سیاسی انقالبهی
بر حضور خود در جناش افزود و جناش نیز اقداما مثاتی در جهت منافع ایراب انجام داد.
آنچه موجب میگردید ایراب قال از انقالب نتواند بهصور جدی در این جناش ایفای نقهش
نماید این بود که ایراب یکی از متحدین استراتژیک ایاال متحده در منطقه به شمار میرفت
و یکی از اعضای پیماب سنتو بود (سهپهر .)5۰3 :1533 ،یهک مهاه پهس از پیهروزی انقهالب
اسالمی ایراب ،مالمیرکا وزیر امور خارجه کوبا اعالم کرد که سیاسهت جدیهد ایهراب بهه ایهن
کشور اجازه میدهد به عضویت جناش غیرمتعهدها در آید .وی اشهار داشهت دولهت جدیهد
ایراب اقداما مهمی در جهت تغییر روابط سیاسی و اقت ادی بینالمللهی انجهام داده اسهت
که با اهداف غیر متعهدها همهاهنگی دارد .وزیهر امهور خارجهه کوبها کهه درصهدد برگهزاری
کنفرانس سراب کشورهای غیرمتعهد در هاوانا بود ،کنارهگیری ایراب از پیماب سنتو را شهرط
ورود ایراب به جناش غیر متعهدها اعالم نمود (عادالرشیدی.)5۰1 :151۰ ،
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سیاستگذاراب و دولتمرداب ایرانی در زماب حاکمیت گفتماب اصولگرایی عدالت محور
به دناال اهداف و آرمابهایی بودند ک موجب توجه آنهاب بهه جنهاش عهدم تعههد بههعنواب
ابزاری در جهت دستیابی به عالیق و منافع خود گردید .اولین و مهمترین هدفی که دولهت
اصولگرای نهم و دهم را وا داشت تا به غیر متعهدها بهعنواب ابزاری مثمهر ثمهر توجهه کنهد
شعار ماارزه با امپریالسم و قهدر های بهزر

از سهوی رئیسجمههور وقهت ایهراب محمهود

احمدینژاد بود .از دید محمود احمدینژاد ن م حاکم بر ن ام بینالمللی و نیهز سهاختارهای
ن ام بینالملل کامالد ناعادالنه و نامشروع بوده و تگمین کننده منافع مستکاراب و قهدر های
جهانی است.گفتماب اصولگرایی عهدالت محهور اعطهای حهق وتهو بهه برخهی از دولتهها را
ناعادالنه و مغایر با روح سازماب ملل متحد تلقی میکهرد و اعتقهاد داشهت میبایسهت یهک
کرسی حق وتو برای جناش غیر متعهدها در ن ر گرفته شود (احمدینژاد.)153۰/1/21 ،
حوزه دیگری که برای ایجاد اتحاد و ائتالف به من ور ایجهاد تهوازب در برابهر آمریکها و
جلوگیر ی از اجماع جهانی علیه ایراب مورد توجه قرار گرفهت حهوزه آمریکهای التهین بهود.
همابگونه که پیش از این نیز کر شد ،مهمترین ویژگی گفتماب اصولگرایی عهدالت محهور
مقابله با یکجاناهگرایی امپریالیستی ایاال متحده آمریکا بوده است .این ماهیهت انقالبهی و
تجدیدن رطلاانه گفتماب اصهولگرایی عهدالت محهور ،بهصهور همزمهاب شهعار بسهیاری از
رهاراب نوشهور آمریکای التین شده بود .این یک فرصت ایدئال برای جمهوری اسالمی ایراب
در حیاط خلو آمریکا و ایجاد توازنی در برابر ایهن کشهور بهوده اسهت .لهذا دولهت محمهود
احمدینژاد در روند ایفای نقش ملی «سلطهستیزی» به دناهال ایجهاد اتحهاد و ائهتالف ضهد
هژمونیک ایاال متحده آمریکا بود .با توجه به اینکه بیشهترین سهطح روابهط میهاب ایهراب و
کشورهای آمریکای التین به روابط با ونزوئال برمیگردد ،به ن ر میرسد سنا زیر بنای نفو
ایراب در این منطقه توسعه روابط با ونزوئال باشد (صانعی.)211 :1533 ،
تالشهای جمهوری اسالمی ایهراب در راسهتای گسهترش سهطح روابهط بها کشهورهای
آمریکای التین معلول دالیل مختلفی است .با توجه به رویکرد تهاجمی ایراب علیهه غهرب و
ایاال متحده ،طایعی است که جمهوری اسالمی ایراب میبایست اوالد اتحاد و ائتالفهی را کهه
حامی منافع جمهوری اسالمی ایراب باشد به راه اندازد و وجهه دیگر این ائهتالف میبایسهت
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در جهت مقابله با هژمونی ایاال متحده باشد .بدین ترتیب ،جمهوری اسالمی ایراب از طریق
محمود احمدینژاد توانست با صرف هزینههایی کالب در قالب کمک و مساعد  ،یک بلهوک
ضدآمریکایی متشکل از ونزوئال ،بولیوی و نیکاراگوئه ایجاد کند .مانها و پایهه ایجهاد ائهتالف
ضد هژمونیک ایاال متحده در آمریکای التین ،بر پایه ارتااط ایراب با ونزوئال با رهاری هوگو
چاوز بود .دیدگاه چاوز در مورد ایاال متحده آمریکا با سیاست خهارجی جمههوری اسهالمی
ایراب هماهنگی کامل داشت .وی در سخنرانی خود (جوالی  )2۵۵1در دانشگاه تهراب اشهار
داشت« :ما باید بشریت را نجها دههیم و بهه امپراطهوری آمریکها در جههاب پایهاب دههیم»
(روبین.)1۰1-1۰۰ :1531 ،
تب یل دادههای نظام بینالملل به موادیق تج ی نظرطلبانه

نتیجهگیری
در این پژوهش سعی شد بر اساس الگوی سیستمیک روابط بینالملل به بررسی علل و
عوامل شکلگیری سیاست تجدیدن رطلاانه در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایهراب در
زماب ریاست جمهوری محمود احمدینژاد پرداخته شود .از من ر الگوی سیسهتمیک ،ن هام
بهصور کلیت واحدی فرض شده که نهادهها و تقاضاها را از محیط اخذ و از طریهق فرآینهد
تادیل و پردازش آبها را به خروجی و دادههایی برای واحد متقاضی تاهدیل مهیکنهد .ایهن
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دادهها درصورتیکه موردحمایت واحد قرار گیرد و از دادهها رضایت داشته باشد ،از سیاسهت
حفظ وضع موجود پیروی میکند و درصورتیکه دادهههای ن هام ،واحهد متقاضهی را ارضها
ننماید ،کار آیی و مشروعیت ن هام در قالهب بهازخورد منفهی مهورد سهلال قهرار میگیهرد و
درنتیجه واحد متقاضی ضمن اتخا سیاست تجدیدن رطلای سهعی در تغییهر وضهع موجهود
خواهد داشت .بنابراین ،فرضیه این پژوهش عاار بود از اینکه؛ ن ام بهینالملهل نههادهههای
ارائهشده از سوی جمهوری اسالمی ایراب را تادیل به دادههای مورد انت ار جمهوری اسالمی
ایراب ننموده و تالشهای ایهن کشهور در راسهتای تهنشزدایهی ،شهفافیت سهازی ،رفتهار در
چارچوب قهوانین و قواعهد بهینالمللهی و  ...دقیقهاد نتیجهه عکهس داد و آنچهه مهورد انت هار
سیاستگذاراب ایرانی ناود تجلی یافت .لذا مسهوولین جمههوری اسهالمی و شهخص رئهیس-
جمهور وقت ،محمود احمدینژاد درنتیجه بازخوردی که ن ام بینالملل بهرای ایهراب داشهت
ضمن نارضایتی از خروجیهای ن ام ،متوجه شدند که ن هام بهینالملهل از کهارآیی چنهدانی
برخوردار نیست و عملکرد این ن ام موجب تگمین منافع جمهوری اسهالمی ایهراب نمیشهود
بلکه آنچه به وقوع پیوسته در جهت مخدوش کردب وجهه ایراب و در معرض خطر قرار دادب
امنیت ملی جمهوری اسالمی بوده است.
جمهوری اسالمی ایراب در طول دوراب اصهالحا بها اقهداماتی از جملهه؛ طهرح بحهث
گفتگوی تمدبها به جای برخورد تمدبها ،پیشنهاد معامله بزر

یا پیشنهاد مهه  2۵۵5بهه

آمریکا ،موضعگیری در قاال واقعه  11سهپتامار و همچنهین شفافسهازی برنامهه هسهتهای
ایراب و تعلیق داوطلاانه غنیسازی نهادههای خود را به ن ام بینالملل ارائه کهرد .امها ن هام
بینالملل دادههایی را به ایراب بهازپس داد کهه موجهب نگرانهی فزاینهده جمههوری اسهالمی
گردید .این دادهها عاار اند از؛ ایراب محور شرار  ،حهامی تروریهزم ،اعمهال دکتهرین مههار
دوگانه ،داماتو ،کنترل نقش منطقهای ایراب ،طوالنی شدب رونهد مهذاکرا  ،حمایهت اروپها از
آمریکا ،ادامه تحریمها ،رد پیشنهاد مه  2۵۵5و طراحی سناریوی عراق در مهورد ایهراب (کهه
بنا به دالیلی انجام نشد) .لذا از دید دولتمرداب ایرانی سیستم فعلی توانایی کهارکرد مطلهوب
برای جمهوری اسالمی ایراب را نداشت و به دناهال آب عهدم حمایهت و یها عهدم مشهروعیت
سیسههتم و ن ههام در هههن دولتمههرداب ایرانههی متجلههی گردیههد .نهههادههههایی کههه ملیههد
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تجدیدن رطلای در سیاست خارجی ایراب بوده است به دناال نارضهایتی از کهارکرد سیسهتم
در اختیار ن ام بینالملل قهرار گرفهت کهه منجهر بهه تشهدید اقهداما خ هومتآمیز علیهه
جمهوری اسالمی ایراب گردید .این نهادههها عاهار انهد از؛ بهه چهالش کشهیدب مشهروعیت
سازماب ملل ،شورای امنیت و سازمابهای بینالمللی ،رویکهرد تههاجمی نسهات بهه غهرب و
ایاال متحده ،از سرگیری غنیسازی اورانیوم علیرغم ت ویب قطعنامههای شورای امنیهت و
همچنین سعی در ایجاد توازب با ایاال متحده و شورای امنیهت بها ایجهاد سیسهتم اتحهاد و
ائتالف در آمریکای التین و برجستهتر کردب نقش غیر متعههدها .بهر ایهن اسهاس ،اقهداما
تجدیدن رطلاانه محمود احمدینژاد در سیاست خارجی تا حدود زیادی بهازخورد دادهههای
ن ام بینالملل به جمهوری اسالمی ایراب ارزیابی میشود.
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