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 دهیچک

آنچه که در بررسی سیاست خارجی مورد اجماع محققان سیاست خارجی است، این است که سیاستگذاار       

درعرصة خارجی و ارائه تحلیلی مطلوب از سیاست خارجی هر دولتت، موتوب بته در نگتر نتررگن هتر دو  توز  

سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران پس از چهار دهته از ووتوع داخلی و خارجی است. در این ارتباب بررسی 

انقالب اسالمی موارد  را مشخص می کود که در تبیین هر چه بهگر سیاست ختارجی کشتور و تییتین اهتدا  

سیاست خارجی دولت جدید می تواند سیاست نااران و مجریان را یار  کود. بته همتین جهتت در ایتن مقالته 

کوونی، چه الذو و استگراتی  مطلتوب و کارآمتد  متی توانتد دولتت  ر نگام بین المللدر بسگپرسش ایوست که 

ابراهیم رئیسی را در دسگیابی به اهدا  اش در سیاست خارجی یار  کود؟ در پاسخ برآنم کته نگتام بتین الملتل 

حتور استت. لتاا کوونی مبگوی بر هیمونی ایاالت مگحده آمریکا می باشد که درصدد پیاده نمودن نوعی نگم ایده م

متی  "موازنه نرم در برابتر وتدرت هیمتون"در دسگور کار ورار دادن الذو  نگم عدالت محور با تاکید بر اسگراتی  

تواند ضمن پرهیز از رویارویی مسگقیم با این ودرت، هزیوه ها  رهبر  ودرت هیمون را بتاال بترده و او را مجبتور 

 به عقب نشیوی نماید. 

 هاکلید واژه

خارجی ابراهیم رئیسی، نگم عدالت محتور، موازنته نترم، اهتد  سیاستت ختارجی، استگراتی  سیاست 

 سیاست خارجی، نگم بین المللی.

 

 

 

                                                                 
 ir.alirezarezaei@gmail.com   )نویسوده مسئول( ایران، دانشیار روابط بین الملل، وا د همدان، دانشذاه آزاد اسالمی، همدان *
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 مقدمه

در تحلیل دوره چهل سالة سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران نخسگین مسأله ا  که ذهن هر    

کود ایوست که، نقطه آغازین در پیوهشذر سیاست خارجی را خواسگه یا ناخواسگه به خود میطو  می 

تحلیل سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران چه باید باشد؟ جهت تحلیل مطلوب از سیاست خارجی 

یی که از د که آغاز و شروع همه تحلیل هاجمهور  اسالمی ایران ازکجا شروع کویم؟ به نگر می رس

یا مفروضات ذهوی  -الفست. ییوی سیاست خارجی کشور موجود است از سرچشمه ا  دونانه آغاز شده ا

محققان سیاست خارجی و دغدغه علمی آنها ازاولویت دادن به یارگه ها  شان از چارچوب ملی مگأثر است، 

یا بالیکس مفروضات ذهوی شان و دغدغه  -بکه به این ترتیب نذاه آنها یک نذاه درون به بیرون است. 

شان از چارچوب بین المللی است، که در این صورت نذاه آنها  علمی آنها مگأثراز اولویت بخشی به یارگه ها 

یک نذاه بیرون به درون است. به عبارت بهگر یا در بسگر اسگقالل نسبی انقالب و جمهور  اسالمی، 

مقگضیات بین المللی تحلیل می شود، که در این پروسه صرراً توجه به مقدورات و خواست ها  داخلی و 

مقگضیات بین المللی باید ها  سیاست خارجی جمهور  اسالمی تشخیص داده می ملی است. یا بر پایه 

 شود، که در این صورت صرراً توجه به محاورات و خواست ها  بین المللی است.

به نگر می رسد پیوهشذرانی در  وزه سیاست خارجی، که سیی نموده اند سیاست خارجی جمهور       

تئور  ها  روابط بین المللی تحلیل نمایود، با دید  تقلیل نرایانه در  اسالمی ایران را بر مبوا  یکی از

دسگه دوم جا  می نیرند. چرا که سیی آنها در تحلیل سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران بر آن است 

تا بر مبوا  تئور  ا  که رارغ از ارزش نبوده و در بسگر  مگفاوت از جامیه ما بروز و ظهور یارگه است به 

ین هد  نائل شوند. به همین خاطر با دید  کامالً انگقاد  سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران را از ا

ابگدا تا کوون، سراسر نقصان می بیوود و به آن انگقاد دارند. چرا که رقط محاورات بین المللی مفروض شان 

ان به مقدورات ملی، چشم خود است. از طر  دیذراندیشمودانی در نقطه مقابل، با میطو  نمودن دیدناه ش

را بر محاورات بین المللی بسگه و به تدوین سیاست خارجی ا  بسیار آرمانذرایانه و دور از واوییت بین 

المللی می پردازند و موجبات به هدر ررگن سرمایه ها  ملی را رراهم  می سازند. چرا که آرمانذرایی دور از 

ه پایررگن وضییگی است که پردازندنان آن تئور  ها خود نسبت به واوییت به میوی وادار نمودن دیذران ب

نگایج آن سخت تردید دارند. این عده نیز در تحلیل سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران از ابگدا تا 

 کوون، آنرا سراسر مورقیت و بدون نقصان می بیوود. چرا که رقط مقدورات ملی مفروض شان است.   
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بیکگیویسم( صر  و عین نرایی )ابیکگیویسم( صر  از مسائل عمده ا  است که ذهن نرایی )سو     

محققان سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران به آن دچارند. از یک طر  آرمان هایی در سطح سیاست 

خارجی بدون توجه به واوییت ها  نگام بین المللی طرح می شود و موابع و امکانات کشور در جهت 

آرمان ها هزیوه می شود، و از طر  دیذر توجه صر  به واوییات نگام بین المللی محققان دسگیابی به آن 

سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران را تا به آنجا پیش می برد که دست شسگن و کوار کشیدن از 

پیذیر  هر نوع آرمانی در عرصة سیاست خارجی تجویز می نردد. به عبارت بهگر سیاست خارجی 

 المی ایران تحت تأثیر این دو نحلة رکر  در برزخ ذهن نرایی و عین نرایی نررگار آمده است.جمهور  اس

به نگر می رسد که در ارائه تحلیلی مطلوب از سیاست خارجی و سیاست ناار  کارآمد در عرصة      

ان به بین المللی می بایست به هر دو جوبه توجه کاری شود و با تیدیل هر یک از این دو نحله بگو

چارچوب سیاست خارجی مورق دست یارت. در این راسگا در این مقاله نخست ضمن نفگمان بود  

سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران در این چهار دهه خواهم پرداخت، پس از آن با تحلیل نگام بین 

ت دسگیابی به الملل کوونی به عووان بسگر دسگیابی به اهدا ، الذو و اسگراتی  مطلوب در این نگام جه

 اهدا  تییین شده در سیاست خارجی دولت سیزدهم را در نگام بین الملل کوونی به بررسی می ناارم.

 

 گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

راسگا  نی. در همابدی یآن کشور میوا و مفهوم م یداخل استیهر کشور در تداوم س یخارج استیس     

چرا که  د،یآ یبه  ساب م رانیا یخارج استیدر مطالیه س ینقطه عطف رانیر اد یوووع انقالب اسالم

که تا کوون کگاب ها و  دهیسبب نرد راتییتغ نیا نییب. تداد رییرا تغ رانیا یخارج استیجوهره س

 یو مدل  از تئور  ریکوود تا با بهره ن یم یسی کیکه هر  د،یدرآ ریبه رشگه تحر  مقاالت مگیدد

که پیوهشذران  وجاستیرا مورد کوکاش ورار دهود. اما مساله ا یاسالم  جمهور یارجخ استیخاص س

  جمهور یخارج استیخود، س یو ارزش  رکر التیتما اسکرده اند بر اس ی وزه اغلب سی نیا

 حیصح دینکگه که شا نی. غارل از اودینما لیو مدل مورد وبول شان تحل  تئور  را بر مبوا رانیا یاسالم

و در  میرا به هر نحو ممکن در غالب آن درآور یخارج استیس ، که ما با در دست داشگن تئورنباشد 

 .دینما نییرا تب رانیا یاسالم  جمهور یخارج استیتوانست س  تئور نیکه ا میادعا نمائ زین انیپا

 ،یائیالوسگف تیدولت ها در دوران  اکم یالملل نینمود ررگار ب نیدر مقام مهمگر یخارج استیس     

 انیم  ادیبو یدونانذ ینوع جادیبا ا گهیو عمل بوده است. چرا که مدرن هینگر انیهمواره عرصه تیامل م

( بر سوبیه)  بشر شهیاند یرنیچ  را برا وهی)ابیه(، زمیی)سوبیه( و موضوع شواساییراعل شواسا
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 ریتاث یآنست که من نار ذکر انینگر از عمل رراهم آورده است. البگه نکگه شا یی)ابیه( و جدایتیطب

عالم   دغدغه ها لیها با تبد هیچرا که نگر سگم،ین یخارج استیبه ررگار س یدر شکل ده هینگر

  و مطلوب برا اعدمس طیشرا دیاز آنها به تمه  مسلط و دسگورالیمل ساز یبه نفگمان  اسگذااریس

در  یخارج استیپیوهشذر س  اپردازد. اعگقاد بوده برآنست که ارزش ه یتحقق آنها در عرصه عمل م

امر به  نیموثر است و ا یخارج استیس لیآن به تحل میمورد عالوه و سپس تالش در تیم هیانگخاب نگر

 .رسد ینگر مطلوب نم

 اکم   دولت ها  بر مبوا یخارج استیس لیراسگا به نگر من بهگر است که در پروسه تحل نیا در     

در هر دوره و نفگمان  وسگهیبوووع پ  دادهایرو نیمهمگرخالصه  یرسانقالب تا کوون، به بر  از ابگدا

 یکار آمده بید از انقالب اسالم  رو  اساس نفگمان  اکم بردولت ها برم. پرداز ی اکم در آن دوره م

 :رندین یورار م یمورد بررس بیبه ترت کیرا ذکر نمود که هر ریز  دوره بود گوانیم

 

 (1357-1360) حفظ محور ییدوره واقعگرا -1

دولت مووت است، اصوال  تیو دوره  اکم رانیدر ا یدوره که مصاد  با وووع انقالب اسالم نیا     

مجدد  یو رروپاش هیتجز از ازوووع انقالب،  فظ انقالب و کشور ینابسامان ناش طیبخاطر  اکم بودن شرا

 ریتوان در موارد ز یدوره را م نیدر ا رانیا یخارج استیدر دسگور کار دولگمردان ورار نررت. اصول س

 :خالصه نمود

  دیدر داشگن د یو سی -صدور انقالب  یمدع  ازجمله مخالفت با نروه ها - ییازآرمانذرا زیپره -1

 ؛یخارج استیدر س انهیواویذرا

 س؛ینگام تازه تاس تیتالش در جهت  فظ و تثب -2

 کا؛یمگحده آمر التایبا ا  همکار قیکوشش در جهت وصول به هد  ماکور از طر -3

 (1387)رضایی ب،  ؛یدر تزا م با موارع و مصالح اسالم یموارع مل  وائل شدن برا تیارجح -4

 

  (1360-1368) بسط محور ییدوره آرمان گرا -2

 فظ محور مطرح  ییدر مقابل نفگمان واویذرا یبسط محور که به عووان واکوش یینفگمان آرمانذرا     

مطرح شده من   در تهران و شیارها کایمگحده آمر االتیرا در اشغال سفارت اخود  زین نیشد، وبل از ا

نفگمان مسلط  نبه بید به عووا یشمس 60دهه  لیساخگه بود، لکن از اوا انینما ینه غرب یجمله نه شرو

به  یمسگقل از وابسگذ یپلماسیبر اتخاذ د دیتاک .درآمد رانیا یاسالم  جمهور یخارج استیدر س
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به همراه  یالملل نینگام عادالنه ب   اکم و تالش دربرورار یالملل نینگام ب ینف ، اسگکبار  ودرت ها

که در  دیدر کوار اهگمام به بحث صدور انقالب  سبب نرد فشیاز دولت و وظا یاخالو یبر برداشگ دیتاک

 یاسالم  جمهور یخارج استیاصول س .ردیبه خود ن یمکگب جوبهکشور  یخارج استیدوره س نیا

 :برشمرد ریموارد ز گوانیبسط محور م ییرا در دوره آرمانذرا رانیا

 ک؛یدئولوژیا  مرزها میموجود و ترس ییایجغرار  مرزها ینف -1

 تماس با دولت ها؛  به جا بخش،یاز مبارزات آزاد تی ما  تماس با ملت ها در راسگا  برورار -2

    هر نونه سلطه؛ یو نف  زیر سگو اسگقالل در کواراسگکبا ییکوشش در جهت خوداتکا -3

 انزواطلبانه؛  ها استیبه س شینرا -4

 از مسگضیفان جهان؛ تیو  ما یصدور انقالب اسالم -5

 (1387ب،  ییکشور. )رضا یبر موارع مل یموارع ومصالح اسالم تیارجح -6

 

  (1368-1376) اقتصاد محور ییدوره توسعه گرا -3

 ،یوانون اساس  )ره(، بازنذر یوی،ر لت امام خم598وطیوامه  رشیاو پ رانیا هیجوگ عراق عل انیپا     

محاصره  د،یمراکز تول  جوگ، نابود  ها یخراب ، جمهور استیبه ر یررسوجان یهاشم اکبرانگخاب 

از  یناش شیو نشا  اتحاد شورو یرروپاش کسو،یاز  یدر سطح داخل  اوگصاد  ها یو نابسامان  اوگصاد

 ییبودند که توسیه نرا یاز مسائل ی( جملذ15:1381، )ازغود یالملل نیب جوگ سرد در سطح انیپا

دوران درآورد. در  نیدر ا یاسالم  جمهور یخارج استیاوگصاد محور را به عووان نفگمان مسلط  بر س

کشورها را  ریروابط با سا  ساز  عاد استیکشور س  توسیه اوگصاد  ها تیدسگورکار ورار نررگن اولو

  برا ازیمورد ن هیاز سرما یبخش یخارج  ها  ناار هیبگوان با جاب سرما قیا از آن طرت دیطلب یم

 ییدر دوره توسیه نرا رانیا یخارج استیاصول س گوانیم نمود. نیجوگ را تام  ها یرانیو  بازساز

 :خالصه کرد ریاوگصاد محور را در موارد ز

 جهان؛  کشورها ریروابط با سا  ساز  در دسگورکار ورار نررگن عاد -1

 ؛یو سازندن یکشورها به خاطر ملزومات اوگصاد داخل ریارتباب با سا  برورار -2

 از آن؛ کیبا درک ژئوپولگ یجهان استیاز س کیئولوژیدرک ا یویذزیجا -3

 ؛یالملل نیو ب  موطقه ا  ریال در سازمان ها تیعضو -4

 لیتحم یاسیس  از انزوا رانیا جهت خروج انهیمصلحت نرا  ها  ریو جهت ن  ریانیطا  پا -5

 ران؛یا هیاز جوگ عراق عل یشده، ناش
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انقالب با الذو شدن  بیترت نیکشور، تا بد  و توسیه اوگصاد شررتیپ قیبر صدور انقالب از طر دیتاک -6

 (1387ب،  یی)رضا محرومان  صادرشود؛ ریسا  برا

 

  (1376-1384) محور استیس ییدوره توسعه گرا -4

 استیاست، س یخاتم محمدکار آمدن   که مصاد  با رو رانیا یخارج استیره از سدو نیدرا     

 نیذزیجا ودیررا نیدر ا یو ررهوذ یاسیتفاوت که مبا ث س نیبا ا ارت،یدوره وبل تداوم  ییتوسیه نرا

و  رگارر وهیو ش انینحوه ب» رانیا یخارج استیدوره از س نی. در ادیاوگصاد در دوره وبل نرد تیمحور

خود   جا یدولگ یشدن به توسیه صویگ لیو وا  اوگصاد لیتید استیو س ارتی رییتغ ذرانیرخورد با دب

و  ینگام تک وطب ینف یبه میو یجهان سمیپلورال رشیپا ،یداد و در روابط خارج یاسیرا به توسیه س

اصول  (18:1381، ازغود«.)شد لیتبد یخارج استیس یررهوگ ها به محور اصل  تساو رشیپا

 :خالصه کرد ریتوان در موارد ز یمحور را م استیس ییدر دوره توسیه نرا رانیا یخارج استیس

 ؛یالملل نیو ب  در سطح موطقه ا  و کوشش در جهت اعگمادساز ییتوش زدا -1

ررهوگ ها جهت  ل و رصل مسائل و مشکالت مطرح در سطح  نیبر نفت و نو و مفاهمه ب دیتاک -2

 ؛یخارج استیس

شرکت ریاالنه در کوفرانس ها و  قیاز طر ،یرانیضد ا  ها استیس  ساز یثتالش در جهت خو -3

 الملل؛ نیدر سطح نگام ب ییجهت کسب پرسگ یالملل نیمجامع ب

خواهان صلح، عدالت و نفت و نو در روابط  یبه عووان تمدن یشواساندن تمدن اسالم  کوشش برا -4

 الملل؛ نیب

 خارج از کشور؛ میمق انیرانیا  ها یائها و توان لیدرجاب و اسگفاده از پگانس یسی -5

 (1387ب،  یی. )رضایالملل نیبا توجه به مقدورات و محاورات ب یخارج  اسگذااریس -6

 

 (1384-1392) اصول محور ییدوره آرمان گرا -5

 یدوره را م نیدر ا رانیا یاسالم  جمهور یخارج استیاصول محور بر س ییتسلط نفگمان آرمانذرا     

محور در  استیس ییشدن توسیه نرا کالیدانست. راد یالملل نیو ب یوامل مگیدد داخلتوان مگاثر از ع

در جامیه، که به  انهینرا ینسب ییکثرت نرا ینوع جیو ترو یانقالب اسالم یوالب عدول از اصول اساس

ه مسال عامل طرح کرد. کیتوان به عووان  یم د،ینرد یاز اصول م  اریسوال بردن بس ریزعم آنها سبب ز

آژانس از  ودنانیمگیدد نما  ها یمورد و بازرس نیدر ا یالملل نیب  رشارها شی،ارزا رانیا  هسگه ا
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 محمود کهیاز عوامل دانست. بطور ی دیذرکی گوانیدر کشور را م  هسگه ا   ورمراکز ریال در امر ررآ

 نیدر ا یخاتم محمدمماشات   استیها و س یویخود از عقب نش  ها ینیاد بارها در سخوران  ا مد

راسگا است که در دوره  نینموده اند. در هم  کشور پارشار  مورد انگقاد کرده و بر  قوق هسگه ا

و  یالملل نیب  با نهادها  داوطلبانه هسگه ا  ها  همکار هیکل قیاصول محور شاهد تیل ییمانذراآر

بر  یسگادنیابرام و ا یراه با نوعهم ،یغرب  از اندازه کشورها شیب یباج خواه -  ریبه تیب -از  ریجلون

کشور تا   برا ییها میسازمان ملل مگحد و تحر تیامو  که سه وطیوامه شورا م،یهسگ   قوق هسگه ا

اصول  ییدر دوره آرمانذرا رانیا یاسالم  جمهور یخارج استیاصول س کوون به دنبال داشگه است.

 :خالصه کرد ریدر موارد ز گوانیمحور را م

 از آن؛ یکشور و تحمل مشکالت ناش  بر  قوق هسگه ا  و پارشار یسگادنیا -1

 ؛ و خصوصا موطقه ا یالملل نیدر سطح ب کایآمر انهینرا کجانبهی  ها استیبا س یو اعمال یمخالفت اعالن -2

 جهان؛ یاسیاز نقشه س لیاسرائ میاز جمله محو رژ یانقالب اسالم  بر آرمان ها دیتاک -3

 ن؛یدر لبوان و رلسط بخشیآزاد  و جوبش ها از نهضت ها تی ما -4

 ه؛یو روس نیبه چ یکیو نزد یخارج استینذاه به شرق در س کردیاتخاذ رو -5

  ؛یالملل نیب طیاز تحوالت مح شیب کیدئولوژیا  از ضرورت ها یخارج استیس  کردهایرو  ریرپایتاث -6

رارس.  جیخل یجووب هی اش یربع  بخصوص کشورها هیهمسا  روابط با کشورها قینسگرش و تیم -7

 (1387ب،  یی)رضا

 

 (1392-1400دوره توسعه گرایی تعامل محور ) -6

ی خارج استیو تمرکز بر س اولویتضمن  ی را شامل می شود، ایشان سن رو ان این دوره که دولت     

 تیامل سازنده»دولت خود را در چارچوب  یخارج استیس  اصول و محورها ،نسبت به سیاست داخلی

د. نمو ادیکشور   و اوگصاد یاسی ل مشکالت س  برا  دیو از آن به عووان کل ی کردمیرر« با جهان

 ،ییزدااز توش و توش  همچون دور ییهاتیامل سازنده با جهان شامل محور دهیا  اصول و محورها

در عرصه  رانیا ییو پرسگ ریبهبود چهره، تصو ، اعگمادساز ،یخارج استیدر عرصه س ریو تدب تیعقالن

جهان، به خصوص   مگوازن نمودن و بهبود روابط با کشورها  تالش برا ا،یریال و پو یپلماسید ،یجهان

مااکره دوجانبه و از موضع ا گرام مگقابل با  یموطق طیو در صورت وجود شرا هیهمسا ییبا کشورها

 گوانیاصول محور را م ییدر دوره آرمانذرا رانیا یاسالم  جمهور یخارج استی. اصول سشودیم کایآمر

 خالصه کرد: ریدر موارد ز
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 تاکید بر نفگذو و تیامل با کشورها  جهان بوییه ودرتها  بزرگ؛ -1

 اولویت دادن به سیاست خارجی نسبت به سیاست داخلی؛ -2

 در دسگورکار وراردادن سیاست خارجی توسیه نرا و تاکید بر توسیه داخلی از موگر تیامل سازنده خارجی؛ -3

با سایر دولت ها در جهت کسب  آمیزو همزیسگی مسالمت یالمللنیاعگمادساز  در عرصه ب تاکید بر -4

 پرسگیی بین المللی؛

 المللی؛بین نگام اتیواویبخشی از عووان پایرش اخگالرات ایدئولوژیک و عقیدتی به  -5

 ینو جها  اساخت کشور نمونه در عرصه موطقه  در داخل و تالش برا  الذوسازتالش در جهت  -6

 (1392)رضایی و ترابی،  ؛یبا ساخگار ودرت محور جهان کیپلماتیو د کیمقابله تئورتاکید بر  -7

 

 (1400-دوره آرمانگرایی عدالت محور )..... -7

 -اولویت سیاست خارجی بر سیاست داخلی –با تمرکز بر پاشوه آشیل دولت رو انی  یسیرئ میابراه     

لی و نذاه از درون به برون اعالم کرد. ایشان ضمن نقد سیاست اولویت دولت خود را تمرکز بر سیاست داخ

 استیس نییدر تبخارجی دولت رو انی و اعگماد بیش از  د ایشان به غرب، بوییه ایاالت مگحده آمریکا، 

( بر صلح یدر سطح خرد )مل شانینمود. ا دیدر سطوح مخگلف تاک یبه موارد مهم زدهمیدولت س یخارج

مرتبط  کیپلماتید  از طرح ها تیها و  ما میبر لغو تحر دیو تاک رانیا  هسگه ا  بودن تالش ها زیآم

  نفگذوها قیموطقه از طر  بر  ل بحران ها دیکضمن تا  ( و )موطقه ا انهینمودند. در سطح م دیتاک

 سن  استیدر موطقه و س ذانذانیدخالت ب ی قوق ملگها، بر نف نیو بر اساس تام  درون موطقه ا یواوی

  ریذیضمن پ زدهمیدولت س یخارج استیالملل( س نیکرده اند. در سطح کالن )نگام ب دیتاک  مجواره

سلطه نر   از توان کشور در جهت مقابله با کشورها  ریبر بهره ن ل،المل نیصلح و عدالت در عرصه روابط ب

  برآنم که الذو یونالملل کو نینگام ب  ها تیماکور و واوی  کردهایرو عیاست. با تجم یو ظالم مبگو

البگه وبل از  کرد. نییتب "نگم عدالت محور"  الذو  بر مبوا یسگیرا با زدهمیدولت س یخارج استیس

پرداخگن به ابیاد و جوبه ها  مخگلف این الذو و اسگراتی  همخوان با آن شواخت نگام بین الملل میاصر به 

 ائز اهمیت است.عووان بسگر پیذیر  موارع و دسگیابی به اهدا  بسیار  

 

 شناخت نظام بین الملل معاصر

مفهوم نگام بین المللی که از تحلیل سیسگمی در روابط بین الملل ناشی می شود، به مفهوم محیطی      

است که در آن دولت ها و سایر بازیذران غیر دولگی نگیر سازمان ها  بین المللی ریالیت می کوود و این 
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 شمودانیاز اند  اریبسگار این بازیذران، ررگار آنها را تحت تاثیر ورار می دهد. محیط ضمن تأثیرپایر  از رر

الملل رابه  نیوجود روابط ب گوانیم  به دشوار "الملل نینگام ب"الملل بر آنود که بدون مفهوم  نیروابط ب

وع روابط الملل، موض نینگام ب زبخشیبدون عوصر تما ذریکرد. به عبارت د هیتوج یرشگه علم کیعووان 

 خواهد شد. هیتجز یاوگصاد و جامیه شواس است،یس یررع  الملل از نو به رشگه ها نیب

نگریه ها  نگام محور) مانود نئورئالیسم(، سیاست بین الملل را با ارجاع به ساخگار نگام بین الملل      

برالیسم( سیاست بین تبیین می کوود. به زعم نگریه ها  نگام محور، نگریه ها  تقلیل نرا )مانود لی

 الملل را با رجوع به خصوصیات و تیامالت کارنزاران که همان دولت ها هسگود توضیح می دهود.)ونت،

18:1384 .) 

نگام بین الملل ضمن تأثیر بر هویت دولت ها، بخشی از ررگارها، ایسگارها و اهدا  سیاست خارجی      

سیاست خارجی کشورها هم به نوبه خود به صورت نهاده  آنها را تییین می کود و از سو  دیذر داده ها 

وارد نگام بین المللی شده و آنرا تحت تاثیر ورارمی دهد. به همین جهت، نمی توان داده ها  سیاست 

خارجی دولت ها را در دوران ساخگار دووطبی نگام بین المللی و بید از آن یکی دانست. عواصر غیر ماد  

هم درتبیین نگام بین المللی  ائز اهمیت می باشود. شواخت نگام بین المللی  در کوار عواصر ماد ، با

 مووب به شواخت اجزا  آن می باشد. نگام بین المللی دارا  اجزا  زیر است:

ساخگار نگام بین الملل؛ ساخگاربیان کووده نحوه توزیع ودرت بین وا دها و عواصرشکل دهوده  -الف

 نگام بین الملل است.

ود نگام بین الملل؛ که بیان کووده نحوه تیامالت میان کارنزاران نگام بین المللی است. اغلب ررای -ب

در سطح نگام بین المللی  1تئور  ها  روابط بین الملل تیامالت کارنزاران را در شرایط نبود ودرت رائقه

 تبیین می کوود. 

لمللی هسگود، که مهمگرین آنها دولگها ؛ که همان بازیذران نگام بین ا2کارنزاران نگام بین الملل -ج

هسگود. هر کدام از بازیذران نگام بین المللی دارا  اهدا  مگیدد  هسگود، بوابراین ررگارها  مخگلفی را 

در جهت دسگیابی به این اهدا  در پیش می نیرند که عموماً به دو نونه ررگارها  تیارضی و ررگارها  

 . همکار  جویانه دسگه بود  می شوند

ماهیت نگام بین الملل؛ که در واوع هدری است که بازیذران از تیامالت و کوش و واکوش ها در عرصة  -د

 (.42:1388 نگام بین الملل پیذیر  می کوود. )رضائی،

                                                                 
1 - Anarchy 
2 - International System Agents 
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دولت ها نیز در صحوه نگام بین المللی اهدا  مگیدد  را دنبال می کوود، که این اهدا  بیانذر      

تحمیل کووده این اهدا  بر نگام است. به همین جهت  1آنان است و عوصر ودرتخواست ها و نیازها  

هر چه دولگی ودرتمودتر باشد، نقش مهمگر  در شکل دهی به نگام بین الملل دارد. عالوه بر اهدا  

خرد سیسگمی ماکور، نگام بین الملل دارا  اهدا  عامی است که عبارت از بقاء و تداوم نگام همراه با 

رها، ررآیودها و پارامگرها  موجود است. به همین جهت در برابر هر وضییگی که بدنبال عدم ثبات ساخگا

 و تغییر در سیسگم است، تحت عووان مقابله با بی نگمی، ایسگادنی می کود.

بدنبال رروپاشی نگام بین المللی جوگ سرد، آمریکا به عووان توها ابرودرت باویمانده سیی در نسگرش      

 شورو  دنرنونی ساخگار نگام بین المللی پس از رروپاشی ونی خود در سطح نگام بین المللی نمود.هیم

در والب ایجاد ثبات مبگوی بر هیمونی رراهم  ایاالت مگحده آمریکا 2زمیوه را برا  رشد یکجانبه نرایی

، و 4"پایان تاریخ "، نگریه ررانسیس روکویاما 3"نگم نوین جهانی ". طرح دکگرین بوش تحت عووانساخت

 ساموئل هانگیوذگون را نیز در همین ارتباب می توان تحلیل کرد. 5"برخورد تمدن ها "نگریه 

یکی از عوامل تییین کووده و اصلی نگام بین الملل پساجوگ سرد، مربوب به نقش محور  ایاالت مگحده      

گام بین الملل میاصر است. این نگم که من آمریکا و تمایل این کشور به مداخله در روند کلی  فظ نگم در ن

 می نامم، مبگوی بر یکجانبه نرایی آمریکاست و دارا  مشخصات زیر است:« نگم هیمونیک»آنرا 

 الف( ودرت هیمون در نگام بین المللی در مووییت اوگصاد  برتر  ورار دارد و دارا  غالب موابع ماد  است؛

انه اش، در پی تأمین موارع امویگی، اوگصاد  و ایدئولوژیکی ب( ودرت هیمون بر اساس موارع خودخواه

 خودش می باشد؛

ج( با توجه به برتر  هیمون در زمیوه نگامی و اوگصاد  نسبت به سایر دول در نگام بین المللی، به 

 توهایی بزرنگرین ودرت در این نگام است و بوابراین نگام بین الملل بر محور وطبیت آن می باشد؛

 ت هیمون به طور هدرمود، برتر  ودرت خود را به موگور ثبات نگام بین المللی اعمال می کود؛د( ودر

هت( انر نگامی هیمون محور شود، عملکرد سیسگم مانع از بروز آنارشی شده و ساخگار سلسله مراتبی در 

 آن شکل می نیرد. 

                                                                 

  قدرت در دوبعد قدرت نرم افزاری و قدرت سخت افزاری -1

2- Unilateralism 
3 -New World Order 
4 - The End of History 
5 -The Clash of Civilizations 
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والب ایده ها طرح و سپس  با و( ودرت هیمون در این نگم تالش می کود اهدا  خود را در ابگدا در 

 (163:1386 توجه به بازخورد مثبت و موفی آن، عملیاتی سازد. )الین،

در نگام بین الملل پساجوگ سرد هیمونیک نرایی تک وطب، پویش ها  جهانی، موطقه ا  و  گی      

ضور دارند، اما نقش محلی را ترسیم و مدیریت می کود. هر چود بازیذران ودرتمود در عرصه نگام بین الملل  

آنان را تک وطب تیریف می کود و دور  و نزدیکی به تک وطب اهمیت دارد چرا که سایر بازیذران با ائگال  با 

تک وطب می توانود مووییت خویش را در عرصه نگام بین الملل،  فظ و نسگرش دهود. بازیذران در 

ازیذران وتماشانران تیریف می شوند. هد  چارچوب این نگم، توسط ودرت هیمون در سه سطح بازیساز، ب

، که این مهم عمدتاً است نگام بین المللدر نسگره  آنارشیاثرات موفی  کوگرل خشونت و مهار این نگم عمدتاً 

توسط ودرت هیمون شواسایی و مهار می شود. برتر  ودرت هیمون در زمیوه ها  نگامی و اوگصاد  نسبت 

المللی، سبب می شود که او به توهایی بزرنگرین ودرت در این نگام باشد و به دولت ها  دیذر در نگام بین 

 (91-116: 1399 ،یی)رضا بوابراین نگام به عووان نگام تک وطبی تیریف می شود.

ها  این بازیذر  ساخگار و اه خشونت و هرج و مرج را نیابد ارزش انر توریق تسلط به ودرت هیمون     

نگم مبگوی بر یکسر  این  یابد. ی و تشدید انسجام در صحوه واویی را نمیدر صحوه جهان امکان تسر 

ساز   است که بازیذر مسلط جهانی، تدوین، توجیه و پیاده هایی ها، ووانین و مییار ها، الذو ها، رویه هوجار

دولت  البگه ودرت به این میوا نیست که یک کود. ضرورت تامین موارع ملی خود هدایت می آنها را به لحاظ

توانایی خودش را در هر زمان و هر روش به کار نیرد. اما ودرت زیاد هیمون به او کمک می کود تا نسبت به 

دولت ها  دیذر مووییت بهگر  در انگخاب همان روش داشگه باشد. در عرصه سیاست بین الملل، ایاالت 

یزهایی را که می خواهد تأمین مگحده همیشه همه چیز را به دست نمی آورد، اما می تواند بیشگر آن چ

 (163:1388 کود و بیش از سایر دولت ها بر دولت ها  دیذر تأثیر بذاارد. )رضائی،

بازیذران و  ها  المللی، بده و بسگان تیامالت بینیا نه، این الذو،  را مطلوب بیابیماین امر جدا از ایوکه     

در نگیجه بیش از آنکه برتارگه از  ر  هیمونیکبه این ترتیب، رهب دهد. ها  جهانی را شکل می ررگار

از این رو  ثبات  شود. المللی و یک مسئولیت جهانی ولمداد می بین نرایانه باشد یک الزام نیات سلطه

رهبر   کود. می ناپایر جلوه اجگواب ایده محورهیمونی برا  اسگقرار، تداوم و اسگحکام نگم  مبگوی بر

علیه هرنونه چالشی به هوجارها   ها  مثبت و موفی ه از تحریمبایسگی با اسگفاد هیمونیک می

 از سو  دیذر، لکن کود چود باالترین موارع را تامین می اودام کود. این مکانیسم هر ،دهوده نگم شکل

چرا که پاشوه آشیل  نگم خواهد شد. خود در نهایت موجر به سقوب و از هم رروپاشی در صورت تداوم،

دولت هیمون مایل به تقبل وظایف و مسئولیت ها  بیشگر  است که در دراز  این نگم آن است که
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مدت آن را تضییف خواهد کرد و همچوین آنارشی  اکم بر نگام بین المللی باعث می نردد که انر 

کشور هیمون  گی با مالیمت ررگار نماید، سایر کشورها همچوان در هراس از نیرو  مهار ناشدنی آن 

  برند.ودرت به سر می 

نکگه شایان ذکر ایوست که هیمونی یک مفهوم نسبی است و نه مطلق، به همین جهت هیچ دولگی بر      

نگام بین المللی کوگرل کامل ندارد و مسلماً توانایی ودرت هیمون در شکل دادن به بروندادها  بین المللی 

وانایی خودش را در هر زمان و به با محدودیت هایی روبرو است. ودرت به این میوی نیست که یک دولت ت

هر روش به کار نیرد، اما ودرت هیمون به او کمک می کود تا نسبت به دولت ها  دیذر مووییت بهگر  در 

انگخاب همان روش داشگه باشد. این نکگه بدین جهت  ائز اهمیت است که با مشاهده چوین مورد ، به 

نبریم. در نگم هیمونیک پساجوگ سرد، ایاالت  سرعت نوع نگم هیمونیک پساجوگ سرد را زیر سوال

مگحده همیشه همه چیزهایی را که می خواهد بدست نمی آورد، اما می تواند بیشگر چیزهایی را که می 

خواهد در مواویی تأمین نماید و همین طور می تواند بیش از سایر دولت ها بر دولت ها  دیذر تأثیرناار 

 (91-116: 1399باشد. )رضایی، 

 ال پرسش ایوست که در چارچوب چوین نگامی که من آن را نگام بین الملل هیمونیک مبگوی بر      

یکجانبه نرایی ایاالت مگحده می نامم، دولت ابراهیم رئیسی جهت دسگیابی به اهدا  تییین شده در سیاست 

 اسگراتی  موازنه نرم. خارجی اش چه آلگرناتیوهایی پیش رو دارد؟ پاسخ ایوست؛ الذو  نگم عدالت محور با

 

 ؛ تبیین تئوریک و خط مشی هاعدالت محور نظم

موضوع ها  نیزتریو بحث انذ نیتر وهیریاز د یکیالملل مسأله نگم  نیو روابط ب استیس اتیدر ادب     

 ل شده است. اما   تا  دود ، در داخل جوامع، دست کم در تئور یاسیبوده و هست. مسأله نگم س

واکوش  وکوش  ریانکارناپا تیمگیدد و نونانون همراه با واوی ذرانیوجود باز  و چراچون  یب تیواوی

  تئور یاصل  از دغدغه ها یکیرا به عووان  یالملل نیمسأله نگم ب ،یالملل نیدر عرصه ب ذرانیباز انیم

وده است ب نیا بیبه وول اسگفان کالرک  نکگه عج انیم نیالملل مطرح نموده است. در ا نیروابط ب  ها

 ،ی قوق رراه تیاند که ماه هداد حینزده اند و ترج  ادی ر  ز وهیزم نیدر ا یاسیس لسورانیکه ر

 یگیاهم یالملل نیعرصه ب یرا در محدوده کشور به بحث بذاارند، نوئ یمدن یو ناررمان یعدالت همذان

 یبر م یالملل نیو ب یخلدا استیس نیب زیمسأله به تما نیاز ا ی( البگه وسمگ25:1386ندارد. )رنذر، 

دولت  شیدایو سپس با پ ج،یآن دو را در ابگدا به تدر زا کیدرباره هر  پرداز هینگر تینردد، که راه ریال

 یخیبخش وصد ورود به مبا ث تار نیدر اواخر ورن هجدهم و اوائل ورن نوزدهم نسگرش داد. در ا یمل
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مسأله نگم  نیطلبد را ندارم و تالشم بر تب یم ذرید  است و خود نوشگه ا تیمسأله نگم که  ائز اهم

و از  المللنیمهم در رشگه روابط ب مینگم از جمله مفاه باشد. یم مللال نیروابط ب  ها  در تئور

کمگر  لیدل نیاست. به هم یالمللنیکوشذران ب زیپردازان و محققان آن و ن هینگر یاصل  هادغدغه

 . ردیشکل ن یجهان ای یالمللنیواند بدون توجه به نگم بت یمیالمللنیدر روابط ب  اهینگر

سامان دادن به آن در  ایالملل  نیالملل،  ل کردن روابط ب نیروابط ب هیموضوع نگر بیترت نیبد     

الملل به دنبال  ل کردن  نیروابط ب  ها  تمام پاسخ ها در تئور نیمسأله نگم است. بوابرا تیپرتو واوی

نگم و بخش  ییویموضوع خود  نییالملل در تب نیبه عبارت بهگر رشگه روابط ب مسأله نگم هسگود.

ها  میبا کثرت پارادا -الملل نینگام ب ییوی -اش  تحول در چارچوب کارکرد لیسامان بخش آن؛ به دل

و مسأله نگم،  ینگم یالملل در پاسخ به علل ب نیروابط ب  ها هیراسگا نگر نیروبرو است. در هم

 (1391؛ )رضایی، را ارائه نموده اند ریمهم ز  راهکارها

 کیخوانود، پاسخ خود را در  یالملل م نیدر روابط ب یآنها را طرز رکر اصل شگریها که ب ستیرئال     

موازنه  قیالملل از طر نیها برآنود که نگم در نگام ب ستیارائه نموده اند. رئال "موازنه" ییویمفهوم، 

  .دشو یم چارچوب نگم موازنه محور طرحدر   "موازنه و نگم"نیبطه بخواهد شد. را جادیودرت ا

 "نهادها"خود بر  اتیدر نگر ،یالملل نینگم در سطح ب جادیا  ها در ارائه راهکار برا ستیبرالیل     

 ای یالملل نیب یرسم ریغ ای یرسم  از نهادها یها برآنود که به کمک نوع خاص برالیکوود. ل یتمرکز م

به  یابیز بر سر دسگیتوانود سگ یکه م یی. نهادهامیکو دایدست پ یالملل نیبه نگم ب میتوان یم یداخل

چارچوب نگم در   "نهادها و نگم". رابطهودینما نیذزیجا  بر همکار یررگار مبگو قیودرت را با تشو

 .دوش می نییتبنهادمحور 

که آنرا به  یگینگم و بر واوی یبر جوبه اجگماع "ها دهیا"بر هیمسأله نگم با تک نییانذاران در تب سازه     

  بودیاست که در آن پا  جامیه ا یالملل نیسازه انذاران، نگام ب دناهیکوود. از د یم هیوجود آورده تک

نگام است. به  نیدر ا شاننونانون شرب مشارکت   دولت ها به هوجارها و مقررات مشگرک در  وزه ها

 تی ائز اهم یالملل نیدر نگام ب  را در کوار ودرت ماد  رمادیودرت غالملل  نیجهت در روابط ب نیهم

 .شود یم در والب نگم ایده محور بررسی زین  "ها و نگم دهیا" انیدانود. رابطه م یم

 نیب یاسیو نگام س یکود که اوگصاد جهان یم دینکگه تأک نیالملل بر ا نیب یاسیاوگصاد س کردیرو     

سه   ها ارتیمسأله نگم از موگر ره نییجهت در تب نیشوند. به هم لیاز هم تحل توانود جدا ینم یالملل

کوم. به  یمطرح م آنهاخود از نگم مورد نگر  لیرا در تحل "عدالت"الملل، مفهوم  نیب یاسینانه اوگصاد س
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الملل از نگم  نیب یاسیمخگلف اوگصاد س  ها ارتیره دناهید نییمفهوم جهت تب نیسبب ا نیهم

 را و رراتر از آن را در چارچوب نگم عدالت محور بیان می کوم. "عدالت و نگم" انیشد و رابطه م دهیبرنز

و  رانیا یاسالم  جمهور یخارج استیچهار دهه س اتیتجرب  نگم عدالت محور بر مبوا  الذو     

شده  نیدوکشور ت یخارج  اسگذااریس  ناار لیردر جهت و  ینام دوم انقالب اسالم هیانیاز ب یتاس

به  الملل نیو روابط ناعادالنه در سطح نگام ب یارگذیچون رقر، توسیه ن یعوامل انیالذو ضمن ب نیاست. ا

 هیبر نگام سرما یالملل، برآنست که ساخگار مبگو نیدر روابط ب ینگم یجوگ و ب یاصل  عووان مبوا

برموفیت  دیملل شده و با تاکال نیدر روابط ب ضیو تبی  نابرابر ،یعدالگ یسبب رشد ب یجهان  دار

به نگم و صلح در  دنیرس  سگانموده است. لاا در را جادیرا ا یالملل نیروابط ناعادالنه ب   داکثر یطلب

 .است ریز   درج شده در جدولبر محورها یبر نگم عدالت محور مبگو دیالملل تاک نیروابط ب

 دهینگم ا  )الذو یالملل نیبزرگ از نگم ب  اودرت ه  الذوعالوه بر نقد الذوها نیاز طرح ا هد      

 ه،یبر موازنه سخت روس یاروپا، نگم موازنه محور مبگو هینگم نهادمحور اتحاد کا،یمگحده آمر االتیمحور ا

 رانیا یانقالب اسالم  ارائه الذو( 166: 1391)رضایی،  و...( نیبر موازنه نرم چ ینگم موازنه محور مبگو

 در چارچوب نگم عدالت محور یالملل نیودرت نوظهور، از نگم ب کیدر نام دوم به عووان 

 الگوی نظم عدالت محور

 ماهیت نظام بین الملل فرآیند نظام بین الملل بازیگران نظام بین الملل ساختار نظام بین الملل علل بی نظمی و جنگ

نفع طلبی شخصی، 

نبود موازنه ودرت، عدم 

توجه به ارزش ها  

روابط رقر و میوو  و 

 ناعادالنه

توزیع ودرت بر اساس 

میزان ظرریت ساز  

ها  داخلی در  وزه 

ها  نونانون. ساخگار 

 مبگوی بر دانایی

دولت ها، سازمان ها  

بین المللی، بازیذران 

 غیر دولگی و ارراد

نقش تییین کووده 

ظرریت ساز  ها  

داخلی در میزان بهره 

مود  از امکانات، 

نوعی تالش در جهت 

توسیه همه رشد و 

جانبه مبگوی بر دانایی 

 را رراهم ساخگه است.

مگووع و مگکثر است اما 

در کل در راسگا  

ارزایش توانایی ها و 

دانایی بشر جهت بهره 

بردار  از امکانات در 

لوا  صلح و ثبات بین 

 المللی است

 (278: 1390موبع: )مگقی و رضایی،

 

 :ها یسطوح خط مش

عدالت محور را در  یخارج استیس  محورها نیاز مهمگر یدالت محور، برخنگم ع  الذو  بر مبوا     

 برشمرد؛ ریتوان موارد ز یم یخارج استیس لیدر سطوح سه نانه تحل یجابیو ا یسلب  جوبه ها
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 :یجوبه سلب -الف

 الملل( نیسطح کالن: )نگام ب در

 است؛ ینگم یو ب  نابرابر ،یعدالگ یب که مروج یالملل  اکم کوون نینگام ب ودیو ررا تینقد ساخگار، ماه -1

 نینگم ب جادیروابط و ا میدر توگ یالملل نیب  نهادها یودنیو رقدان نما  رین میتصم  نقد نابرابر -2

 ...و سمیمبارزه با ترور رینگ ینگم یموجد ب  با توجه به رشد ارزش ها یالملل

 یکه عامل اصل سمیبرالیل  بر الذو یمبگو یجهان یاسینگام اوگصاد س ودیو ررا تینقد ساخگار، ماه -3

 .است ستیز طینان و بحران محدر جهان، مسئله نسگرس مهاجران و پواهوده  شکا  اوگصاد

 ( : )موطقه اانهیسطح م در

 ایدر موطقه غرب آس ی( و اسالمیسگیونی)صه  هودی ییارراب نرا ینف -1

  در موطقه یحاتیمسابقه تسل ینف -2

 یکشگارجمی حاتیو اسگفاده از تسل  خت، نذهدارهر نونه سا ینف -3

 (یخرد: )مل درسطح

 ؛ ریو سلطه پا  سلطه نر ینف -1

 ذانذان؛یاز سلطه و نفوذ ب  ریجلون -2

  یعدالگیو ب  هرنونه نابرابر ینف  -3

 :یجابیجوبه ا -ب

 الملل( نیسطح کالن: )نگام ب در

 ؛ و دانش محور یصلح طلب ،یت خواهبر اصول عدال یمبگو یاسالم  بر تمدن ساز دیتاک -1

 ها؛ یعدالگ یظالمانه و ب  هامیررع تحر  هوشمود و مبگکر برا یپلماسیو د یاز اجماع مل  ریبهره ن -2

  ؛یالملل نیو تالش در جهت مرتفع نمودن محاورات ب یبرآمده از مقدورات مل یپلماسیبر د دیتاک -3

 عزت،  کمت و مصلحت؛  بر مبوا ایبا دن بسط تیامل و رابطه دوسگانه و مقگدرانه -4

    یینراا گرام مگقابل و چودجانبه ،یداخل تیبر  اکم دیتاک -5

 یالمللنیب یاسیو نگام اوگصاد س المللنیدر نگام ب  و نهاد  اصال ات ساخگار جادیتالش جهت ا -6

 ( : )موطقه اانهیسطح م در

 ه؛یهمسا  بسط روابط دوسگانه با کشورها -1

  با کشورها یو ررهوذ یاسیس ، بسط تیامالت اوگصاد  در راسگا  موطقه ا یپلماسید تیتقو -2

 مسلمان؛
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 ؛ییجوبش مقاومت در برابر ظلم و زورنو تیو تقو تیو  ما تیتقو -3

 یو سو یهیش نیبه خصوص ب یو ووم یتالش جهت ررع اخگالرات ماهب  -4

 یشگارجمیک حاتیاز تسل  عار  اموطقه جادیتالش جهت ا -5

  یماهب ییتالش جهت مقابله با هرنونه ارراب نرا -6

 زنردهایر تیریتالش جهت مد -7

 انهیبحران آب در خاورم تیریتالش جهت کاهش و مد -8

 (یخرد: )مل درسطح

 و خودباور، هوشمود و شجاع، مبگکر و نوآور در چتارچتوب اصتول و اهتدا  مانیباا  ها پلماتیاز د  ریبهره ن -1

 رانیا یاسالم  جمهور  بر  قوق هسگه ا  مقاومت و پارشار -2

 ؛ینگام اسالم تیهو تیدراع از مگلوم و تقو -3

جتهتانتى امتا نته بته بتهتاى دستت بترداشتگتن از اصول جمهورى اسالمى که  تتیبرمتقتبتول دیتاک  -4

 ملى است؛ تیهو  مبوا

  و توسیه در داخل کشور شررتیپ  ل در راسگاالمل نیاز امکانات نگام ب  ریتالش جهت بهره ن -5

 

 هم افزایی الگوی نظم عدالت محور و استراتژی موازنة نرم 

با بررسی نفگمان ها   اکم بر سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران از ابگدا  انقالب اسالمی      

بل پیذیر  برا  تاکوون، بر مبوا  تجربیات  اصله به این جمیبود  رسیدیم که بهگرین الذو  وا

جمهور  اسالمی ایران در نام دوم انقالب اسالمی بایسگی نگم عدالت محور باشد. لکن اودام بر مبوا  

این الذو و دسگیابی به اهد  در سیاست خارجی در ساخگار کوونی نگام بین الملل، ارتباب غیر وابل 

ر دست داشگن چرا که ودرت هیمون با د تردید  با نحوه رویارویی با ودرت هیمون نگام بین المللی دارد.

، سیاسی و یک ایدئولوژ  عامه پسود، نقش وابل توجهی در شکل دهی به وواعد ودرت نگامی، اوگصاد 

و هوجارها  بین المللی دارد. این مسأله سبب می نردد که در تیارض ورار نررگن با آن سبب محرومیت 

شی از عدم همکار  شود، که در صورت عدم تدبیر امور از پاداش ها  ناشی از همکار  و هزیوه ها  نا

ساخگار نگام بین الملل کوونی در انزوا  بین المللی ورار خواهد  ، کشور ماکور هرچه بیشگر در1خارجی

نررت، این مسأله خود دسگیابی به اهدا  سیاست خارجی کشور را نیز با مشکل روبرو می کود.  ال 

                                                                 
1 -Foreign Governance  
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م درصدد همکار  با ودرت هیمون بر نیاید، جهت تدبیر امور پرسش ایوست که انر دولت سیزده

خارجی اش، خصوصاً اودام بر مبوا  نگم عدالت محور و دسگیابی به اهدا  سیاست خارجی در سطح 

 نگام بین المللی چه اسگراتی  را باید در دسگور کار خود ورار دهد؟

یک راه میانی بین نگم و آنارشی بین المللی در نگام بین المللی، چون نگام موازنه ودرت به صورت      

مورد نگر ورار می نیرد، بوابراین موازنه ودرت تدریجاً از سازش میان دو وضییت نگم و آنارشی بین المللی 

تحول پیدا می کود. در این راسگا رئالیست ها در روابط بین الملل سیی نمودند پروسه ا   را تحت عووان 

موازنه "کوود، که عمدتاً در مقابل دیدناه ودیمی موازنه ودرت که از آن تحت عووان تئوریزه  "1موازنه نرم"

نام می برند، ورار می نیرد. تفاوت این دو نیز بیشگر به تأکید بر نیرو  ها  نگامی در ایجاد موازنه  "2سخت

ایجاد موازنه بر می  و عدم اسگفاده از آن در موازنه نرم و اتخاذ اسگراتی  ها  نوین در _در موازنه سخت _

نردد. موازنه سخت زمانی شکل می نیرد که دولت ها  ضییف به این نگیجه می رسود که در مقابل ودرت 

و نفوذ یک دولت وو  بایسگود. به نمان آنها هزیوه اجازه دادن به ودرت مسلط جهت تداوم سیاست هایش، 

     (Pape, 2005: 36)ی باشد.بیش از هزیوه مقاومت در برابر سلطه غیر وابل پایرش او م

موازنه سخت می تواند درونی یا بیرونی باشد. در موازنه درونی، دولت ها  ضییف یه ارزایش توان      

نگامی، و عواصر ودرت ملی خود می پردازند. در موازنه بیرونی، بر شکل نیر  ائگالری از دولت ها  

یم و غیرنگامی برا  کاهش توانایی ها  ودرت تالش غیر مسگقضییف علیه ابرودرت تاکید می شود. 

برتر، و ارزایش ودرت خود برا  کاهش سلطه ودرت مسلط، موازنه نرم نامیده می شود. اسگفان والت 

موازنه نرم را در برنیرنده هماهوذی آناهانه اودامات دیپلماتیک به موگور دسگیابی به نگایجی بر خال  

  (Walt, 2005:126-127)خواست ودرت مسلط می داند.

هاى دیپلماتیک در ى نرم داراى دو شکل درونى و بیرونى است. در شکل بیرونى بر تالشوازنهم     

هاى که در شکل درونى به بسیج موابع درونى و نیز تالششود، در  الىالمللى تاکید مىنهادهاى بین

رویارویى با تهدیدهاى مطرح شده  اش براىسیاسى، اوگصادى و نگامى یک دولت با هد  ارزایش توانایى

  نردد.از سوى ودرت برتر، تاکید مى

رابرت پاپ مبوا  تئوریک مطلوبی برا  مفهوم موازنه نرم ارائه داده است. بر طبق دیدناه پاپ، هد       

مییار  ایجاد موازنه نرم را میگوان خوثی کردن عملکرد دولت در  ال رهبر  بدون مقابله مسگقیم دانست.

ى نرم، توها کوار نااشگه شدن یک سیاست از سوى ابرودرت نیست، بلکه  ضور ورقیت موازنهم

                                                                 
1 -Soft Balancing 
2 -Hard Balancing 
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به ( Paul, 2005: 37)خواهد بود. نر علیه ابرودرت نیز مییار خوبى تر در ائگال  موازنههاى بیشدولت

ى خاص خود در نگام  اهدابه  ودرت هیموننرم وادر نخواهد بود از دسگرسى  نرچه موازنهعبارت بهگر ا

را در اسگفاده از ودرتش ارزایش دهد و نیز تیداد  آنى تواند هزیوهمدت جلونیرى کود، اما مىکوتاه

موازنه دهوده نرم سیی می در آیوده کاهش خواهد داد.  هیمونکارى با کشورهاى ا گمالى را براى هم

از طریق ارزایش هزیوه ها   فظ کود با ایجاد شرایط سخت تر برا  دولت در  ال رهبر  یا ائگالرش 

 وضع موجود از طرق زیر اودام نماید:

ودرت ها  برتر اغلب از دسگرسی به سرزمین دیذر کشورها جهت اسکان  1الف( عدم پایرش سرزمیوی؛

نیروها وعبور و مرور نیروها  هوایی و دریایی شان سود می برند. رد دسگرسی سرزمیوی توسط سایر 

 هیمون را در پیروز  کاهش می دهد. کشورها، مورقیت ودرت

 گی ودرت ها  برتر در سطح نگام بین الملل نیز نمی توانود ووانین و  2ب( دیپلماسی نیرانداخگن؛

مقررات مهم سازمانها  بین المللی را نادیده نررگه، و به اهدا  خود بدون اهمیت دادن به آنها دست 

اسگفاده از نهادها  بین المللی و سایر اودامات دیپلماتیک یابود. در همین راسگا دولت ها می توانود با 

برتر  ودرت هیمون را برا  جوگ یا  مله کاهش داده، و ررصگی برا  آمادنی بیشگر به دولت هد  

 نام برد. "خرید زمان" مله بدهود. ررآیود  که میگوان از آن تحت عووان 

تهدید می کود، که اهداری را در جهت ایجاد ودرت نگامی دولت هایی را  3ج( تقویت ودرت اوگصاد ؛

موازنه در برابر ودرت هیمون دنبال می کوود. لکن ودرت عگیم اوگصاد  می تواند پشگوانه خوبی باشد. 

در این راه ایجاد بلوک ها  اوگصاد  انحصار  بدون  ضور ودرت هیمون و باال بردن رشد اوگصاد  و 

 .تجار  بین اعضا می تواند کارنر اُرگد

ودرتها  درجه دوم میگوانود با ایجاد پیمان ها  دسگه جمیی دربرابر ودرت  4د( عزم راسخ برا  موازنه؛

هیمون که نیاز به همراهی سایر ودرت ها جهت جامیه عمل پوشیدن به برخی اهدا  خود دارد، 

ایجاد موازنه در  ایسگادنی کوود. این مساله ضمن آنکه سبب می نردد تا اعگماد این ودرت ها به توانایی

 برابر ودرت هیمون ارزایش یابد، موجب ترغیب سایر دولت ها در جهت پیوسگن به ائگال  می نردد.

(Pape, 2005: 36-37)  
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 نتیجه گیری 

در این مقاله بر آن بودم تا به تبیین الذو  مطلوب سیاست خارجی دولت سیزدهم با بهره نیر  از      

  سیاست خارجی دولت ها  ناشگه، و شواخت رضا  بین المللی شواخت رضا  داخلی و محورها

پساجوگ سرد در چارچوب نگام بین الملل میاصر بپردازم. بر مبوا  تجربیات  اصل از نفگمان ها  

اولویت دار دولت ها  پس از انقالب اسالمی، آنچه از تجربیات  اصل از نفگمان دولت ها  مخگلف در 

آید ایوست که جدا  از نفگمان واویذرا   قظ محور دولت مووت، شاهد  جمهور  اسالمی ایران بر می

 دو رویکرد اصلی در سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران هسگیم:

رویکرد  که آرمانذرایی و اصول محور  انقالب اسالمی را بر سایر موارد ارجح دانسگه  الف( آرمانگرایی:

ول و سایر موضوعات تزا می شکل نررگه، رجحان و در مصادیقی در سیاست خارجی که بین این اص

این اصول را پایررگه و دنبال نموده است. همانذونه که وبال هم ذکر شد این رویکرد را در دوره آرمانذرایی 

 ( شاهد بوده ایم.1384-1392(، دوره آرمانذرایی اصول محور )1360-1368بسط محور )

ادن توسیه و پیشررت در ابیاد سیاسی و اوگصاد  اش، رویکرد  که با محور ورارد ب( توسعه گرایی:

موارد  را که در راسگا  دسگیابی به این موضوع مانع ایجاد می نموده را مرتفع و یا در صورت ایجاد رشار، 

(، دوره توسیه 1368-1376 داول تیدیل نموده است. این رویکرد را در دوره توسیه نرایی اوگصادمحور )

 ( شاهد بوده ایم.  1392-1400( و دوره توسیه نرایی تیامل محور )1376-1384نرایی سیاست محور )

 هاىیکای، آمرجوگ در ناار از ساخگار دووطبىاز طر  دیذر در نگام بین الملل پساجوگ سرد و      

 نیکوود. ا تیتثب المللنیخود را در نگام ب تیجوگ سرد دانسگه و تالش نمودند تا مووی روزیخود را پ

الملل پساجوگ  نیدر نگام ب کایآمر یهیمون تیمگحده براى تثب االتیدان ابه مفهوم تالش دولگمر امر

 لینمود که تسه ینگم  زیر یبر پ یدر جوگ سرد، سی  روزیپس از پ کایمگحده آمر االتیا سرد بود.

  ها شیپو تک وطب، یینرا کیکشور باشد. هیمون ینا یینرا کجانبهیبر  یمبگو یینرا کیکووده هیمون

ودرتمود در عرصه نگام  ذرانیکود. هر چود باز یم تیریو مد میرا ترس یمحل یو  گ  موطقه ا ،یجهان

به تک وطب  یکیو نزد  کود و دور یم فیالملل  ضور دارند، اما نقش آنان را تک وطب تیر نیب

 نیرا در عرصه نگام ب شیخو تیتوانود مووی یم ببا ائگال  با تک وط ذرانیباز ریدارد چرا که سا تیاهم

 ساز،ینگم، توسط ودرت هیمون در سه سطح باز نیدر چارچوب ا ذرانیالملل،  فظ و نسگرش دهود. باز

عمدتاً کوگرل خشونت و مهار  یاالت مگحده در این الذوهد  ا شوند. یم فیوتماشانران تیر ذرانیباز

و  ییم عمدتاً توسط ودرت هیمون شواسامه نیالملل است، که ا نیدر نسگره نگام ب یاثرات موفی آنارش
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در نگام  ذرید  نسبت به دولت ها  و اوگصاد ینگام  ها وهیودرت هیمون در زم  شود. برتر یمهار م

نگام به عووان  نینگام باشد و بوابرا نیودرت در ا نیبزرنگر ییشود که او به توها یسبب م ،یالملل نیب

 شود. یم فیتیر ینگام تک وطب

جه به موارد ماکور ابراهیم رئیسی جهت اودام مطلوب در چوین رضایی که در عرصه داخلی در با تو     

چارچوب دوره ها  مخگلف تبیین شد و در عرصه بین المللی در والب نگام بین الملل پساجوگ سرد 

ی تشریح شد، بایسگی با یک الذو  ررگار  ثابت و اسگراتی  مگواسب در عرصه نگام بین الملل تک وطب

به دنبال دسگیابی به اهدا  و مواریی باشد که در کارزار انگخاباتی در عرصه داخلی و سیاست خارجی 

بیان نموده است. این الذو  ررگار  ثابت چیز  نیست جز نگم عدالت محور و اسگراتی  مرتبط با آن که 

 گراتی  موازنه نرم است.بگواند نحوه رویارویی ایران را با ودرت هیمون بصورت مطلوب تدبیر نماید، اس
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 . تهران: نشر وومس.سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(. 1381) ازغود ، علیرضا

ماهیت سیاستگذاری خارجی در دنیای وابستگی متقابل  (.1374) باربر، جیمز و اسمیت، مایکل

 ن: نشر وومس.. ترجمه  سین سیف زاده. تهراکشورها
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 -. ترجمه مرکز تحقیقات و بررسیهااستراتژی برای قرن بیست و یکم(. 1379) خلیلزاد، زالمی و لسر، یان

 بیروت. تهران: نشر آمن.

. تهران: درگر مطالیات سیاست خارجیتجزیه و تحلیل تصمیم گیری در  (.1385) خوشووت، محمد سین

 سیاسی و بین المللی.

. «سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایرانچرخه آرمانذرایی و واویذرایی در (. »1380) دهشیر ، محمدرضا

 . سال پانزدهم، تابسگان.فصلنامه سیاست خارجی

ا بر مبوا  میانی ده آمریکهیمونیک نرایی و رویکردها  سیاست خارجی ایاالت مگح(. »1399رضائی، علیرضا )

 ، تابسگان.13سال چهارم، شماره  فصلنامه راهبرد سیاسی.. «سه نانه هیمونی

. با مقدمه دکگر  میرا مشیرزاده. همدان: نشر نظم بین المللی در تئوری و عمل(. 1391رضایی، علیرضا )

 دانشذاه آزاد اسالمی.

. «ه آمریکا در عرصة نگام بین المللهیمونی ایاالت مگحدچین و موازنه نرم در برابر » (.1387) رضائی، علیرضا

 . شماره شانزدهم. زمسگان.فصلنامه راهبرد یاس

موگر تئور  ها   تبیین دوره ها  سیاست خارجی جمهور  اسالمی ایران از» (.1387) رضائی ب، علیرضا

 تابسگان. ،48شماره  . سال شانزدهم،فصلنامه راهبرد. «روابط بین الملل
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رسالة دکتری الملل پس از رروپاشی ساخگار دووطبی. (. تبیین چالش ها  نگام بین1388) علیرضا رضائی،

 . دانشذاه علوم و تحقیقات تهران.روابط بین الملل

. چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(. 1386) رمضانی، روح اهلل

 ترجمه علیرضا طیب. تهران: نشرنی.

. چارچوب های مفهومی و پژوهشی برای مطالعه سیاست خارجی ایران(. 1386) محمدکاظم سجادپور،

 تهران: درگر مطالیات سیاسی و بین المللی.

 . تهران: نشر میزان.رویکردی عملی -سیاست خارجی ایران رهیافتی نظری (.1384) سیف زاده،  سین

در  یدراع  اسگراتی ذاهینقش و جا»(. »1398میصومه ) ،میپورعگ و محسن  ،دیجمش ؛میرابراهیم ،قیصد

 .98-63 صص ،(11)3 ،یاسیفصلنامه راهبرد س، «رانیا یاسالم  جمهور یخارج استیراهبرد س

 . تهران: نشر سمت.لالملاصول سیاست خارجی و سیاست بین(. 1386) ووام، عبدالیلی

. محمود یزدان «ایان جریان یکجانبه نرایی آمریکابازنذر  در پودار یکجانبه نرایی: پ» (.1386) الین، کریسگورر

 . سال چهارم. شماره ششم، زمسگان.فصلنامه برداشت دومرام. 

. «وگ سردل نگم جهانی در دوران پساجتبیین تئوریک تحلی(. »1390راهیم و رضایی، علیرضا )اب مگقی،

 ، زمسگان.4، شماره 41دوره  فصلنامه سیاست.

تهران: الملل و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران. آینده نظام بین (.1386) محمد ، مووچهر

 دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه.

 . تهران: نشر سمت.تحول در نظریه های روابط بین الملل(. 1386) مشیزاده،  میرا

 . تهران: نشروزارت خارجه.نظریه اجتماعی سیاست بین الملل(. 1384) ونت، الکساندر
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