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چکیـده
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از منظر نظریههای مختلف روابط بینالملل توسط
پژوهشگران داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است .مهمترین چالش پییش روی همیه
این نظریهها ،تحلیل و توضیح جنبههای متضاد سیاست خارجی ایران بوده است .در این مقالیه،
ما چارچوب جدیدی برای بررسی و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسیالمی اییران ارا یه و
استدالل میکنیم که این چارچوب ،میتواند تناقضات و تفاوتهای ظیاهری سیاسیت خیارجی
ایران را توضیح دهد" .ر الیسم انتقادی" چارچوبی است که از نظیر میا بیرای تحلییل سیاسیت
خارجی ایران تناسب بیشتری دارد .این حوزه نظیری ،در میانیه ر الیسیم و نظرییه انتقیادی در
روابط بین الملل قرار دارد و ضمن اینکه برخی از اصول و شاخصههای هرکیدا از ایین دو را
داراست ،تفاوتهایی نیز با هر یک از آنها دارد .ر الیسم انتقادی ضمن قا یل بیودن بیه تریییر
وضع موجود و دارا بودن ماهیت ضدهژمونیک ،دولتمحوری و اهمیت قیدرت را نییز نادییده
نمیگیرد .مقاله در دو قسمت ابتدا به شرح و توضیح نظریه ر الیسیم انتقیادی و ویژگیهیای آن
میپردازد و سپس تناسب و تطابق این نظریه را با سیاست خیارجی جمهیوری اسیالمی اییران
مورد بررسی قرار میدهد.

▪ واژگان کلیدی
سیاست خارجی ،جمهوری اسالمی ایران ،رئالیسم ،نظریه انتقادی ،رئالیسم انتقادی.

مقدمه
سیاست خارجی جمهوری اسالممی ایالران داالواریهالای فراوانالی بالرای تللیالل و
پژوهش در چارچوب نظریههای روابالط بالینالملالل دارد .تالاکنون از سالوی پژوهشالگران
چارچوبهای نظری و مفهومی زیادی برای تللیل و تفسیر سیاسالت خالارجی جمهالوری
اسممی ایران مورد استفاده قرار گرفته است .هر کدام از این نظریههالا از ماایالای خالا
خود برخوردارند و برای توضیح برخالی ننارالر و دورههالای زمالانی در سیاسالت خالارجی
جمهوری اسممی ایران مناسب میبااند .اما بدون تردید چالش پالیش روی االالب ایالن
نظریهها برای پردازش تللیلی جامع درباره سیاست خالارجی جمهالوری اسالممی ایالران
پیچیدگی های موجود در نملکرد و دیدگاههای سیاسالت خالارجی ایالران از زاالاز جنال
ایران و نراق تا کنون است .ااخصهایی مانند ندالت طلبی ارزش ملوری انقمبیگری
و تغییرخواهی در سیاست خارجی از یک سو و ارولی مانند منافع ملی قدرت منطقهای
و مصللت اندیشی از سوی دیگر بانال

االده اسالت تالا درف و فهالس سیاسالت خالارجی

جمهوری اسممی ایران برای پژوهشگران مختلف داوار بااد.
در این مقاله تمش ما این است تالا نظریالهای دربالاره سیاسالت خالارجی جمهالوری
اسممی ایران ارائه دهیس که برای توضیح و تفسیر این پیچیدگیها مناسب و مفید بااالد.
بستر نظری مورد توجه ما رئالیسس انتقادی است که اخیالرا در بالین ملققالان رواپ پیالدا
کرده است .رئالیسس انتقادی در میانه رئالیسس و نظریه انتقادی در روابالط بالینالملالل بنالا
نهاده اده و مصالح خود را از این دو به ناریت گرفته است .اگرچه بنای رئالیسس انتقادی
هنوز کوتاهتر از زن است که در میان زسمانخراشهای نظریهپردازی در روابط بالینالملالل
به چشس بیاید و یا حتی "نظریه" خواندن زن هنوز ممکن است چندان نلمی نبااد امالا
به نظر میرسد بتدریج این تصور تقویت اده است که میتوان نظریهای داات کاله هالس
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رن

و بوی رئالیستی دااته بااد و هس روح نظریه انتقادی در زن دمیده بااد .نظریالهای

که نه رئالیسس ررف بااد و نه نظریه انتقادی؛ امالا هالس رئالیسالتی بااالد هالس انتقالادی .
ویژگی دوگانه و متناقض این نظریه با ویژگیهالای سیاسالت خالارجی جمهالوری اسالممی
ایران تناسب دارد و امکان فهس دقیقتر زن را فراهس میسازد.
در بخش نخست این مقالاله باله تعریالف و توضالیح رئالیسالس انتقالادی و بسالترهای
اکلگیری زن میپردازیس و توضیح خواهیس داد که چگونه ملققان بالا بالازخوانی زرالار و
دیدگاههای برخی از نظریهپردازان روابط بینالملل نشانههای این نظریه را یافته و بسالط
دادهاند .در این بخش نگاهی به ادناهالای رالورت گرفتاله دربالاره مورگنتالا ای.ا .کالار و
چامسکی و بُعد دوگانه رئالیستی  -انتقالادی دیالدگاههای زنالان مالیانالدازیس و همچنالین
ااتراکات رئالیسس انتقادی با رئالیسس و نظریه انتقادی و از سوی دیگر تفاوتهالای زن بالا
هر یک از این دو را بیالان خالواهیس کالرد .بخالش دوم تماالی اسالت بالرای کالاربرد ایالن
چارچوب نظری برای تللیل سیاست خالارجی جمهالوری اسالممی ایالران از زمالان الباله
گفتمان انقمبی-اسممی ( )1360تا کنون .در این بخش وجود و تداوم مولفههای اراللی
رئالیسس انتقادی را به بل و بررسی خواهیس گذاات و نشان خواهیس داد که چگونه این
مولفهها در تمام این سه دهه به ننوان ننارر ارلی سیاست خارجی جمهالوری اسالممی
ایران حضور دااتهاند.
 .1چارچوب نظری :رئالیسم انتقادی در روابط بینالملل
رئالیسس انتقادی 1همانگونه که از ننوانش پیداست جایی میالان رئالیسالس و نظریاله
انتقادی است .بنابراین پیش از زنکه به بررسی رئالیسس انتقادی بپردازیس به طور مختصر
واقعگرایی و نظریه انتقادی در روابط بینالملل را بررسی و رابطه زنها با یکدیگر را نشان
خواهیس داد .نظریه واقعگرایی نمدتا به ننوان "جریان ارلی" روابط بینالملالل االناخته
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می اود و دامنه و سابقه بیشتری دارد .در مقابالل نظریاله انتقالادی بیشالتر در واکالنش و
مخالفت با این دیدگاه اکل گرفته است و ماهیت انتقادی نسبت به زن دارد.
نظریه واقعگرایی تا حدودی نماینده نقد زرمانگرایی است که تأکید هنجاری زن بر
امکان تغییر نظام دولتهای ملی به مدد حقالوق و سالازمانهالای بالینالمللالی قالرار دارد.
واقعگرایی درست برخمف زرمانگرایی این فرض را مطرح میسازد که چشسانالداز ایجالاد
تلولی بارز و بنیادین در نظام بینالملل چندان نویدبخش نیست .از ایالن منظالر نوامالل
تغییر ناپذیری مانند جغرافیا و سرات بشری نلوه رفتار بینالمللی را تعیین مالیکنالد و
معیارهای رفتار در سطح بینالمللی متفاوت از معیارهای حاکس بالر رفتالار در داخالل یالک
واحد ملی است .تاکید بر بازیگری دولتها و نقش تعیین کننده قالدرت باله ویالژه قالدرت
نظامی در روابط بینالملل از ستونهای اراللی واقالعگرایالی اسالت .معمالوز از توسالیدید
ماکیاولی و هابا به ننوان پدران واقعگرایی یاد میاود و کسانی مانند نیبالور اسالپایکمن
و مورگنتا از چهرههای برجسته زن هسالتند (دوئرتالی و فالالتاگراف .)148-146 :1390
نظریه انتقادی االبا در مقابل واقعگرایی قالرار مالیگیالرد .از نظریاله انتقالادی در دو معنالا
استفاده میاود؛ در معنای نام نظریاله انتقالادی االامل طیالف وسالیعی از دیالدگاههالای
انتقادی در روابط بینالملل است که در مقابل جریان ارلی قرار مالیگیالرد ماننالد نظریاله
انتقادی پساتجددگرایی پساساختارگرایی و فمنیسس و در واقع اامل دیدگاههای بالدیل
و ایرجریان ارلی است .اما در معنای خا

نظریه انتقادی اامل دیدگاههالای متالارر از

مکتب انتقادی فرانکفورت در روابط بینالملل اسالت (مشالیرزاده  .)214-213 :1389در
این پژوهش نیا معنای دوم نظریه انتقادی مد نظر بوده است .از متفکران برجسته مکتب
انتقادی میتوان به رابرت کاکس ریچارد االی و مارف هافمن اااره کرد.
رابطه و در واقع تقابل رئالیسس و نظریه انتقادی را میتالوان در تقسالیسبنالدی دوگاناله
هابرماس از نظریههای نلوم اجتمانی و همچنین تقسیسبندی رابرت کاکس از نظریالههالای
روابط بینالملل مشاهده کرد .هابرماس میان "نظریه سنتی" و "نظریه انتقالادی" در نلالوم
اجتمانی تفکیک قائل میاود .از دید او نظریه سنتی در نلوم اجتمالانی تصالویر زیینالهای
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است از ارباتگرایی در نلوم طبیعی .از این منظر جهان مجمونهای اسالت از واقعیالات کاله
فقط باید "کشف" اوند .اناخت نیا از توریف جهان ناای میاود .نقمنیالت مالورد نظالر
نظریه سنتی بسیار ملدود تعریف میاود و بنیان جامعهای را که توریف میکند مورد نقد
قرار نمیدهد .حتی فراتر از زن نظریه سنتی به دنبال انمالال کنتالرل و دسالتکاری یهنالی
است که مانع از راد پتانسیلهای انسانی میاود .این نوع نظریه بیندالتی سرکوب و ستس
را مورد کاوش قرار نمیدهد تا بتوان زمینه رفع زنها را یافت .وضعیت را چنان کاله هسالت
مینمایاند و فقط در ردد توضیح روابط میان پدیدههاست ولی چون هالدف کنتالرل را هالس
دارد خود به خود تا حدی ملافظهکارانه است .در مقابل نظریاله انتقالادی باله لالاوم تغییالر
بنیادین جامعه باور دارد و بیطرفی ارزای و ایرهنجاری بودن نظریه اجتمانی را نفی می-
کند .نظریه انتقادی یک تمش فکری و در نین حال نملی اسالت .واقعیالات از ایالن منظالر
ملصوزت تاریخی و اجتمانیاند و جهانی که ما مطالعه میکنیس ملصول انگارهها و کنش
انسانی است .انگارهها کنشها و ارایط موجود اجتمالانی تغییالر ناپالذیر نیسالتند و نظریاله
انتقادی درپی فهس و همچنین تغییر زنهاست (مشیرزاده 219 :1389و .)220تقسیسبندی
مشابهی را رابرت کاکس درباره نظریههای روابط بینالملل انجام میدهد .او در تقسیسبندی
دوگانه خود از نظریههای روابط بینالملل نظریه انتقادی را در مقابل نظریه مشالکل

گشالا1

قرار میدهد .در حالی که در نظریههای مشکل گشا (نوواقعگرایی) نظالس موجالود سیاسالی و
اجتمانی همانگونه که هست پذیرفته میاود؛ نظریه انتقادی تمش دارد تا از نظس موجالود
فراتر رود و به این سوال پاسخ دهد که این نظس چرا و چگونه ساخته اده است و امکانالات
تغییر زن کدامند .هدف نظریه انتقادی به گفته کاکس مشخص ساختن جنالبشهالای ضالد
چیرهجویی 2است که با ساختارها و ارول مسلط سر نناد دارند و مالیکواالند االیوههالای
بدیل سازمان دادن سیاست جهان را تلقق ببخشند (گریفیتس .)143 :1393
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بنابراین تصور االب این بوده است که رئالیسس و نظریه انتقادی در روابط بینالملل
در مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند و هیچ نقطه ااتراکی ندارند .به همالین دلیالل طرفالداران
این دو رویکرد کمتر تعامل فکری و مناظره نلمی با یکدیگر دااتهاند .اما در ایالن میالان
برخی از پژوهشگران روابط بالینالملالل معتقدنالد کاله تقابالل رئالیسالس و نظریاله انتقالادی
ایرواقعی است و تمش کردهاند تا بین این دو پل بانند و وجوه ااتراف و تشابه زنهالا را
نشان دهند .در این راستا ندهای با بازخوانی زرار و اندیشههای کسانی ماننالد مورگنتالا و
ای.ا .کار معتقدند که دیدگاههای زنها نقاط ااالتراکی بالا نظریالهپالردازان انتقالادی دارد
( .)Babik, 2013: 491در ادامه باله توضالیح بیشالتر واره رئالیسالس انتقالادی و اسالتدزل
طرفداران این ایده میپردازیس.
واره رئالیسس انتقادی نمدتا به ننوان ارطمحی که در حالوزه فلسالفه نلالس باله کالار
برده میاود و بیش از هر کسی نام روی باسکار 1را به یهن متبالادر مالیکنالد االناخته
اده است .در این معنا رئالیسس انتقادی در مقابل رئالیسس نلمی 2قرار میگیرد و ارالول
و اهداف زن را به چالش میکشد ( .)Chernoff, 2007: 399اگرچه برخی معتقدنالد کاله
هدف باسکار احیای رویکرد ماتریالیستی در نظریه اجتمانی بوده است و کالار او مبنالایی
برای اکلگی ری و گسترش بلال رئالیسالس انتقالادی در روابالط بالینالملالل االده اسالت
( )Brown, 2007: 414-415 and, Kurki, 2007: 361اما زنچه که در این پالژوهش از
مفهوم رئالیسس انتقادی مورد توجه است ریشه این ارطمح در فلسفه نلالس و موضالونات
مرتبط با زن نیست بلکه مفهوم و کاربرد زن در روابط بینالملل مد نظر است که به ویالژه
در یکی دو دهه اخیر از سوی پژوهشگران روابط بینالملل مورد توجه قرار گرفته است.
رئالیسس انتقادی در ردد است تا برخی از فرضیات ملوری که نظریهپالردازان دربالاره
ماهیت تبیین و نلس در پژوهشهای نظری روابط بینالملل به زن انتقاد دارند را به چالالش

Roy Bhaskar
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بکشد .یک حوزه مهس که رئالیستهای انتقادی نرفهای رایج راته روابط بینالملالل را باله
چالش میکشند موضوع تجایه و تللیل نلت و معلولی 1اسالت .در ایالن راسالتا رئالیسالس
انتقادی تمش دارد فهس االب کنونی از نقش و ماهیت تجایه و تللیالل نلالت و معلالولی در
نلوم اجتمانی و روابط بالین الملالل را ارالمح کنالد .از منظالر رئالیسالس انتقالادی رویکالردی
پوزیتویستی در تجایه و تللیل نلت و معلولی تنهالا راه ممکالن بالرای فهالس روابالط نلالت و
معلولی پیچیده در سیاست بینالملالل نیسالت و بایالد سالایر نظریالههالای برسالاخته روابالط
بینالملل نیا در این تللیلها مورد توجه قرار گیرند ( .)Kurki, 2007: 361-362این ارل
کلی که مبنای معرفالتاالناختی رئالیسالس انتقالادی را االکل مالیدهالد باله سالایر ارالول و
ویژگیهای زن سرایت کرده و بان اده است تا برخی از انگارههالای رئالیسالتی در روابالط
بینالملل را به چالش بکشد .با این حال رئالیسس انتقادی یک موضع ررفا انتقادی نالدارد و
برخی "واقعیات " را نیا میپذیرد کاله همالین مسالأله بانال تمالایا زن از نظریاله انتقالادی
میاود .رئالیسس انتقادی در میان پژوهشگران روابط بینالملل مالورد اناسالایی و اسالتفاده
قرار گرفته است 2و به ویژه در بازبینی زرار و اندیشههای کسانی مانند مورگنتا کار و حتالی
چامسکی نمود پیدا کرده است.
در دستهبندیهای مختلف نظریهپردازان روابط بینالملل مورگنتا و کالار در دایالره
رئالیسس قرار میگیرند و حتی از جایگاه برجسالته و پیشالگامی در ایالن زمیناله برخالوردار
هستند (گریفیتس  46 :1393و مشیرزاده  . .)84 :1389اما اخیالرا نالدهای بالا بالازبینی
زرار این دو معتقد هستند که رئالیسس زنها وجوه ااتراکی با نظریه انتقادی دارد .کالوزت
Causal Analysis

1.

 .2برای مثال نگاه کنید به:
- Falk, Richard. (1997) The Critical Realist Tradition and the Demystification of Interstate
Power: E. H. Carr, Hedley Bull and Robert W. Cox. In Innovation and Transformation in
International Studies, edited by Stephen Gill and James H. Mittelman. Cambridge: Cambridge
University Press.
- Levine, Daniel J. (2012) Why Hans Morgenthau Was Not a Critical Theorist (and Why
Contemporary IR Realists Should Care). International Relations 27 (1): 95–118.
- Scheuerman, William E. (2008) Realism and the Left: The Case of Hans J. Morgenthau.
Review of International Studies 34 (1): 29–51.
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معتقد است که نظریه رئالیستی مورگنتا در اساس رویکردی هنجاری و انتقادی است که
وضع موجود را زیر سوال می برد .از دید او نلی راس این تصور کلالی مبنالی بالر پالذیرش
رویکرد پوزیتویستی از سوی مورگنتا بررسی گفتگوهای وی با رینهولد نیبور 1که کمتالر
مورد توجه قرار گرفته است نشان میدهد که هر دوی این متفکران از سیطره رواالهای
نلوم طبیعی در تفکر سیاسی در زمریکا ناراضی بودهاند .او نتیجه میگیالرد کاله مورگنتالا
میتواند به ننوان یک نظریهپرداز انتقادی اناخته االود کاله پالرورهاش در راسالتای نقالد
قدرتهای موجود بود (.)Cozette, 2008: 6
ندهای نیا معتقد هستند که برای فهس ماهیت انتقادی نظریه رئالیسس در قرن بیسالتس
زرار ای.ا کار از اهمیت بیشتری نسبت به مورگنتالا برخالوردار هسالتند و اگرچاله مورگنتالا
تمایمت ضد پوزیتویستی و تاریخیگرایی دااته است اما به اندازه کار به این جنبهها توجه
نمیکند .همچنین مصاحبت و دوستی کار با برخی از چهرههای مشهور مکتب فرانکفورت
مانند هربرت مارکوزه 2بان اده است تا اهمیت زرار و دیدگاههای وی برای بررسی جنباله
انتقادی موجود در رئالیسس بیشتر بااد .از همه مهمتر اینکاله کالار در اواخالر نمالر خالود در
زندگینامهای که نواالت و در سالال  2000منتشالر االد توضالیح داد کاله در دهاله 1930
بسیاری از متون و اندیشههای مارکسیستی را مطالعه کرده است و کتالاب "بلالران بیسالت
ساله" نیا ملصول این دوره است که گرچه یک کار مارکسیستی ملض نیست اما متأرر از
روشها و ایوههای تفکر مارکسیستی است که در روابط بینالملل بکالار بالرده االدهانالد .او
همچنین از متفکران دیگری از مکتب مارکسیست مانند کارل مانهایس 3و ارر او "ایالدئولوری
و اتوپیا" تاریر زیادی پذیرفت (.)Babik, 2013: 492,502
درباره اینکه کار به کدام مکتب فکری در روابط بینالملل تعلق دارد بین برخالی از
رئالیستها و طرفداران نظریه انتقادی اختمف نظر وجود دارد و هر کدام از زنهالا کالار را
Reinhold Niebuhr
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Herbert Marcuse

2.

Karl Mannheim
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متعلق به جبهه خود میدانند .جان میراایمر 1در یک سخنرانی که در سال  2004برای
یادبود کار برگاار اد انمم کرد که "کار یک رئالیست است" .دلیل او بالرای ایالن مسالاله
انتقاد کار به این که "دولتها" بازیگران ارلی نرره روابط بینالمللالی هسالتند از یالک
سو و تاکید او بر "قدرت" به ننوان ننصر کلیدی در روابط بین دولتها بود .در مقابالل
از اوایل دهه  1990برخی پژوهشگران روابط بینالملل تمش کردند تا زراء و اندیشههای
کار را به گونه ای بررسی نمایند که ابعاد انتقادی نظریه وی بیشتر روان اود .کن

بوث2

معتقد بود که کتاب بلران بیست ساله یک بُعد هنجاری را مطرح میکند کاله هالدف زن
احیاء موازنه قوا در راستای زرمانگرایی بود .چند سال بعد اندرو لینکلیتر 3تمش کالرد تالا
به قول خودش "کار را از چنگال رئالیستها رها سازد" و او را به ننوان نماینده رویکالرد
انتقادی نشان دهد .وی با تاکید بر برخی زرار دیگر کار مانند زینالده ملالتهالا ( )1941و
ناسیونالیسس و پس از زن ( )1945تمش کرد نشان دهد که نظریه روابط بینالملل کار از
اساس پویا دگرگون اونده و رهایی بخش بوده است .او تصالور اولیاله و االالب مبنالی بالر
معرفی کار به ننوان یک نظریه پرداز رئالیست را به چالش کشید و او را پیشالگام نظریاله
انتقادی روابط بینالملل معرفی کرد .همچنین رابرت کاکس با اینان به پیوسالتگیهالای
فراوان نظریات خود با دیدگاههای کار تللیل رئالیسالتی او را باله ننالوان منالادی نظریاله
انتقادی معارر قلمداد میکند( .)Babik, 2013: 498-499نالموه بالر ایالن نشالانههالای
روانی از وجود دیدگاههای مرتبط با نظریاله انتقالادی در زرالار کالار مشالاهده مالیاالود.
الهامات فکری از مارکسیسس اربی 4تاریخیگرایی و معرفتاناسالی پسالتپوزیتویسالتی
فهس نظریه روابط بینالملل به ننوان اکلی از نمل سیاسی که بازتالاب دهنالده اهالداف و

John Mearsheimer
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Ken Booth
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Andro Linklater

3.

Western Marxism
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رئالیسم انتقادی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 15 /

منافع طرفداران زن است تمایمت ضد هژمونیک و تعهد باله تلالول از مهمتالرین وجالوه
نظریه انتقادی در زراء و زرار کار هستند.
کار نیا همانند کاکس معتقد بود که چیای به نام نظریه به خودی خود وجالود نالدارد و
نظریه همواره برای کسی یا برای هدفی است .وی دانش تئوریک را به طور یاتی هالدفمنالد و
زمیخته به اهداف طرفداران زن میدانست .او مینویسد" :بالرخمف نلالوم طبیعالی کاله در زن
حقایق به طور مستقل از مشاهدهگر وجود دارنالد در نلالوم سیاسالی هالدف از پالژوهش قابالل
تفکیک نیست .در واقع این خودش یک حقیقت است که هدف و تللیل بخشهالایی از یالک
فرایند هستند" ( .)Karr, 1946: 4کار طرفدار یک معرفتاناسی پست پوزیتویستی یالا ضالد
پوزیتویستی بود که ااخصه نظریه انتقادی است .وی تمش کرد با بررسی روند االکلگیالری
راته روابط بینالملل و نظریه پردازی در زن با اااره به تاریر روشهای پوزیتویسالتی از یالک
سو و نقش جن

جهانی اول در تعیین اهداف راته از سالوی دیگالر ضالمن انتقالاد از نظریاله

االب در زن مقطع لیبرالیسس یا زرمانگرایی ماهیت تاریخی و نسالبی زن را زاالکار سالازد .در
واقع رئالیسس کار بیش از زنکه تمای برای ایجاد یک بنای تئوریک بااد ابااری بالرای انتقالاد
از لیبرالیسس و زرمانگرایی زن مقطع بود .کار تمش کرد تا با نقالد رئالیسالتی خالود از زرمالان-
گرایی نظریه و نمل سیاست بینالملل را از بند نظریههای مرده و تاریخ گذاته برهانالد و راه
را برای اندیشهها و ایدههای جدید باز کند .برخمف مورگنتا و والتا که باله ایالن تصالور سالنتی
رئالیستی معتقدند که تاریخ رابت میماند و تغییر نمیکند (اولی دلیل زن را در تغییرناپالذیری
سرات انسان و دومی در ارایط پایدار زنارای بینالمللی میداند) به نظر میرسد کاله درف
کار از تاریخ یک فرایند متلول و پیشرونده بااد .کار همچنین در یک سخنرانی در دانشالگاه
کمبریج که در سال  1961ایراد کرد و بعدا با ننوان "تالاریخ چیسالت " منتشالر االد ضالمن
اااره به اینکه حقایقی که در بررسی تاریخ مسلس و بدیهی فرض میاوند مالیتواننالد مالورد
بررسی و بازبینی قرار گیرند بر تاریر موقعیت و جایگاه مورخ در روایت تاریخ تاکید میکنالد .او
معتقد است که در اکلگیری دانش تاریخی و فراتر از زن نظریهپردازی در روابط بالینالملالل

 / 16فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31زمستان  ،1396شماره 4

هدف و دانش نمیتوانند از هس جدا االوند و در هالس تنیالدهانالد .بنالابراین او "واقعیالتهالای"
تاریخی مدنظر ارباتگرایان را رد میکند (.)Babik, 2013: 500-503
این دوگانگی بردااتها درباره کار و دیالدگاههالای وی زن هالس از سالوی دو مکتالب
نسبتا متعارض در روابط بینالملل دو نکته را زاکار میکند :نخست اینکه کار به رالورت
همامان بخشهایی از این دو نظریه را که به ظاهر ایرقابل جمع هستند دارا مالیبااالد.
نکته دوم اینکه پیوند برخی از جنبههای این دو نظریه در کنار همدیگر و چیالای کاله از
زن با ننوان رئالیسس انتقادی یاد میاود در نمل هس ممکن است و هس وجود دارد.
برداات مشابهی درباره نوام چامسکی 1نیا وجود دارد .اگرچه اندیشههای او بنیالان
مارکسیستی و انتقادی دارد اما برخی استدزل میکنند که نقد او باله سیاسالت خالارجی
زمریکا بعد از جن

جهانی دوم با سنت رئالیستی روابط بینالملل همخالوانی دارد و او را

"رئالیست چپگرا" نامیدهاند .در پاسخ به ایالن سالوال کاله چامسالکی در میالان ملققالان
روابط بینالملل در کدام دسته قرار میگیرد زنها معتقدنالد کاله اگرچاله بُعالد هنجالاری
دیدگاههای چامسکی زاکار است اما خوانش او از قدرت در نظام بینالملل و بطور خا
سیاست خارجی زمریکا با سنت رئالیستی روابط بینالملل تناسب بیشتری دارد .بالر ایالن
اساس مطالعه دقیالق زرالار چامسالکی یالک حقیقالت را در نرراله نظریالهپالردازی روابالط
بینالملل زاکار میکند و زن این است که یک سنت رئالیستی چپگالرا وجالود دارد کاله
دیدگاههای پذیرفته اده درباره اینکه رئالیسس سیاسی چگونه باید تعریف و فهس االود را
به چالش میکشد (.)Osborn, 2009: 351,352
چامسکی "دولت" را به ننوان واحد ارلی در تللیل سیاسالی خالود مالیپالذیرد .او از
ادبیات نهادها ملاسبات نقمیی و اهداف دولتها به طالور گسالترده بالرای تورالیف رفتالار
ایازت متلده چین انگلستان و دیگر دولتها در نرره جهانی استفاده میکند .چامسالکی
همچنین معتقد است که هدف دولتها افاایش قدرت خود براساس برنامالهریالای نقمیالی
Noam Chomsky

1.
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است .بر این اساس او معتقد است که ایازت متلده برای تفوق جهانی خود از بعد از جن
جهانی دوم به دنبال این بوده است که جهانی بر پایه دو ارل "ربات" و" باز بودن" (از نظر
اقتصادی) را اکل دهد و ماهیت دولتها (استبدادی یا دموکراتیک) چندان اولویت ندااته
است .او جن ها و مداخمت زمریکا را نیا در چند دهه اخیر در راستای همین دو ارل می-
داند .چامسکی نیا نظام بینالملل را در راستای پیشبینیهای رئالیسس کمسیک میداند اما
نه لاوما بخاطر طبیعت بشر یا جامعه بلکه به این دلیل کاله کشالورهای قدرتمنالد نظالام تالا
زمانی که قدرت برتر را دارند مانع هرگونه تغییر در نظام میاوند .او این دیدگاه رئالیسالتی
را که نظام بینالملل همواره زنارایک است میپذیرد و ضمن رد اسالتثنایی بالودن زمریکالا
سیاستهای این کشور را نیا مانند قدرتهای گذاته در راستای افاایش قالدرت و سالیطره
خود میداند(.)Osborn, 2009: 355-357
از سوی دیگر ااهد نونی بُعد اخمقی و تعهدات هنجالاری نیالا در زرای چامسالکی
هستیس .او همانند مورگنتا با مداخله زمریکا در جن

ویتنام مخالالف اسالت امالا بالرخمف

مورگنتا که این مساله را در تناسب با اهداف و منافع ملی زمریکا نمیدید چامسکی ایالن
مساله را در اساس "نانادزنه" میدانست و معتقد بود مساله نامشروع بودن حمله زمریکا
به ویتنام نیست بلکه اساسا خود حمله و مداخله نملی نامشروع اسالت .او ایالن حملاله را
یک نمل جنایی میداند .از دید او این مساله که زمریکا (یا هالر قالدرت دیگالری) بتوانالد
قدرت و کنترل خود را بدون ملدودیت گسترش دهد با اخمق در تناقض است .بر ایالن
اساس او مردم زمریکا را به مخالفت و مقاومت مدنی در برابر سیاست خارجی این کشور
فرا میخواند (.)Osborn, 2009: 360,363
در مجموع میتوان گفالت کاله رئالیسالس انتقالادی باله االاخهای از تفکالر در روابالط
بینالملل اطمق میاود که در نین حال که وجوهی از رئالیسس و نظریاله انتقالادی را بالا
هس ترکیب میکند از هردوی زنها متمایا است و تفاوتهایی نیالا بالا هرکالدام از زنهالا
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دارد .برخمف نوواقعگرایی که خود ملالدود کننالده 1خالود اربالاتگالر 2سالودگرا و دارای
تعهدات ارباتی و ساختاری است رئالیسس انتقالادی بالا الهالام از مارکسیسالس اربالی دارای
جهتگیری در راستای تفسیر تاریخی دانش یک چشالسانالداز کلالی کاله مرزهالای میالان
راتهها (نلوم اجتمانی)را به هس پیوند میدهد و اخصیت سیاسالی خودزگالاه اسالت .در
حالی که مدل پوزیتویستی مورد استفاده توسالط نالوواقعگرایی از مشالاهده االکلگیالری
تاریخی بازیگران اجتمانی و ارزاهای زنان ناتوان است و بنابراین با کنار گذااالتن تمالام
بل های اخمقی راته روابط بینالملل را ملدود میکند رئالیستهای انتقالادی ماننالد
کار نماینده اکلی از تلقیق و پژوهش اخمقی هستند .نموه بر این در حالی که والتالا
امالالور جهالالانی را در وضالالعیت زناراالالی دولالالتهالالای دارای حاکمیالالت خمرالاله مالالیکنالالد
رئالیستهای انتقادی معتقدند که طبیعت زندگی بینالمللالی بایالد باله ننالوان یالک کالل
متمایا مورد مطالعه قرار گیرد و تصور نمیکننالد کاله واقعیالت موجالود بالا تقلیالل زن باله
ساختار مبادزت میان دولتها قابل فهس بااد ( .)Falk, 1997: 41همچنین در حالیکاله
نوواقعگرایی اینان میکند که یک بُعالد نملالی در راسالتای ارائاله پیشالنهاد و راهکالار باله
سیاستمداران دارد رئالیسس انتقادی همین نمل نظریهپردازی را نونی فعالیالت سیاسالی
قلمداد میکند .بر این اساس فکر کردن و نواتن درباره مسائل بینالمللی نونی درگیالر
ادن در این موضونات است (.)Babik, 2013: 509
رئالیسس انتقادی همچنین تفاوتهایی با نظریه انتقادی دارد که زن را متمایا میکنالد.
برخمف برخی طرفداران نظریه انتقادی که در ردد نشالان دادن یالک دوره پسالا دولتالی و
پایان نصر وستفالی هستند و توجهی به دولتها ندارند و جهت ارائاله بالدیلی بالرای دولالت
تمش میکنند رئالیسس انتقادی فرض خود را بر ملوریت دولت قرار میدهد .ایالن دیالدگاه
همچنین نقش و اهمیت قدرت و تمش دولتها برای بیشینهسازی قالدرت خالود را مالدنظر

Self -enclosed

1.

Self-affirming

2.
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قرار میدهد .بنابراین رئالیسس انتقادی نه تنهالا زیرمجموناله نظریاله انتقالادی نیسالت بلکاله
میتواند بدیلی برای زن بااد ( .)Babik, 2013: 509-510بنالابراین رئالیسالس انتقالادی بالا
ترکیب برخی ویژگیهای رئالیسس سالنتی و نظریاله انتقالادی االکاف و تضالاد بالین زنهالا را
کمرن

کرده و بستری برای نادیکی زنها به یکدیگر فراهس نموده است.
در بخش دوم این مقاله تمش میاود تا منطق حاکس بر سیاست خارجی جمهالوری

اسممی ایران در قالب رئالیسس انتقادی توضیح و تللیل اود .اگرچه اکثر نظریههای روابالط
بینالملل به موضوع روابط بینالملل میپردازند ولی یک تللیل سیاست خارجی نیا دارند
(مشیرزاده (1389الف) .)13 :رئالیسس انتقادی نیا یک نظریه سیاست خالارجی نیسالت امالا
میتوان از زن برای توضیح و تللیل سیاست خارجی ایران سود برد.
 .2سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و انطباق آن با رئالیسـم انتقـادی در
روابط بین الملل
سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران از جنبههای مختلفی مورد پژوهش و بررسی
قرار گرفته است و پژوهشگران مختلف از چارچوبهالای نظالری و تئوریالک متفالاوتی بالرای
تللیل زن استفاده کردهاند .طیف متنونی از نظریههای روابط بینالملل اامل زرمانگرایی
نظریه رلح دموکراتیک لیبرالیسس اقتصالادی رئالیسالس نظریاله رئوپلتیالک نوواقالعگرایالی
نهادگرایی نولیبرال سازه انگاری و نظریه گفتمان از سوی پژوهشگران برای تللیل سیاست
خارجی جمهوری اسممی ایران مورد استفاده قرار گرفته اسالت (دهقالانی .)60-17 :1388
برخی نیا این نظریهها را برای توضیح و تللیل سیاسالت خالارجی ایالران مناسالب و کالافی
ندانسته و اقدام به مفهوم سازی یا ارائه چارچوب ترکیبی بالرای تللیالل سیاسالت خالارجی
جمهوری اسالممی ایالران کالردهانالد (رمضالانی  30-29 :1380و سالیف زاده  11 :1384و
حاجی یوسفی  69-1387:67دهقانی  .)13 :1390اگرچه میتوان گفالت کاله هماله ایالن
نظریهها به نونی برای فهس و تللیل بخشهایی از سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران
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مفید هستند اما به طور کلی تنوع دیدگاهها و کاربرد نظریالههالای گونالاگون بالرای تللیالل
سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران میتواند متارر از چند دلیل بااد:
نامل نخست در این زمینه وجود همامان ارول و سیاستهای باله ظالاهر متنالاقض
در سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران اسالت .توجاله همامالان باله ارزشهالا و ارالل
ندالتطلبی در نظام بینالملل در کنار توجه و تمش برای افاایش قدرت و تالوان ملالی و
حفظ تمامیت ارضی در سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران بیالانگر همالین موضالوع
است .بر این اساس اگرچه رهبران و سیاستگذاران جمهوری اسممی همواره در قوانین و
ارول خود از جنبه هالای ایالدئولوریک و اسالممی و بالا نگالاهی ارزاالی باله نرراله روابالط
بین الملل نظر دااتهاند (ارل یازدهس قانون اساسی جمهوری اسممی ایران) اما همالواره
جنبههایی از نقمنیت و واقعبینی نیا در سیاستهالا و اقالدامات سیاسالت خالارجی قابالل
مشاهده است .از سوی دیگر سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران با وجود تالداوم در
ارول کلی در چند دهه اخیر ااهد تغییالرات مختلفالی بالوده اسالت و االرایط داخلالی و
بیرونی نظام بینالملل بر الگوها و اولویتهای سیاست خارجی ایران تاریر گذااته اسالت.
بنابراین تسری دادن یک الگوی نظری واحد و یکپارچه برای تللیالل سیاسالت خالارجی
جمهوری اسممی ایران در تمامی دورهها داوار به نظر میرسد .نکته دیگر که باله االکل
کلی تری مطرح است داواری انطباق نظریه با نالالس واقعیالت و تلالوزت نرراله روابالط
بین الملل است و به سیاست خارجی ایران نیا ملدود نمیاود .درواقع هر نظریالهای بالا
بخشی از واقعیت انطباق دارد .بنابراین در نین حال که هرکدام از نظریههای فوق بالرای
مطالعه و تللیل بخشهایی از سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران مفیالد مالیبااالد
بسط یک چارچوب نظری که انطباق کامل با سیاست خارجی جمهالوری اسالممی ایالران
دااته بااد امری داوار به نظر میرسد.
با این حال پژوهش حاضر با رویکردی متفاوت به بررسی سیاست خارجی جمهالوری
اسممی ایران میپردازد .ادنای نویسندگان در این پژوهش این است که "رئالیسس انتقادی"
با خصوریاتی که برای زن امرده اد میتوانالد امکالان فهالس و تللیالل سیاسالت خالارجی
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جمهوری اسممی را فراهس نماید و در این زمینه نسبت به نظریههای مطرح اده از تناسب
و کارزیی بیشتری برخوردار است .دلیل ارلی ایالن ادنالا و زنچاله کاله بالر اهمیالت رئالیسالس
انتقادی برای تللیل سیاست خارجی جمهوری اسممی ایالران مالیافاایالد ایالن اسالت کاله
سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران نیا همواره از یک دوگانگی نسبتا متضاد رنج بالرده
است .از یک طرف بل ارزشها و زرمان هالا مطالرح بالوده اسالت و از طالرف دیگالر همالواره
ممحظات امنیتی و روابط با سایر کشورها مورد توجه بوده است .برخمف سایر نظریالههالای
روابط بینالملل که از توضیح این دوگانگی ناجا هستند باله نظالر مالیرسالد کاله رئالیسالس
انتقادی از قابلیت بیشتری برای توضیح این مساله برخوردار بااد.
واقعیتی که وجود دارد این اسالت کاله از یالک طالرف سیاسالت خالارجی جمهالوری
اسممی ایران زرمانگرا و زرمانی بوده است و از طرف دیگر ایران پس از انقمب اسممی
در کنار دااتن زرمانهای خا

خود در سیاست خارجی به ننوان یک دولت -ملالت در

موارد متعددی واقعگرایانه نمل کرده است و بقای کشور و نظام در هسته اراللی تفکالر و
نمل سیاست خارجی ایران برجستگی خاری دارد .درجه این گرایش واقعگرایانه ممکالن
است در برهههای زمانی مختلف به یک اندازه نبااالد ولالی در مجمالوع حفالظ و توسالعه
قدرت همه جانبه کشالور در مجموناله سیاسالت خالارجی ایالران قابالل پالی جالویی اسالت
(سجادپور 8 :1381و .)9جمهوری اسممی ایران کشوری است بالا ممحظالات ملالی (کاله
مربوط به سرزمین ایران است) و فراملی (که متارر از تعالیس اسالممی و ممحظالات دینالی
است) .در ایران هس منطق دولت ال ملت و هس منطق دین یا به نبارتی ایالدئولوری حالائا
اهمیت است .در ابتدای پیروزی انقمب اسممی و همچنین در قانون اساسالی کشالور کاله
در همان ابتدا به نگارش درزمد در نرره سیاست خارجی نونی برتری فراملی (اسالممی
یا ایدئولوریک) بر منطق ملی (دولت) چه در نمل و چه در نظر قابالل مشالاهده بالود .امالا
ضرورت های ملیطی به تدریج موجب اد تا دولت جمهالوری اسالممی باله اهمیالت ایالن
وظیفه پی ببرد که باید میان منطق ملالی و فراملالی باله نالونی موازناله برقالرار نمایالد .در
سالهای پس از رحلت امام خمینی باله تالدریج در برخالی مقالاطع االاهد اولویالت دادن و
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ارجلیت دادن منطق ملی بر منطق فراملی بودهایس (نخعالی  .)30-27 :1376بنالابراین
این گرایش دوگانه که همواره جنباله رئالیسالتی و در نالین حالال انتقالادی در زن وجالود
دااته است در سیاست خارجی جمهوری اسممی ایالران قابالل مشالاهده اسالت .اگرچاله
میاان و توازن این دو در دورههای مختلف یکسان نبوده و در برخی مواقع جنبه انتقادی
البه پیدا کرده اسالت ( 1358-1368و  )1392-1384و در برخالی مقالاطع نیالا جنباله
رئالیستی ( )1368-1384اما در هر دورهای سیاست خالارجی جمهالوری اسالممی ایالران
مبتنی بر ترکیبی از این دو ننصر بوده است.
نکته قابل توجه در تللیل سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران در قالب رئالیسالس
انتقادی این است که اگرچه جنبه انتقادی سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران برخمف
نظریه رئالیسس انتقادی بیشتر از ایدئولوری اسممی و ارول و تعالیس زن نشات گرفته اسالت
تا ایدئولوری مارکسیستی و اندیشههای چپگرایانه اما در هالر رالورت خروجالی و حارالل
زن ها به طور نسبتا مشابهی در ارولی مانند تغییر خالواهی ضالدیت بالا هژمالون نانادزناله
دانستن وضع موجود و تمش برای تلقق ندالت در نرره روابط بینالمللی نمود پیدا مالی-
کند .در ادامه وجود همامان و متداوم ارول مورد توجاله در رئالیسالس انتقالادی در سیاسالت
خارجی جمهوری اسممی ایران مورد بررسی و تللیل قرار گیرد.
الف) تغییر وضع موجود
رئالیسس انتقادی امکان تغییر وضع موجود را نفی نمیکند و حتی بالرای تلقالق زن
تمش هس دارد .بر این مبنا نظس کنونی "اکل یافته" است و بالر ارالر برخالی تلالوزت و
حوادث تاریخی حادث اده است و امکان تلقق نظسهای متفاوت از زن وجالود دااالته و
دارد .میتوان گفت مهمترین ارل حاکس در سیاست خارجی جمهوری اسالممی ایالران از
زااز تا کنون نیا تمش برای تغییر نظس حاکس در روابط بینالملل بوده است
سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران رویکردی تجدیدنظرطلبانه نسبت به نظالس
و نظام بینالملل دااته و دارد .جمهوری اسممی ایران اگرچه در ردد برانالداختن نظالام
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دولت-ملت و برافکندن نظس نیست امالا از طریالق االالوده االکنی و ارالمح سالاختاری
هنجاری و نهادی در جهت استقرار نظس و نظام نادزنه بینالمللی تمش میکنالد .از ایالن
رو راهبرد یا جهتگیری سیاست خارجی ایران نیا "ندم تعهد تجدیالدنظرطلب" اسالت.
جمهوری اسممی نموه بر ندم وابستگی به مراکا قدرت و قدرتهالای جهالانی در رالدد
تغییر و تلول نظس بینالمللی مستقر است .این هدف نیا از طریق االودهاالکنی نظالس و
نظام بینالمللی موجود حارل میاود .از نظر جمهوری اسممی نظس وستفالیایی مبتنی
بر نظام دولت ال ملت نظام دوقطبی دوران جن

سرد و نظام بینالمللالی پالس از جنال

سرد و  11سالپتامبر ناله تنهالا طبیعالی مشالروع منطقالی و تغییرناپالذیر نیسالتند بلکاله
نانادزنه نامشروع و موقتی میبااند .جمهوری اسممی در دو بُعد تبیینی و تخریبی باله
واسازی نظام بینالمللی موجود میپردازد .در بُعالد تبیینالی از طریالق تورالیف و تبیالین
سرات نانادزنه وضع موجود و نظس مستقر سعی میکند زن را ایرطبیعالی سالاخته و از
زن مشرونیتزدایی کند .ایر طبیعی کردن یعنالی اینکاله نشالان دهالد نظالام بالینالملالل
موجود مانند هر پدیده اجتمانی دیگر زمانمند و مکان مند است که تلت ارایط خاری
امکان وجود یافته و در گذر زمان بر ارر البه و حاکمیت طبیعی انگااته اده اسالت .در
این راستا تمش میاود تا با زاکار ساختن ماهیت حدوری نظام بینالملل موجود ایالن
مشرونیت که به مرور زمان به دست زمده است سلب گردد .در دومالین گالام جمهالوری
اسممی در ردد تخریب و سپس تغییر نظام موجود بالرای اسالتقرار نظالام مطلالوب خالود
میبااد .این هدف به رورت مبارزه و مقابله با نظام سلطه نظام تالک قطبالی مناسالبات
نانادزنه و کانونهای قدرت بینالمللی انتقاد از سازمانها و نهادهای بینالمللی و تالمش
برای ارمح زنها تلقق مییابد (دهقانی فیروززبادی 194 :1388و.)195
تبلور تغییر خواهی جمهوری اسممی ایران در نظس موجود را میتوان بالیش از هالر
چیا در ارل "نه ارقی و نه اربی" مشاهده کرد .سیاست مابور نه تنها نظریه تعادل قوا
را برای رلح جهانی مطرود و مردود میامارد بلکه زن را اراللی ظالماناله و تنهالا بالرای
حفظ منافع قدرتهای بارگ و استعمارگر میدانالد .جمهالوری اسالممی ایالران بالا اتخالای
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چنین سیاستی ارل دوقطبی بودن جهان و حفظ تعالادل بالین دو ابرقالدرت را باله کالل
مردود دانسته و از دیدگاه خود به این دو ابرقدرت به ننوان مجمونه واحدی از اسالتکبار
جهانی نگاه میکرد (رفوی همامی 114 :1387و .)115سیاست "نه االرقی ناله اربالی
جمهوری اسممی" بیانگر این نکته است که جمهوری اسممی نه تنها وابستگی باله هالیچ
یک از ابرقدرتها را منطقی و ارولی نمیداند و سیاست ندم تعهالد را در ایالن ملالدوده
پیروی میکند بلکه برای از بین بردن نظام موجود حاکس بر روابط بینالملل نیا تمش و
مبارزه میکنالد (مجالرد  .)192 :1386بنالابراین جمهالوری اسالممی همالواره رویکالردی
انتقادی به نظام بالینالمللالی موجالود دااالته اسالت .از منظالر جمهالوری اسالممی نظالس
بینالمللی مستقر و نظام بینالمللی موجود مطلوب نیست و باید ارالمح گالردد .رهبالران
جمهوری اسممی از بالدو پیالروزی انقالمب زاالکارا از ضالرورت تغییالر و تلالول در نظالام
بین الملل سخن گفته و از این منظر در جبهه مقابل کشورهای حافظ وضع موجالود قالرار
دارند (دهقانی و نوری .)123 :1391
جمهوری اسممی ایران طی این سالها همواره مخالفت خود را با وضالع موجالود در
قالب سیاستها و اعارهایی مانند مقابله با سلطه (دوقطبی و تالک قطبالی) مخالفالت بالا
سازمانهای بینالمللی تاکید بر افاایش اهمیت و نقش کشورهای جهان سالوم و تالمش
برای نادزنهتر کردن نظام بینالمللی نشان داده است .اگرچه ادت و نوع ایالن اقالدامات
در دولتهای مختلف متارر از ارایط گوناگون داخلی و بینالمللی متفاوت بوده است اما
نگاه انتقادی جمهوری اسممی ایران به وضع موجود در نظالام بالینالمللالی در تمالام ایالن
سالها تداوم دااته است .این سیاست در دوره 1360-1368با تکیه بر اعار نه ارقی ناله
اربی و مقابله با ساختار نظالام دوقطبالی تلقالق یافالت .پالس از زن نیالا اگرچاله در دوره
1384-1368ااهد البه دیدگاههای نملگرایانه و واقعبینانالهتالری در سیاسالت خالارجی
جمهوری اسممی ایران بودیس اما تمش برای تغییر وضالع موجالود در نظالام بالینالمللالی
همچنان در قالب سیاستهایی مانند مقابله با نظام تالک قطبالی و نظالس نالوین مالد نظالر
زمریکا تمش برای گسترش چندجانبهگرایی در نرره بینالمللی و تقویت ایالده برابالری
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دولتها در نظام بینالملل پیگیری اد .اما در دوره 1384-1392بار دیگر ایالن سیاسالت
به اولویت ارلی سیاست خارجی جمهالوری اسالممی ایالران تبالدیل االد و دولالت زقالای
احمدینژاد به رورت رریح و زاکار مشرونیت نظام بینالمللی نهادهالا و سالازمانهالای
بینالمللی روابط قدرت حاکس در نظام بینالمللی و ماهیت نانادزنه زن را زیر سوال بالرد
و تمش کرد تا با ائتمف با دیگر دولتهای مخالف وضالع موجالود در راسالتای تغییالر زن
تمش کند (دهقانی و نوری  .)126-123 :1391بنابراین مخالفت بالا وضالع موجالود در
نرره بینالمللی و تمش برای تغییر زن اگرچه در قالب روشهای مختلف و بالا االدت و
ضعف متفاوت طی بیش از سه دهه یکی از اولویتهای ارلی سیاست خارجی جمهوری
اسممی ایران بوده است.
ب) ضدیت با هژمون
رئالیسس انتقادی نه تنها به توجیه هژمونی نمیپردازد بلکه بر امکانات تغییر و لاوم
نقشزفرینی گروههای حاایهای نیا تأکید میکند .یکی از مولفههالای نظالام بالینالمللالی
مطلوب جمهوری اسممی نیا فقدان سلطه در روابط بین کشورهاسالت .بالارزترین االکل
سلطه نیا در نظام بینالمللی موجود هژمونی زمریکاست که در قالب نظام تک قطبی در
حال نهادینه االدن اسالت .جمهالوری اسالممی ایالران در ایالن سالطح تالمش دارد تالا بالا
ائتمفسازی ضدهژمونیک متشکل از کشورها و بازیگران ضدسلطه به تغییر نظام موجالود
بپردازد (دهقانی و نوری .)126 :1391
جمهوری اسممی ایران در راستای سیاسالت تالمش بالرای تغییالر وضالع موجالود و
مخالفت با هر نوع سلطهگری که در ارول مختلف قانون اساسی مطرح اده است نموه
بر این که سیاست ندم تعهد را در پیش گرفت در دوره  1360تالا  1368همالواره بالرای
مشرونیت زدایی از نظام دوقطبی و مبارزه همامان با دو ابرقدرت از هیچ کواشی دریال
نکالالرد .حتالالی در دوران بعالالد از جنالال

نیالالا ایالالران هنالالوز نقالالش ملالالی ایالالر متعهالالد و

ضدامپریالیستی خود را ادامه مالیداد امالا نملگرایالی ظریالف و پردامنالهای نیالا در رفتالار
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سیاست خارجی ایران پدیدار گردیده بالود (احتشالامی  .)13 :1378در سالالهای -1368
 1384اگرچه از میاان خصومت نظام جمهوری اسممی ایران با نظام بالینالملالل کاسالته
اد و تقویت حضور در سازمانهالای بالینالمللالی و پالذیرش زنهالا از سالوی دولالتهالای
ارمحات و سازندگی پیگیری اد اما در کنار زن مقابله با یکجانبهگری زمریکا و تلقالق
سلطه جهانی زن نیا در اولویت قرار داات .تقویت چندجانبهگرایالی سیاسالتی بالود کاله
جمهوری اسممی ایران در این مقطع با هدف کاهش نفوی زمریکا و تقویت جایگالاه خالود
در نظام بینالملل در پیش گرفت .توسعه روابط با کشورهای منطقهای و افالاایش قالدرت
ایران در منطقه و تمش برای جلوگیری از حضالور فااینالده زمریکالا در منالاطق همجالوار
(احتشامی  )103-99 :1378تمش برای تقویت روابط با کشورهایی مانند روسیه چین
و حتی اتلادیه اروپایی در راستای موازنه سالازی در مقابالل زمریکالا مطالرح کالردن ایالده
گفتگوی تمدنها و تمش برای مخالفت با برخی اقدامات یکجانبه زمریکا مانند حمله باله
نالالراق و همکالالاری بالالا کشالالورهای مخالالالف زمریکالالا (دهقالالانی  )494 :1388از مهمتالالرین
ااخصهای مبارزه با هژمونی زمریکا در این دوره میبااند .جمهوری اسالممی ایالران بالا
پیگیری سیاست چندجانبهگرایی و مطرح کردن مسالائلی ماننالد گفتگالوی تمالدنهالا در
ردد بود موقعیت هژمونیک زمریکا در نظام بینالملل و تمش زن برای گسالترش ساللطه
خود را به چالش بکشد.
چندجانبهگرایی رویکردی بین گفتمالانی اسالت مبتنالی بالر تکثرگرایالی فرهنگالی-
تمدنی که در گفتگوی تمدنها تجلی و نمود پیدا کرد .گفتگوی تمالدنهالا نیالا االیوه و
رو ای برای کشف ارول و بنیادهالای هنجالاری و ارزاالی مشالترف جهالت همایسالتی و
هسافاایی برای استقرار یک نظس بینالمللالی و منطقالهای فراهژمونیالک اسالت .یالک نظالس
بینالمللی و منطقهای ایر هژمونیک بر پایه چندجانبهگرایالی بالین تمالدنی ال فرهنگالی
استوار است که قادر به یافتن ارزاهای مشترف برای ایجاد همایستی مسالالسزمیالا بالین
زنهاست (حنفی 189 :1380و.)190
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سیاست مقابله با هژمونی زمریکا در دوره 1384-1392تشالدید االد .بالا توجاله باله
سیاست خارجی تهاجمی دولت احمدی نژاد وی نقالش ملالی "ساللطه سالتیای" را کاله
معتقد بود اولویت زن تا حدودی کاهش یافته است احیاء نمود .این رویکالرد بالا حمایالت
رهبری نیا همراه بود .ایشان در این زمینه انمم کردند" :جمهوری اسممی با سلطهگری
مخالف است؛ اما با سلطهپذیری بیشتر مخالف است .سلطهپذیری به معنای تسلیس االدن
و تشویق کردن سلطهگران است ...ملتها وقتی زیر سلطه قالرار گرفتنالد فرهنال

خالود

هویت خود و اخصیت خود را بتدریج از دست مالیدهنالد"(.سالخنرانی در جمالع زائالران
حرم امام رضا(ع) .)1387
منافع حارل از نقش ملی سلطهستیای به دلیل پشالتوانه ارزاالی زنهالا در منالابع
هویت ساز اسمم و مکتب تشالیع گفتمالان انقالمب اسالممی روابالط تالاریخی جمهالوری
اسممی ایران و رئوپلتیک ایران از اولویت بازیی در سیاست خالارجی جمهالوری اسالممی
ایران در دولت زقای احمدی نژاد برخوردار بود .لذا این دولت از ابتالدای کالار مبالارزه بالا
نظام تک قطبی و امپراتوری نظام سلطه جهانی را در دستور کار خود قرار داد(دهقالانی و
نوری  .)286 :1391گسترش روابط با کشورهای زمریکای زتین نیالا در ایالن چالارچوب
قابل درف است؛ زیرا وجود دولتهای ضداستکباری و سلطه ستیا در این منطقه امکالان
تسری این سیاست جمهوری اسممی را به دیگر مناطق جهان فراهس مالیکالرد .بنالابراین
تقویت روابط این کشورها با جمهوری اسممی که مخالفت با سیاستهالای ساللطهطلباناله
زمریکا وجه ااتراف همه زنهالا باله االمار مالیرود گالام مهمالی در تقویالت یالک بلالوف
ضدزمریکایی بود (موزنا و ملمدی .)177-175 :1388
ج) عدالتطلبی
یکی دیگر از جنبههای رئالیسس انتقادی داداههای اخمقی و تأکید بالر نالدالت در
نرره بینالمللی است .بر این اساس اقداماتی مانند مداخله زمریکالا در برخالی کشالورها
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مردود و ضداخمقی دانسته میاود .با بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالممی ایالران
نیا متوجه میاویس که ندالتطلبی همواره یکی از ارول دائمی زن بوده است.
با توجه به اینکه نظام سیاسی ایران دانیه اسممی و قرانی بودن تمالام اجالااء و زحالاد
خویش را دارد طبیعی است که دستگاه دیپلماسی زن با توجه به تأکیدات مکالرر اسالمم و
قران در پی تلقق ارل ندالت در سیاست خارجی بااد .هر چند دست یافتن به این هدف
در ارایط کنونی و با توجه به ملدودیت قدرت ایران و مخالفت قدرتهای برتر جهالانی بالا
این مسأله داوار به نظر میرسد اما از زنجا که سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران بالر
اساس مقدمه و ارول  3 1و  154قانون اساسی مکلف و موظف به تعقیالب و پیگیالری زن
است لذا دفاع از این ارل و یافتن سازوکارهای تلقق زن در مجامع بینالمللی را از جملاله
رسالتهای جهانی خویش میپندارد .بنابراین ندالتجویی را میتالوان یکالی از ارزشهالای
فرهن

اسممی که بدل به نونی ارزش در سیاست خالارجی االده اسالت دانسالت .بازتالاب

نینی این موضوع را میتالوان در تأکیالد بالر حمایالت از مستضالعفین جهالان یالا حمایالت از
جنبش هایی که درپی ایجاد ندالت هستند دید (مشالیرزاده  .)22 :1385از سالوی دیگالر
میتوان گفت که نگرش ندالت ملورانه در سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران ریشاله
در ارزشهای معتبر فرهن

ایرانی دارد که تأریر خود را بر رفتار اجتمانی و سیاسی مردم و

دولتمردان بر جای میگذارد (نقیبزاد  .)226 :1381بر این اساس تأکید بر ندالتطلبی
و تلقق ارایط نادزنه در نظام بینالملل همواره مد نظر تصمیسگیرندگان سیاست خارجی
جمهوری اسممی ایران بوده است.
امام خمینی(ره) به نقد نظام بینالملل موجود میپرداخت و بر حفظ رلح جهالانی
ایجاد امنیت و ندالت در سرتاسر جهالان تاکیالد دااالت .وی سیاسالت قالدرت و زور را در
نرره بینالمللی و روابط بین دولتها ظالمانه و نانادزنه مالیدانالد کاله بالرای جمهالوری
اسممی قابل هضس نیست (موزنا و ملمدی  .)58 :1387دکتر وزیتی مسالئول دسالتگاه
دیپلماسی ایران نیا از سال  1361تالا  1373سالیاده بالار موفالق باله حضالور در اجالمس
سالیانه مجمع نمومی سازمان ملل و ارائه سخنرانی و بیان دیدگاههای جمهوری اسممی
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ایران اده است .وی به طور متوسط  26بار پیرامون جایگاه ندالت و اهمیت زن ناد ایالن
کشور به ننوان یکی از ارول انتقادی سیاست خارجی دولت خود اهتمام ورزیالده اسالت.
این ارل در دولت زقای خاتمی نیا هرچند به ننوان ابالااری در جهالت نقالد قالدرتهالای
استثماری و استکباری به کار نرفت اما به ننوان یکی از ارالول رابالت سیاسالت خالارجی
این دوره در نرره بینالمللی تعقیب میاد (پیشگاهی فرد و زارنی 85 :1389و.)86
رهبری نیا در سال  1382دیدگاههای خالود را پیرامالون سیاسالتهالای کلالی برناماله
چهارم توسعه در امور اجتمانی سیاسی دفانی و امنیتی چنین انمم کردند" :الف -تمش
در جهت تلقق ندالت اجتمانی و ایجاد فررتهای برابر؛ ب -تمش برای ارالمح سالاختار
سازمان ملل؛ پ -حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین
در مقابله با تک قطبی ادن جهان .همچنین در سیاستهای کلی برنامه پنجس توسعه نیالا
که در سال  1387به دولت ابمغ اد در ماده  9بنالد  39چنالین زمالده اسالت :سالازماندهی
تمش مشترف برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی سیاسی و فرهنگی منطقهای
و جهانی با هدف تامین ندالت رلح و امنیت جهانی و همچنین حمایت از ملتهای مظلوم
و مستضعف (...مرکا تلقیقات استراتژیک سیاستهای کلی نظام سال .)1387
دیدگاههای انتقادی جمهوری اسممی ایران کاله نمالدتا برزمالده از نگالرش نالدالت
ملورانه اسمم نسبت به موضونات گوناگون است بیشالتر در قالالب انتقالاد باله نهادهالا و
سازمانهای بینالمللی در طول  8سال جن

نراق نلیه ایران توسط امالام خمینالی(ره)

رئیس جمهور نخست وزیر و وزیر امور خارجه مخصورا در نشستهالای سالازنه مجمالع
نمومی سازمان ملل و با انتقاد از رویه نانادزنه در اناخت و برخورد با تجالاوز نالراق باله
ایران و بسیاری از مسائل وقت جهان اسالمم و مشالکمت موجالود در جهالان سالوم اداماله
یافت .رابطه ایران با سازمان ملل و سایر سازمانهای جهانی پیرامون موضونات مختلالف
فراز و نشیب های فراوانی داات و همواره انتقادات و نظرات ارمحی خالود را نسالبت باله
ااکازت ساختاری و اجرایی سازمان ملل و اورای امنیت و نادیده انگااتن نقش جهالان
سوم و همچنین نلوه تصمیسگیری نانادزنه در این اورا و حق وتو نانادزنه ادامه یافت.
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دیدگاههای انتقادی جمهوری اسممی ایران که از ابتدا با ادت زاالاز االده بالود بعالد از
گذات یک دهه به دیدگاههای انتقادی-ارمحی تغییر موضع داد و در دهههای بعد هس
کس و بیش ادامه یافت .اما در سالهای اخیر و در دولالت زقالای احمالدی نالژاد بالار دیگالر
تبدیل به یکی از راهبردهای کمن ملی پایدار برای دستگاه دیپلماسی ایران مبالدل االده
است که تعقیب و پیگیری زن به رورت یک رسالت نگریسته میاود (پیشالگاهی فالرد و
زارنی 87 :1389و.)88
دولت زقای احمدی نژاد اولویت اول خود را در سیاست خالارجی نالدالت و نالدالت
گستری انمم کرده و زن را به معنای حقوق برابر برای هماله ملالتهالا در نرراله جهالانی
تعریف کرد (دهقانی و نوری  .)175 :1391وی از یک سو این تصور مبنالی بالر کالارکرد
درست و بی نیب و نقص سازمانها و مجامع بینالمللی و ساختار نظام بینالملل موجود
را مورد تردید قرار داده و خواستار تغییرات ساختاری در برخی از نهادها و سالازمانهالای
جهانی بر مبنای ندالت ملوری اد و از سوی دیگر وجود سازمانهالای بالینالمللالی بالر
ملور ندالت را از ضالروریات امنیالت و راللح جامعاله جهالانی معرفالی مالینمود(موزنالا و
ملمدی .)145 :1388
د) ارزش قدرت
توجه به اهمیت قدرت به ویژه قدرت نظامی از ممحظات رئالیسس انتقادی است .بالر
این اساس نمیتوان نقش و اهمیت تعیین کننده قالدرت را در نظالام بالینالملالل نادیالده
گرفت .اقدامات دولتها نیا در راستای تمش برای افاایش قدرت خود تفسالیر مالیاالود.
جمهوری اسممی ایران نیا از این قانده مسالتثنی نیسالت و همالواره تالمش کالرده اسالت
قدرت خود را متناسب با الاامات و تهدیدات افالاایش دهالد .سیاسالت خالارجی ایالران در
تامین امنیت ملی کشور به معنای سرزمینی و نظالامی از یالک طالرف و رالیانت از نظالام
سیاسی جمهوری اسممی ایران بسیار مثبت و مطلالوب نمالل کالرده و انالرری سیاسالت
خارجی کشور نمدتا ررف دو هدف و اولویت فوق اده است (سالریعالقلالس .)64 :1390
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اگرچه برخی استدزل میکنند که سیاست خارجی ایران در مرحله دفالاع و حفالظ خالود
باقی مانده و به "تولید قدرت" نپرداختاله اسالت (سالریعالقلالس  )64 :1390امالا افالاایش
قدرت و توان ملی و همچنین گسترش نفوی در منطقاله و جهالان از اولویالتهالای اراللی
جمهوری اسممی ایران به ویژه بعد از پایان جن

ایران و نراق بوده است.

اگرچه در سالهای زاازین انقمب بیش از هر چیا مولفههای قدرت نرم مانند دیالن
فرهن

ندالت اخمق بیشتر مد نظر سیاستگذاران جمهالوری اسالممی ایالران بالود امالا

حتی در همان دوران نیا سیاست حمایت از نیروهالای حالامی انقالمب اسالممی ایالران در
منطقه مورد توجه برخی مقامات جمهوری اسممی ایالران بود(رمضالانی  .)65 :1381در
دوران جن

و پس از زن نیا جمهوری اسالممی از هالیچ تماالی بالرای تالأمین نیازهالای

تسلیلاتی خود و تغییر توازن قدرت به سود خود فروگذار نکرد .اما توجه به ننصر قدرت
بویژه قدرت نظامی از بعد از جن

در اولویت قرار گرفالت .بالین سالالهای 1367-1368و

 1371-1370دفاع و موضونات مربوط باله زن اولویالت اراللی را در ردیالف هاینالههالای
دولتی ایران دارا بود .به طوری که حدود  25تالا  33دررالد کالل هاینالههالا را باله خالود
اختصا

میداد .همچنین در اولین برنامه توسعه  5ساله جمهوری اسممی مجمونا در

حدود  10میلیارد دزر برای هاینههای مربوط به مسائل نظامی اختصا

یافت .به طالور

کلی اگرچه انتبارات تخصیص یافته دولت بیش از هر چیا تاکید بر بازسالازی اقتصالادی
داات اما بخش دفانی نیا جائی زینفک از رونالد بازسالازی تلقالی مالیاالد (احتشالامی
 .)143 :1378از این پس جمهوری اسممی ایران با سرمشق قرار دادن زموزه قرزنی " و
اندوا لهس ما استطعتس من قوه" برای افاایش قالدرت خالود اولویالت ویالژهای قائالل االد و
توسعه برنامه های مواکی بالا هالدف ارتقالاء قابلیالت دفالانی ایالران و همچنالین تأسالیس
نیروگاههای هستهای با هدف دستیابی به انرری رلحزمیا هستهای تبدیل باله دو اولویالت
مهس ایران اد .اهمیت این مؤلفهها برای جمهوری اسالممی ایالران باله حالدی اسالت کاله
اختیار تصمیسگیری درباره زنها ررفا در اختیار دولالت نیسالت و نهادهالای حالاکمیتی و
فرادولتی در این زمینه ایفای نقش میکنند.
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یکی از بندهای موجود در سند چشسانداز ایران  1404امنیت ملی اسالت .در یکالی
از اهداف این سند برای ایران در سال  1404چنین دولتی مد نظر است ":امن مسالتقل
و مقتدر با سامان دفانی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه" (مرکا تلقیقات اسالتراتژیک
سند چشس انداز  .)1384این سند همچنین ایران  1404را قدرت اول منطقه میخواهد.
بر این اساس این موضوع پذیرفته اده اسالت کاله تنهالا راه اسالتقمل نظالام و رالیانت از
کشور و پایان بخشیدن به اسارتهای تاریخی تبدیل ادن ایالران باله یالک قالدرت برتالر
منطقه ای است .بنابراین سیاست خارجی جمهوری اسممی به طور کلی معطوف به ایالن
موارد است -1 :حضور فعال و تعیین کننده در اکلگیری فرایندهای امنیتی منطقه -2
تلکیس و توسعه روابط و همکاریهای راهبردی با کشورهای همسالو مالورر و یینفالوی در
مناسبات منطقهای  -3مقابله با حضور قدرتهای مداخلهگر و کاهش زمینههای حضالور
زنان در امور منطقهای  -4جلوگیری از اکلگیری حکومتهالای متخارالس و وابسالته باله
بیگانه بویژه در مناطق همجوار  -5ایجاد انسجام منطقهای (سیاسی اقتصادی فرهنگالی
و امنیتی) در مناطق همجوار و گسترش ارتباط تجاری با تکیه بر ارل مایت جغرافیالایی
ایران  -6حل و فصل مناقشات مرزی بر اساس اقتدار ملالی و تمامیالت ارضالی  -7بهالره-
گیری از مایت های جغرافیایی کشور در منطقه به ویژه ملورهای ترانایتی امال-جنوب
و ارب به ارق (ایادی 330 :1385و)331
ه) تقویت روابط با سایر دولتها
یکی از وجوه دیگر رئالیسس انتقادی اینان به دولتملور بالودن روابالط بالینالملالل
است .برخمف برخی طرفداران نظریه انتقادی که نظس دولتبنیان نصر پسالا وسالتفالیا را
به چالش کشیده و در ردد ارائه بدیلهایی برای زن هستند رئالیسس انتقادی بر اهمیالت
و نقش تعیین کننده دولتها اینان دارد .جمهوری اسممی ایران نیا برخمف زنچاله کاله
تصور میاود در ردد بر هس ریختن نظس دولتملور در نظام بینالملالل نبالوده اسالت و
همواره اهمیت دولتها و گسترش روابط با زنها را مدنظر دااالته اسالت .اگرچاله بعالد از
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استعفای دولالت موقالت و پالس از زن نالال بنالی رالدر از ریاسالت جمهالوری باله تالدریج
زرمانگرایی بر واقعگرایی در سیاست خارجی ایران البه کرد و رویکرد نقمیی جای خالود
را به رویکرد انقمبی داد که نتیجه زن تمش برای ردور پیام انقمب حمایالت معنالوی از
برخی جنبشهای مسالللانه و پشالتیبانی و تاییالد بیالانی از مبالارزات مردمالی در برخالی
کشورهای منطقه بود اما حتی در این مقطع نیا تمش برای حفظ و گسترش روابالط بالا
دولتهالا مشالاهده مالیاالود .در ایالن مقطالع مسالوزن وزارت خارجاله و سیاسالتگذاران
جمهوری اسممی ایران االب سفرها و دیدارهای خود را با دولالتهالا و نماینالدگان زنهالا
انجام میدادند و مناسبات خود را از طریق سفارت و نماینالدگیهالای دیپلماتیالک اداماله
دادند .جمهوری اسممی به جا چند کشور مناسبات خود را با سایر کشورها ادامه داد.
اما رویکرد جمهوری اسممی نسبت به همه دولتها یکسان نبود .از دیالد جمهالوری
اسممی دولتهای مختلف به سه دسته دولتهای اسممی دولتهالای ایراسالممی کاله
مورد حمایت مردم خود هستند و دولتهایی که بر مردم خود تلمیل االدهانالد تقسالیس
میادند (نوروزی 208 :1383و )209و معیارهالایی ماننالد مواضالع در قبالال جمهالوری
اسممی ایران پایگاه مردمی چگونگی ارتباط با اسالتکبار جهالانی و داالمنان جمهالوری
اسممی ایران جغرافیای سیاسی و ندااتن هدفهای استعماری و ساللطهجویاناله تعیالین
کننده نوع و میاان روابط جمهوری اسممی با زنها بالود (منصالوری  .)51-46 :1365بالا
این حال نادیده گرفتن ارل "دولت" و به چالالش کشالیدن زن باله طالور کلالی اولویالت
سیاست خارجی ایران نبود .افاون بر این پس از سالهای زاازین جن

و مواجهه بیشتر

با واقعیتها و الاامات منافع ملی مقامات جمهوری اسممی ایران بتدریج بیشتر و بیشالتر
بر اهمیت و نقش دولتها و گسترش روابط با زنها پی بردند.
ممکن است تصور اود با انمم سیاست نه ارقی نه اربالی در اوایالل انقالمب رهبالران
ایران منظوراان بلوفهای ارق و ارب و همپیمانان اتلاد اوروی و یا کشورهای همپیمالان
زمریکا را نیا به طور کامل دربرگرفته و درردد قطع روابط با زنان بوده بااند اما ایالران نمالم
هرچند نقشی خصمانه برای زمریکا و در مقیاسی ضعیفتر اوروی قائل بود بالا ایالن حالال تالا
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حد امکان روابط نادی خود را با همپیمانان این ابرقدرتها حفالظ کالرد (بهالروز .)19 :1386
امام خمینی(ره) در  5زبان ماه  1361گفت که ایران بایالد از گواالهنشالینی در جهالان دسالت
بردارد و به ابتکار و تأیید او حجت ازسالمم نلالی خامنالهای در مقالام رئالیس جمهالور کشالور
سیاست "گشایش درها" را برای ایران پی ریخت .این سیاسالتی بالود کاله باله گفتاله حجالت-
ازسمم خامنهای "متضمن مناسبات نقمیی موجه و سالس با همه کشورها"ست .خود زیالت-
اهلل خمینی (ره) در  6زبان  1363گفت که "ندااتن رابطه با دیگر دولالتهالا را هالیچ نقالل و
هیچ انسانی ...نمیپذیرد .چون معنایش اکست خالوردن و فنالا و مالدفون االدن اسالت" .وی
حتی از این هس فراتر رفت و در  11زبان  1364انالمم کالرد کاله " مالا نمالیخالواهیس در یالک
کشوری زندگی کنیس که از دنیا منعالال بااالد .ایالران امالروز نمالیتوانالد اینطالور بااالد بلکاله
کشورهای دیگر هس نمیتوانند اینطور بااند که در یک جا بنشینند و مرزهایشالان را ببندنالد.
این ایرمعقول است .امروز دنیا مانند یک نائله و یک اهر است ...وقتی دنیا وضالعش اینطالور
است ما نباید منعال باایس" .نلی اکبر وزیتی وزیر امور خارجه وقت نیا در پاسالخ منتقالدان
و مخالفان بهبود روابط با سایر کشورها گفت ":هدف از اعار نه ارقی نه اربالی نفالی ساللطه
بیگانه است نه گسستن راته ارتباط با دیگر کشورها ...امروز نفی مناسبات سیاسالی بالا دیگالر
کشورها به معنی نفی هویت کشورهاست"( .رمضانی )70-68 :1381
در دوره ریاست جمهوری زقای هاامی رفسنجانی سیاست خارجی ایالران بالیش از
زنکه مبتنی بر الگوی رابطه با گروههای سیاسی و اجتمالانی بااالد در چالارچوب روابالط
دولت -دولت تداوم یافت (احتشامی  .)15 :1378فراتر از زن دولت سازندگی به بهبالود
روابط ایران با دولتهای منطقه خلیج فارس و همچنالین زاالاز گفتگوهالای انتقالادی بالا
کشورهای اروپایی مبالادرت کالرد (دهقالانی  .)397-393 :1388در دوره ارالمحات نیالا
مسیر توسعه روابط ایران با سایر دولتها با ادت بیشتری اداماله پیالدا کالرد و بالر حجالس
مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای اروپایی افاوده اد .ایالران حتالی در ایالن
مقطع تمش کرد تا خصومت خود را با دولت زمریکا کاهش دهد.
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در دولت زقای احمدی نالژاد در اولویالتهالای جغرافیالایی سیاسالت خالارجی ایالران
تغییراتی به وجود زمد و در مقایسه با دو دولت قبلی اولویت گسترش روابط با ارب کنار
گذااته االد و جمهالوری اسالممی ایالران توسالعه روابالط خالود را بالا زمریکالای جنالوبی
کشورهای ارق زسیا و همچنین کشورهای زفریقایی در دستور کالار قالرار داد(دهقالانی و
نوری  .)302 -183 :1391همچنین توجه به ملتها تبدیل به یکی از اولویتهای دولت
در سیاست خارجی اد (موزنا و ملمدی  .)141 :1388با این حال در این مقطالع نیالا
اولویت ارلی جمهوری اسممی ایران حفظ و گسترش روابط خود با بازیگران دولتی بود.
بنابراین همان گونه که ممحظه مالیاالود ارالول و ااخصالههالای اراللی رئالیسالس
انتقادی در سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران قابل اناسایی و پیگیری است و این
چارچوب تللیلی میتواند ابعاد و جنبههای متناقض سیاسالت خالارجی ایالران را توجیاله
نماید .سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران به دلیل تناقضات ظالاهری نهفتاله در زن
یک چالش بارگ پیش روی ملققان و حتی سیاستگذاران نرره دیپلماسی نهاده اسالت.
در واقع مواجهه زرمانگرایی و واقعگرایالی مسالأله ملالوری سیاسالت خالارجی جمهالوری
اسممی ایران بوده است (ارایاق زندی  .)56 :1392و به طور کلی فهس اهداف و مقارد
سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران در گرو فهس دو نگرش کلیدی است که با توجاله
به زنها میتوان به تصویر درست و واقعبینانهای از اهالداف سیاسالت خالارجی جمهالوری
اسممی ایران دست یافالت -1 :اهالداف و مقارالدی کاله دربرگیرنالده ممحظالات انقمبالی
جمهوری اسممی ایران هستند؛  -2اهداف و مقاردی کاله نالاظر بالر حفالظ و رالیانت از
منافع ملی و هویت ملی ایران میبااالند .ماهیالت سیاسالت خالارجی جمهالوری اسالممی
ایران از تعادل میان این دو گرایش ارلی به وجود میزید (سجاد پور به نقالل از رالفوی
همامی  .)108 :1387برخمف سایر نظریههالای روابالط بالینالملالل کاله از توضالیح ایالن
دوگانگی و تناقض ظاهری در سیاست خارجی جمهوری اسممی ایالران نالاتوان هسالتند
رئالیسس انتقادی این امکان را فراهس میسازد تا بتوان این دوگانگی متناقض و دائمالی در
سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران را بهتر فهس و تفسیر کرد.
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نتیجهگیری
رئالیسس انتقادی به بهترین وجه ممکن میتواند منطق سیاست خالارجی جمهالوری
اسممی ایران را توضیح دهد .سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران در ایالن ساله دهاله
هس انتقادی بوده است و هس رئالیستی اگرچه اهمیت و اولویالت ایالن مؤلفالههالا در هماله
دورهها یکسان نبوده و متأرر از ماهیت دولتها و ارایط داخلی و بینالملل در ایالن ساله
دهه گاهی ننصر انتقادی در سیاست خارجی ایران تقویت االده اسالت ( 1368-1360و
 )1384-1392و گاهی نیا سیاست خارجی ما بیشتر منطق رئالیستی و واقعنگالر دااالته
است ( )1368-1384اما این دو ننصر همواره در کنار هالس وجالود دااالتهانالد و در هالیچ
دورهای نمیتوان سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران را ررفا رئالیسالتی و یالا کالامم
انتقادی تعریف کرد.
در واقع برتری نسبی هر یک از این دو جنبه در دورههای مختلف و به طالور مثالال
تقویت ننصر انتقادی در دوره زقالای احمالدی نالژاد( )1384-1392و پالس از دورهای 16
ساله از سلطه سیاست خارجی واقعگرا ( )1368-1384به خوبی بیالانگر وجالود همامالان
این پیچیدگی در سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران و امکالان اولویالت نسالبی یالک
بُعد بر دیگری است .موضونی که با روی کار زمالدن دولالت زقالای روحالانی و چالرخش از
موضع انتقادی دوران زقای احمدی نژاد بار دیگر رابت اد .در دولت جدید بار دیگر باله
نظر میرسد که جنبه رئالیستی تقویت اود اما این به زن معنا نیست که ننصر انتقالادی
در سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران به کلالی کنالار گذااالته مالیاالود .در واقالع
ماهیت ارول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسممی ایران این اجازه را نمیدهد .هر
دولتی که روی کار زمده این دو جنبه را در کنار یکدیگر حفظ و تداوم بخشیده است اما
با توجه به ارایط بینالمللی وضعیت داخلی و ماهیت نخبگان و دولت حاکس اولویالت و
ادت و ضعف این دو همواره در حال جابجایی بوده است.
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