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 مقدمه
به عنوان رييس جمهور ايران در سال با روي كار آمدن محمود احمدي .ش.ه1384نژاد

از» گراييآرمان«فتمانگ شدسياست خارجي اير» متن«به» حاشيه«مجدداً از.ان وارد

به زير سؤال بردن هنجارهاي بينتواخصوصيات قابل توجه اين گفتمان مي المللي، اتخاذن

به چالش كشيدنرويكرد تهاجمي نسبت به غرب بويژه دولت اياالت مت  حده آمريكا،

هاي ايران بر مبناي اولويت تنظيم روابط بر هاي بزرگ، بازبيني در سياستهاي قدرتسياست

گسگست و و تكليف و معنويت در روابط بينرش روابط، توازن حق و ترش عدالت الملل

و جنبشضرورت تعامل با ملت البته.)30، 1385دهشيري،(دكرخواه جهان اشاره هاي عدالتها

و رويكردهاي منتسب به آن،  به اشكال هاي سياست خارجي ايران در تمام دورهاين گفتمان

؛ اما فقط در دهه اول انقالب اسالمي بر سياست خارجي ايران استحضور داشتهمختلف 

به نوعي به حاشيه رانده شد و در دو دهه بعد . حاكم بود

مي شود، اين است كه چرا چنين گفتمسؤالي كه اني بر سياست خارجي ايران مطرح

بهحاكم شد سياستو تغيير رويكرد» محوررايي عدالتگاصول« عبارت ديگر، اتخاذ گفتمان؟

به سياست  به شرق«خارجي ايران ج«و» نگاه به از» نوبسياست نگاه در چارچوب كدام يك

و تحليل است؟ نظريه  هاي سياست خارجي قابل تجزيه

مورد بررسي»اجيمز روزن«در اين مقاله تالش مي شود تا اين موضوع در نظريه پيوستگي

ميفرضيه. قرار بگيرد كه در اين مقاله دنبال كه اي گرايي اتخاذ گفتمان اصول«شود، اين است
سياست«و» نگاه به شرق«و تغيير رويكرد سياست خارجي ايران به سياست» محورعدالت

به جنوب و،»نگاه و تحليل است  با استفاده از نظريه پيوستگي جيمز روزنا بيشتر قابل تجزيه
فچوب اين نظريه نيز عامل محيط بيندر چار و عامل و شخصيت محمود انديشه(رد الملل ها
و جامعه(بيشتر از ساير عوامل) نژاداحمدي مي) نقش، حكومت .»كنندنقش ايفا

و راهبردهاي سياست سازمان به اين گونه است كه در ابتدا اهداف، اصول دهي مطلب

د مير دوره رياست جمهوري محمود احمديخارجي ايران در. گيردنژاد مورد بحث قرار

و در نهايت اشاره»ناجيمز روز« ديدگاه بويژههاي نظري سياست خارجيه به رهيافتادام

مي» جيمز روزنا«چارچوب مدل استدالل اصلي مقاله در .شودمطرح

و رويكرد سياست خارجي ايران در دوره رياست جمهوري محمود احمدي.1  نژادگفتمان

و راهبردهاي سياست خا رجي دولت نهم، بهترين كار رجوع براي شناسايي اهداف، اصول

و يا برنامه كار دولت نهم است كه تحت عنوان منشور دولت،)2-8( در بندهاي به منشور
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و روابط بينرا« از مطالعه آن منشور.به آن اشاره شده است» المللهكارهاي سياست خارجي

: توان موارد زير را استخراج كردمي

مياهداف سياست خارجي ايران: اهداف و اهداف را توان به دو دسته اهداف ملي

:دكرايدئولوژيك تقسيم 

سط توسعه تجاري،ب.2؛هاي جهانيارتقاي نقش ايران در عرصه.1:اهداف ملي. الف

و منطقه و تهديدزدايي.4؛اعتمادسازي جهاني.3؛اي ايراناقتصادي .تنش زدايي

ارزهمب.2؛ در نظام چند قطبي آيندهتشكيل قطب جهان اسالم.1: اهداف ايدئولوژيك.ب

و تحقير ملت تك.4گرايي؛ مقابله با يكجانبه.3ها؛ با ناامني، جنگ و مبارزه با نظام قطبي

و با ترفندهاي نظام سلطه جهاني.5؛امپراتوري نظام سلطه جهاني . مبارزه با استعمار فرانو
)www.persident.irرجوع شود به سايت اينترنتي(

رامنظور از اصول، مالك: اصول كه و معيارهايي است و ها و مبناي عمل مجريان هنما

 بتوان در سه اصل اصول سياست خارجي دولت نهم را شايد. گيرندگان استتصميم

و مهرورزي خالصه طلبي، صلحعدالت كه.دكرطلبي عنصر جمهور در جايي سه ييسرچنان

سه اصل مهم سياست خارجي دولت نهم اعالم خواهي، صلحعدالت و تهديدزدايي را طلبي

سه اصل عدالتخارجه همچنين وزير امور. ده استكر و وقت  خواهي، مهرورزي

.)7، 1385رنجبر،(ه استكردرساني را اصول مهم سياست خارجي ايران اعالم خدمت

پجهت دستيابي به اهد: راهبردها يگيري راهبردهاي زير را اف فوق، منشور دولت نهم

و مؤثر در سياست خارج.1: داندضروري مي و تداوم.2ي؛ اتخاذ ديپلماسي فعال برقراري

و مصلحتروابط بين با.3؛الملل بر اساس عزت، حكمت و مؤثر  جهان امروز؛ تعامل سازنده

وپيگيري سياست تنش.4 و منطقههاي بينده از فرصتاستفا.5 تهديدزدايي؛ زدايي ؛ايالمللي

.8؛المللاي در روابط بينتقدم نگاه منطقه.7رهاي اسالمي؛ گسترش همكاري با كشو.6

و فرهنگي فارس، حوزه جهان اسالم، حوزه خليج(رعايت اولويت روابط سياسي، اقتصادي

و آسياي ميانه، حوزه پاسيفيك، اروپا در.10؛با تروريسممبارزه همه جانبه.9؛)خزر حركت

و مقابله با استعمار نو گسترش.12؛مبارزه با ترفندهاي نظام سلطه جهاني.11؛جهت تبيين

و مصالح نظام اسالمي  و غيرمتعهد بر اساس منافع به(همكاري با كشورهاي مستقل رجوع شود

).www.persident.irسايت اينترنتي 

ت ميدر و تحليل بيشتر مطالب فوق و تغييراتيكرتوان اذعان وضيح كه بيشترين نوآوري د

و ديگري كه در اين برنامه مطرح شده، يكي مسلط شدن اهداف ايدئولوژيك بر منافع ملي

و مبارزه با نظام سلطه جهاني  كه در چارچوب گفتمان مقابله » محورگرايي عدالتاصول«است

اول انقالب هاي سال» گراييگفتمان آرمان«يادآورو به نوعيو تحليل است قابل تجزيه
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ملل موجود را نظامي ناعادالنهالن، جمهوري اسالمي ايران نظام بين در آن زما.اسالمي است

و درصدد تجديدنظر در مي و نهادهاي درون،هنجارهادانست هاي آن، دفاع از آرمان مقررات

جاسالمي، ايجاد كانون به منظور دگرگون ساختن پايههاي مقاومت در برابر هژموني هاي هاني

و بيداري قدرت و روابط ظالمانه جهاني، استكبارستيزي ملل مستضعف، بيداري ملل هاي ظالم

و همچنين انگاره مسلمان نه غربي« جهان ه نيز جمهوري اسالمي دوردر اين. بود»نه شرقي

ميالملل را نظام بينايران، نظام گرايي، ترين وجه مشخصه آن يكجانبهكه مهمداند ناعادالنه

و تحقير ملت اسناامني، جنگ و دولت جمهوري اسالمي ايران ها  با اتخاذ ديپلماسيدبايت

و بر اساس اصول عزّ و اتخاذ راهبردهايي چون عدالت، صلح فعال و مصلحت و ت، حكمت

تت، به مبارزه با اين يكجانبهعزّ و نظگرايي و با بهرهرفندهاي گيري از ام سلطه جهاني پرداخته

و كشورهاي غيرمتعهد، راهبرد تعامل سازنده با جهان، گسترش همكاري با كشورهاي اسال مي

ص،الملل موجود را اصالحنظام بين  اين دوره با تنها تفاوت عمدة. ورت نابود سازد در غير اين

نه غربي«دوره قبل تغيير انگاره به شرق«به رويكرد» نه شرقي، به جنوب«و» نگاه . است» نگاه

و قوامكه تكوين» محورگرايي عدالتاصول«بطور كلي، گفتمان هودهنده يت بخش

ديهاجمهوري اسالمي ايران است، نقش المللي ولت ايران در عرصه بيني گوناگون را براي

و ظلمهايي چون دولت عدالتنقش. تعريف كرده است ، عامل ضد سلطه، ستيزگستر

اضد و صهيونيسم، و جنبشامپرياليسم بخش، مدافع هاي رهاييستكبارستيز، سنگر انقالب

و همگرايي جهان اسالم، مركز جهان اسالم، دولت  و تشيع، هميار در اتحاد اسالم

و حامي جنبشديدنظرطلب، شالودهتج به تبع همين. هاي آزاديبخششكن، مستقلِ فعال

م و هويت، و انقالب ها، آرماناهداف ملي ايران نيز بر حسب ارزشنافع و اصول اسالمي ها

.)79: 1386دهقاني،( ده استشاسالمي تعريف 

كه در سياست خارجي ايران صورت گرفته و تغيير اساسي هم در بعد بنابراين، نوآوري

و عرصهاهداف، آرمان و ها مي به نوعاستهم در عرصه عمل هاي گفتماني توان گفتي كه

و تهاجمي بر سياست خارجي ايران حاكم شده در هر دو عرصه، رويكردهاي مبارزه طلبانه

پي. است و و شكن در قبال نظام بينگيري راهبرد شالودهاتخاذ الملل، سياست نگاه به شرق

و اسالمي، تالش جهت تقويت همكاري هاي منطقهنوب، تالش جهت تقويت همكاريج اي

 هاي فاده از سمبوليسم، حمايت از جنبشورهاي راديكال آمريكاي التين، استبا كش

و مستضعفان جهان نمونهبخشرهايي گيري سياست خارجي هايي از تغيير جهتو مظلومان

مي.)93-94: 1386دهقاني،( ايران است كه پيش كه چرا چنين گفتماني حال سؤالي آيد اين است

هاين حاكم شد؟ براي پاسخ به اين سؤال ضروري است به رهيافتبر سياست خارجي ايرا

.نظري سياست خارجي اشاره شود
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»جيمز روزنا«نظريه پيوستگي: چارچوب نظري تحليل سياست خارجي.2

و سابقه مطالعه روابط بين دولت و سابقه ها يا روابط بينقدمت خود الملل، معادل قدمت

و اما مطالعه سياست. ها استدولت  خارجي يا تحليل سياست خارجي قدمت چندان ندارد

به بعد نيز يك چارچوب. گرددبه بعد از جنگ جهاني دوم برميسابقه آن متأسفانه از آن زمان

و قابل كاربرد بطور فراملي در اين رشته ظاهر  نظري مبتني بر دانش تجربي مسلط قابل تعميم

ه كه در واقع تحت عنوان ادبيات نظري سياست آنچ.(Hudson and Vore,1995,212)نشده است 

 الملل، نظريات علوم سياسي،به شدت تحت تأثير نظريات روابط بينخارجي وجود دارد،

و دانش كه در هر كدام از اين نظريات، بر دانش اجتماعي، روانشناسي هاي محيطي است

م و تأكيد . شوديبخشي از فرايند سياست خارجي تكيه

سيمروري بر تار مييخچه مطالعات كه هاي توان نظريهاست خارجي، حاكي از آن است

و مختلط  سه رهيافت متدولوژيك كالن، خرد ) ميانبرد(سياست خارجي را در درون

:بندي كرددسته

كه در اين. الملل اشاره داردبه كل نظام بيناين رهيافت: رهيافت كالن.2-1 نويسندگاني

ميسطح تحليل  و بر تأثير رند بر مفاهيم، مفروضهگيقرار و قضاياي تجريدي توجه داشته ها

به عبارت ديگر، رفتار. كنندميالملل بر سياست خارجي كشورها تأكيد نظام بينساختار

ميالملل قرا از نظام بينهاييا در صحنه خارجي تحت تأثير وروديكشوره گيرد كه بطورر

از نظر نه تنها)هادولت( كنشگران از اين رو،. گذاردميورها تأثيرجبري بر رفتار خارجي كش

يكدو رفتار خارجينوع كاركرد و، تفاوتي با پي حفظ امنيت يگر ندارند، بلكه همگي در

ميبيشينه و پويشاز اين نظر، نظام. باشندسازي قدرت ي بازيگران در هاي داخلهاي ارزشي

اي كه در ترين نظريهمهم.)130، 1384 الف،- سيف زاده( ناچيز دارديشان نقشرفتار سياست خارجي

) گيرد، نظريه رئاليسم ساختاري كنث والتز استاين رهيافت قرار مي waltz, 1979, 81-82 ) .

 نويسندگان اين رهيافت بر تأثير ساختار داخلي كشورها بر رفتار:رهيافت خرد.2-2

ميخارجي آن وج. كنندها تأكيد ود تفاوت در رفتار كشورها حاكي از اهميتبه اعتقاد آنها

و رفتار خارجي كشورها از يك طرف، تابع. ساختار داخلي است از اين منظر، عملكرد

و محيط استقرار هر واحد خاص جغرافيايي است تحتو از طرف ديگر،. مقتضيات داخلي

و تأثير شخصيت تصميم وزنيچانهگيرندگان، محيط اجتماعي  سازماني در هاي بوركراتيك

پي گشودن جعبه سياه به عبارت. سطح داخلي جامعه است ديگر، نويسندگان اين رهيافت، در

ميمهماز. دولت هستند به ترين نويسندگان اين رهيافت و مارگارت اسپروتتوان ،هارولد

و هالپرين، برتون ساپين،اچ دبليو بروك ريچارد اسنايدر،  (,Sprout كرداشاره گراهام آليسون

1957; Alison and Halperin, 1972; Snyder, Bruck and Sapin,1963 (.
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نويسندگان اين رهيافت در ): تركيب دو سطح تحليل(رهيافت مختلط يا ميانبرد.2-3

و تحليل سياست خارجي هستند و كالن براي تجزيه .پي استفاده از هر دو سطح تحليل خرد

اي وي با نوشتن مقاله. اشاره كرد» جيمز روزنا«توان به از جمله نويسندگان اين رهيافت مي

به.دآورزمينه اتصال دو سطح تحليل را فراهم» نظريه سياست خارجيپيش«تحت عنوان 

كه مجموعه وجود سته شاييگران تحليل»روزنا«اعتقاد  سياسي،هاياي وسيع از فراينددارند

ف و روانشناسانه را اجتماعي، اقتصادي، كه تأثيري قابل توجه اندكشف كردهرهنگي

و توانمندمحدوديت( معرفي؛ اما (Rosenau,1971,96-97)ر رفتار خارجي جوامع داردب) سازساز

ك ميفرايندهايي چه، تبيين نميدنگذاره بر رفتار خارجي تأثير و تحت و چرا كه چگونه كند

ن دارندعمليتأثيرات شرايط خاص  چه. دارندو تحت چه شرايطي تأثيري كه شناسايي اين

ميعواملي در سطوح داخل به سياست خارجي شكل و خارجي كه، نشان نميدهندي دهد

چه شرايطي، كدام دسته از عوامل بر دسته ديگر ميتحت كه به اين مسأله. شود غالب اي است

كه از توصيف صرفو مقالهبندرت كتاب. آن توجه الزم نشده است اي وجود دارد

و آنها را در فرايند تعامل جهت تبيين سياست خارجي قرار دهدفاكت . ورهاي داخلي فراتر رفته

شكل. شود»پس- اگر«هاي صريح كه شامل مفروضهحتي بسيار كمتر است آثاري ييعني اگر

مي خاص از رفتار خارجييخاص از فاكتور داخلي باشد، پس نوع شود ايجاد

(Rosenau,1971,98-99).

داند كه با جوامعمي» تعميم قابل آزمون«گير جامع از يل اين امر را فقدان نظام فراروزنا دل

كه  ميواكنشبه عنوان كنشگراني رفتار كند حو. دهندهاي بيروني نشان زه مطالعاتي نه تنها اين

و رهيافتفاقد چارچوب و بتواند اهداف، ها كه فراتر از جوامع خاص باشد هايي است

مفمنديابزارها، توان و منابع سياست خارجي را طرحي هوم سازي كند، بلكه فاقد هرگونه ها

و رفتار خارجي در حالت علّي، پيوند برقرار كند كه بين آن اجزاء به اعتقاد وي رفتار.است

:خارجي كشورها تحت تأثير پنج عامل است

ميشامل خصوصيات منحصر به فرد تصميمين مجموعه نخست: فرد.1 كساني. شودگيرندگان

و سياستكه تصميم ميگيرنده هستند  هاي اين متغير همه جنبه. آورندها را به اجرا در

و تجربيات پيشين فردارزشگيرنده يعني تصميم ميها، استعدادها هاي شود كه گزينه را شامل

و يا رفتار او ميتصميم را از ديگر سياست خارجي .كندگيرندگان متمايز

ا:شنق.2 كه تصميممجموعه دوم از متغيرهاي مربوط به رفتار خارجي، گيرندهز نقشي

مياشغال مي بهكند، ناشي  چه خصوصيات كنندگان نقش اين كه اشغالشود بدون توجه

. شخصيتي دارند
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ميبه آن جنبه: متغيرهاي حكومتي.3 كه گزينههايي از ساختار حكومتي اشاره هاي كند

راس ميياست خارجي ميمحدود در. دهدسازد يا افزايش و قوه مقننه تأثير رابطه قوه مجريه

.اي از عملياتي شدن متغير حكومتي استنمونهسياست خارجي 

دارد كه بر رفتار حكومتي جامعه اشارهبه آن دسته از جنبه هاي غير: متغير جامعه.4

ميگيريهتج. گذاردخارجي تأثير مي  ميزانوزان وحدت مليهاي ارزشي عمده جامعه،

كه،صنعتي شدن و سياست متغيرهايي هستند هاي خارجي كشور در تعيين محتواي آرمانها

.مشاركت دارند

يهاي غيرشامل جنبه: متغيرهاي محيطي.5 ا هر كنشي است انساني محيط خارجي جامعه

و گزينكه در خارج روي مي وميگيرندگان را مشروطهاي سياست خارجي تصميمهدهد كنند

و چالشواقعيت. دهندتحت تأثير قرار مي اهاي جغرافيايي يدئولوژيك مهاجمان بالقوه، هاي

ميي آشكار هستند از متغيرهاي سيستمييهامثال و كنشكه به تصميمات  هايتوانند

. (Rosenau,1971, 108-109) گيران سياست خارجي شكل دهندتصميم

سي روزنا از پيشهدف دنظريه خيل نيست؛ بلكه نشان است خارجي، صرفاً بيان متغيرهاي

خااين كدام از دادن نقش هر توسعه رجي كشورهاي بزرگ، كوچك، متغيرها در فرايند سياست

و جوامع با ساختار اجتماعييا و بسته، رخنه فته، توسعه نيافته و يا رخنهباز . ناپذير استپذير

امع بزرگ توسعه يافته به ترتيب متغيرهاي نقش، جامعه، به عنوان مثال، وي اعتقاد دارد در جو

و فرد تأثير دارند اما در كشورهاي كوچك توسعه نيافته، متغيرهاي حكومت، نظام بين الملل

و جامعه تأثيرگذار هستند فرد، نظام بين به عبارت . Rosenau,1971, 110)(الملل، نقش، حكومت

كه خصوديگر، ر روزنا بر اين اعتقاد است و افتار هر واحد سياسي در هر لحظهصيات ز اي

و محيط و زمان، محصول سنت فرهنگي و گزينههاي متغير داخلي و خارجي است دايره ها

و سنت تحت تأثو فعاليت آنهاگيرندگانانتخاب تصميم هاي ير هنجارهاي فرهنگي، سوابق

و درخواست هتاريخي، تقاضاها مير دو نظام داخلهايي است كه از و خارجي نشأت  گيردي
(Rosenau, Davis and East, 1972, 146).

سياست خارجي ايران در دوره با استفاده از چارچوب تئوريك جيمز روزنا، در ادامه

و تحليل نژاد رياست جمهوري محمود احمدي كه.شودميتجزيه نويسنده بر اين اعتقاد است

به اصول خارجي ايران از گيري سياستدر تغيير جهت گرايي عدالت صلح مردم ساالر اسالمي

و اجتماع الممتغيرهاي محيط بينبه ترتيب محور  .اندگذار بودهتأثيرلل، فرد، حكومت، نقش
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عوامل تأثيرگذار بر تغيير سياست خارجي ايران در دوره رياست جمهوري محمود.3
 احمدي نژاد

يكي تأثير اوليه، منظور: كشورها داردبطور كلي، محيط دو گونه تأثير بر سياست خارجي

كه محيط ميالزاماتي است كهو ديگري تأثير ثان. كند بر سياست خارجي كشورها تحميل ويه

وبه شكل بازخورد نمايان مي و به تداوم ميشود دولت. شوديا تغيير سياست خارجي منجر

و تحت تأثير مح خاجمهوري اسالمي نيز از اين قاعده مستثني نيست و رجي يط داخلي

كسياست خارجي خود را تنظيم مي ميكند . شوده در دو مبحث زير به آن اشاره

 لمللا بينمحيطتأثيرات.3-1

كه در دوره مورد مطالعه، محيط بين الملل به ساير عوامل شايد بتوان گفت ي تأثيرنسبت

راي بررسي اين موضوعب. بر تغيير سياست خارجي ايران بر جاي گذاشته استبسيار بيشتر

به سياست خارجي ايران در  اشدو الزم است بطور بسيار مختصر .شوداره دوره قبل

به مدت شانزده سال.ا.ج و سيد محمد هاي يعني در دولت(ايران هاشمي رفسنجاني

و مبتني بر تنشگرا، صلحسياستي عمل) خاتمي و همزيستي مسالمتجو اتخاذ آميززدايي

ك. نمود و دوستي براي مردم جهانبا در عرصه گفتماني شورآن بويژه مردم(ارسال پيام صلح

ت) آمريكا صنشو تأكيد بر و دموكراسي، نداي گفتگوي تمدنزدايي، ها را در محافل لح

و بين باانداز كردالمللي طنينسياسي و هنجارهاي بينو در عرصه عمل المللي پذيرش قواعد

تالو نظم بين و منطقههاي بينش جهت گسترش همكاريالملل، بويژه در عرصه(اي المللي

و در  و افغانستانحوزهمبارزه با تروريسم كه تغييراتي اساسي در رويه) هاي عراق نشان داد

به(آن كشور پديد آمده است  اين، عالوه بر.)1381رمضاني،: براي مطالعه بيشتر در اين خصوص رجوع شود

مه  به كاخ سفيد ارائه داد،ايرانمقامات عالي رتبه 1382بهشت اردي/2003در كهند پيشنهادي

ايران به امريكا در آن معامله،. اندبر آن گذاشته)Grand Bargain(برخي نام معامله بزرگ

كه به ثبات در عراق كمك  و حزبكندپيشنهاد داد را، حماس سازي را غني،هدرككنترلاهللا

و روابطش را  و امريكا تحريم، در مقابل.دنمايبا امريكا عادي متوقف هاي اقتصادي را لغو

كه رژيم هاي ضمانت به تهران ارائه دهد نكنايران امنيتي و دست از اعمال را سرنگون د

و نقش منطقهخصومت عليه نظام و بينسياسي ايران برداشته المللي متناسب با جايگاه اي

. (Kamrava, 2008, 10) ايران را به رسميت بشناسد

كه ايران از محيط بينام و مناسب نبودكرالملل دريافتا بازخوردي . د، بازخوردي مثبت

مهب–الملل محيط بين و تا حدودي شدت تحت سيطره اياالت متحده آمريكا، تحدان اروپايي

و سازمان و برخي نهادها كه دولت اياالت متحده در آنها هاي بينآسيايي آن كنترلي المللي
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و چندان جهت بازيگري متعارف منطقهيينه تنها فضا- كندبيش از حد معمول اعمال مي اي

به ايران ران تخصيص نداد، بلكه رويه خصومتايبراي المللي بين . تداوم بخشيدرا آميز نسبت

و اعمال.م1990– 2000به عنوان مثال، در دوره ده ساله با تصويب قوانيني نظير داماتو

و كنترل نقش منطقهدكترين مهار دوگا »نظام امنيت كنترلي«اين. اي ايران برآمدنه درصدد مهار

و دولت اصالححتي در دوران و پيام صلح گراي سيد محمد خاتمي نيز بطور كامل اجرا شد

و دولت ايران، پاسخ .دنكر درخور از جانب آمريكا دريافتيدوستي ملت

ا نيز 2001تي يازده سپتامبروقوع رويداد تروريسبعد از و مردم و مردم دولت يران با دولت

و عراقكر همدردي آمريكا ابراز و در ادامه با اقدامات يكجانبه آمريكا در افغانستان دند

و در برخي مواقع، همكاري صريح به عمل آوردند كه اما از جانب. همكاري ضمني آمريكا

اتابر خود را خيزش و  كرده بود،آغاز امپراتورانه گرايانههاي يكجانبه سياستخاذي هژموني

و هاي سركش دولتو ريسممبارزه با تروآن كشور با اتخاذ دستورالعمل. نرمشي مالحظه نشد

هاي سركش نام ايران را در فهرست دولتهاي كشتار جمعي، سالحجلوگيري از گسترش

و از سياست جنگ بازدارنده با ايران سخن گفت رج بوش رئيس جمهور آمريكاوج. قرار داد

ك ركش اينسخود را در مقابله با كشورهاي دكترين،2002در نطق ژوئن  :درگونه بيان

،ها يا كشورهاي سركش سياست جنگ بازدارنده در صورت تهديد آمريكا از سوي تروريست«

اخ،از آمريكا دفاعحق.گيردصورت مي مياين عليه تا دهد تيار را به رييس جمهور آمريكا

ا به عمليات بازدارنده پيش از آنكه آنها حتمالي، مهاجمان بالقوه بتوانند اقدامي بكنند، دست

.)1385:64اگلداهل،(»بزند

كه آن دولت: بودالملل روشنم سياسي بيننظا بوش براي دكترينپيامد منطقي هايي

و سياست و كسانيهاي مواضع به مقاومتك شان با منافع آمريكا خصمانه است در مقابله

كه دستخوش تغيير رژيمتمح،دهند آمريكا ادامه مي و دموكراسي بر جوامعشومل است شان ند

و افغانستان بعنوان نمونه. تحميل شود دردش بوش معرفي دكترين هاي درخشان عراق ند كه

و تنهي بقيه خاورميانه در وضعيت،حال اجراست ا اهداف دوستانه با اياالت متحده هستند

و ايران هستند دكتريناي باقيمانده منطقه كه به ايران مربوط است.بوش، سوريه  تا آنجا

برآمريكا، ايران را بزرگ تواترين تهديد و نابودي ن نظامي ايناي خود پس از حمله عراق

.بيند كشور مي (Kamrava, 2008, 3 ) 

و تهديدالملل به محيطي تنشبنابراين، محيط بين كه در رويزا  آميز براي ايران تبديل شد

و تغيير جهتكار آمدن محمود احمدي بنژاد كهيگيري سياست خارجي ايران تأثير نبوده است

ميدر زير :شود به بخشي از آن تهديدات اشاره
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و رفتاري آمريكا عليه ايران.3-1-1  المللدر سطح نظام بينافزايش تهديدات گفتماني

اگر در اواخر دوره رياست: دادن نام ايران در فهرست كشورهاي اهريمني قرار)الف

است، مايه نگراني كه ايران را كشوري،اياالت متحده، 2000جمهوري كلينتون در سال 

آنوج،Kamrava, 2008: 4)( كرد توصيف مي تبديل بخشي از محور اهريمنيبهرا رج بوش

شدس معناي اين.دكر كه نرم اي ايران در سياست خارجي، تأثيرين موضع منطقهخن آن است

ما«رج بوش اعالم كردوج. در تعديل مواضع آمريكا نسبت به ايران نداشته است كه با هر

و به آن پناه دهد با تروريستو هر كس از تروريست» عليه ماست،نيست ها ها حمايت كند

وجاي به اعتقاد وي تروريسم داراي گستره.تفاوتي ندارد  از اين پس خطر اصلي هاني است

و .كندمي هاست كه جمهوري اسالمي از آن حمايتيكي از اين سازمان»اهللاحزب«است

ااز نظر آمريكا ايران از بزرگ).496: 1383 زهراني،( وستترين حاميان تروريسم در سطح جهاني

ميهاي فلسطينيگيري آمريكا به حمايت ايران از گروه ريشه اين موضع  گرددو لبناني بر

به عراق در مارس عالوه براين،.)1381:363ينتم حسيني؛1381:90 زهراني،( و 2003با حمله آمريكا

سه گانه محور اهريمني، دكاران محافظهنئواز بين رفتن يكي از اضالح مرمتنفذ كز تحقيقاتيار

ميشايرانو دولتي آمريكا خواهان تكرار سناريوي عراق در و ، ايرانگفتند رژيم دند

 (,kamravaبرود از بين رو، بايد اينازو استاتح تسلييجستجو كه در تروريستي است

و هاي گسترده، جنگ فرقه ولي با شروع شورش.Dack &Takeyh,2007: 193)؛ 5 :2008 اي

و غيرقابل پيش ب مقاومت شديد وا ضد آمريكائيان در عراق، تصميمربيني ازشنگتنگيرندگان

واقدام نظامي عليه ايران ار پيش گرفتنددرا استراتژي جديدمنصرف شده در2005 سالزكه

سه قسمتااجرا حال و و تشويق، قسمت اول:ددارست به شكل تغيير شامل ترويج رمنرژيم

و مقاومت در كشور  قسمت دوم، انزواي اقتصادي، سياسي،؛از طريق اقدامات نافرماني مدني

تضدي به منظور و نظامي و نفوذعپلماتيك و در جهان ايرانيف منافع ،سومقسمتو؛ در منطقه

كه از سوي سازمان اطالعات مركزي آمريكا با هدف قطع عمليات مالي كمتر اقدامات آشكار

ميولد و دنبال در،بطور كلي. شودت ايران در سرتاسر جهان هدايت  هدف اين استراتژي

 آنچه اين استراتژي را از استراتژي. جمهوري اسالمي ايران استام سياسينظفروپاشي نهايت

و انرژي تخصيص داده شده بوسيلهمي هاي پيشين متمايزدولت سازد، ميزان منابع ديپلماتيك

و وزارت امور خارجه است بهار(2005در اين راستا در بهار (Kamrava, 2008). كاخ سفيد

به نام قانونا كنگره آمريكا مصوبه) 84 ،نآبر اساسكه تصويب كرد» حمايت آزادي ايران«ي

بام75 درخواست2006كاخ سفيد در سال يون دالريلم66يليون دالر بودجه كرد كه كنگره

 (;Kamrava,2008,6به تصويب گنگره رسيد مشابهيدرخواست نيز2007سالدر.كردموافقت 

carpenter, 2006:6(.
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 2003مه پيشنهاد اياالت متحده آمريكا،:مريكاآ ايران از سوي 2003همرد پيشنهاد)ب

به زمان ارائه پيشنهاد در صورت صحت چنين امري، اگر.)Kumrava,2008,10(دكرايران را رد

به  كه،مريكا نگاه كنيمآايران پسرد متوجه خواهيم شد اين پيشنهاد در فاصله تقريباً يك ماه

جورج» گيرانهحمله پيش«دكترين چوب چارو در 2003در آوريلينسحصدام از سقوط 

م. بوش بوده است نه در دستآاي هدايت سياست خارجي خاورميانه،قطعدر آن مريكا

 دونالد«رهبري تندرو به كارانو نئومحافظهدفاع خارجه، بلكه در اختيار وزارت وزارت 

اد به وضوح از سوي اين افرتهراندرو زمزمه تغيير رژيم وزير دفاع بوده است»رامسفلد

كه بدنبالو تصورش اين بود در باتالق عراق فرو نرفته هنوز مريكاآ،در آن مقطع.مطرح بود

و با . (Kamrava,2008,5) نيز سرنگون كردرا تهران حكومتتوان عراق، با حركتي مشابه مي

رآ از سوي ايرانمقامات 2003اين برداشت، پيشنهاد .شددمريكا

به)پ آغازو هاي كشتار جمعي سالح متهم كردن ايران به تالش جهت دستيابي

 يك ماه پس از رد پيشنهاد ايران از سوي كاخ سفيد،:2003 ژوئندربحران هسته اي ايران

المللي انرژي اتمي سازمان ملل اي ايران را در آژانس بينمريكا پرونده هستهآ،2003در ژوئن

)IAEA(ه كردن ايران را در اذهانيزمريكا عليه ايران، سناريوي عراقآاين اقدام.دكر امنيتي

ميت به سالحبه زعم دولت آمريكا، اير. كردداعي به جد بدنبال دستيابي هاي كشتار جمعي ان

به. است كه آغاز آن به لذا سناريويي عليه دولت ايران ترتيب داده شد گزارش محمد البرادعي

ميالمللي انرژي اتميي حكام آژانس بينا شور2003ژوئن/1382 خرداد26نشست  . گرددبر

ن در گزارش كردن برخي از كوتاهي ايرااعالم مدير كل آژانس ضمن در آن نشست،

ا93+2 خواست پروتكل الحاقي، از ايران اي خودهاي هستهفعاليت ياشور. كندمضاء را

ب، خرداد28در نشستآن حكام نيز در پايان ها فعاليتبرخي از نكردن اعالمه علت ايران را

و از اين كشور خواست هاي هستهبرنامهو  . نمايدرا امضاء الحاقيپروتكلاي سرزنش كرد

به نشست شهريوري، گزارش آژانسكلشد مديرمقرر همچنين ي حكاما شور1382ماه ديگر

و بررسي گزارش مديرنيز پس شورا. دهدارائه ،1382 شهرويور21ر نشستدكل از بحث

و از ايران خواست كارايقطعنامه دههتصويب كرد  متوقف ساختن:داي زير را انجام

برنامه ريز اعالم؛93+2وري پروتكل الحاقيف امضاي؛اورانيومسازيو كامل غنيدرنگ بي

و فصل ستار قطعنامه همچنين خوا.اي به آژانسهسته نهمسائل، حل  1382م آبان حداكثر تا

.)52- 54:1382 دهقاني فيروزآبادي،( شد

و خنثـي ري اسالمي ايران بـه منظـور اعتمادسـازي، شـفافن پس جمهوآاز كـردن سـازي

بي  و اساس امريكـا كـه در قالـب قطعنامـه شـهري اتهامات  آژانـس)2003سـپتامبر(82ور پايه

باه بود گر شد جلوه و مذاكره سه توافقگردياروپااي تروئيك، وارد گفتگو  نامـهد كه ما حصل آن
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و پار ق يـ تعهدات از سوي ايران همچون تعل كليه رغم انجام علياما.س بوديسعدآباد، بروكسل

و غنيداوطلبانه و اجـراي آن، گسترشسازي موافقـت بـا دامنه آن، امـضاي پروتكـل الحـاقي

بيهاي بازرسي و حتو فراتر از پروتكل شمار سرزده ،.....وي از تاسيسات نظـامي ايـران الحاقي

نه تنها بـه تعهـدات خـود هم  هـاي نـوين، ون دسترسـي ايـران بـه فـن آوري چـ طرف اروپايي

و2004در نشست ژوئن پرونده ايران سازي عادي بـا بلكه،عمل نكرد...... آژانس انرژي اتمي

ب،طوالني كردن مذاكرات  د رآمد درصدد پيمان منع كه بر اساس تن چرخه سوختاش ايران را از

به شمار مي حق مسلّم اي هستهگسترش تسليحات  ،دهقـاني فيروزآبـادي( محـروم كنـد،رفتايران

و بصيري،؛64-57: 1383 از ضمن اينكه اتحاديه اروپا.)1385 قاسمي طرفين دعوي تبديل خود به يكي

به حمايت قاطعانه از امريكا شد  بـا آنهـا همچنـين.)Crosi ;2005و 1383:497زهراني،( برخاستو

درانربه پيشرفت مثبـت ايـ با ايران خود را اقتصادي همكاري،2003ژوئن در اي صدور بيانيه 

و روند صـلح،ايهستهگسترش سالح هاي به حقوق بشر، جلوگيري از احترام زمينه  تروريسم

. مشروط كردندخاورميانه

عافزايش تهديدات منطقه.3-1-2  ليه ايراناي آمريكا

لملل، آن كشور در سطحاو رفتاري آمريكا در سطح نظام بينبه غير از تهديدات گفتماني

ايي نيز اقداماتي جدي عليه ايران به انجام رساند تا ايران را از ايفاي نقش متناسب نظام منطقه

كه  ميبا جايگاهش باز دارد به برخي از آنها اشاره : شوددر زير

پس از رويداد يازده سپتامبر، آمريكا در چارچوب: كا به افغانستان حمله آمري)الف

به افغانستان حمله كرد مي. مبارزه با تروريسم كه از القاعده حمايت ، كردو رژيم طالبان را

و تحت نفوذ خود در اين كشور بر سر كار آورد و حكومتي جديد چه حمله. سرنگون اگر

به افغانستان يك دشمن ايدئ آنآمريكا را با خطري ولوژيك را از سر راه ايران برداشت ولي

دهمواجه ساخت تر مراتب بزرگهب و ناتو در مرزهايو آن حضور ها هزار سرباز آمريكا

و  .بودامنيت ملي ايران تهديد شرقي ايران

در: حمله آمريكا به عراق)ب و دستورموفقيت آمريكا العمل تغيير رژيم در افغانستان

و دولتارزه با تروريسم، سالحمب كه در استراتژي امنيت ملي هاي كشتار جمعي هاي سركش

و قرار دادن نام عراق در رديف كشورهاي محور 2002آمريكا در سال   بر آن تأكيد شده

و 2002 ژانويه سخناناهريمني در و تبليغات شديد آنپردامن جرج بوش دربارهه پس از

مهاي كشتار جمعي عراسالح .است كه عراق آماج بعدي تغيير رژيم كردخصشق، به وضوح

و رژيم صدام جامه2003اين كار در مارس به اشغالحسين عمل پوشيد و عراق  سرنگون

صد.آمدنيروهاي آمريكايي در  حضور طوالني سازي براي زمينهداز آن پس اياالت متحده در

در.آمدمدت در اين كشور بر نيروهاي آمريكايي در عراق، حمايت آنان حضور باب نكته مهم
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و مسلح(از سازمان مجاهدين خلق رغم پيشينه، علي)اسالمينظامي جمهوري گروه مخالف

و قرار گرفتن   هايست سازمانفهرآن در نام سياه اين گروه در همكاري با رژيم صدام

ا1997تروريستي وزارت امور خارجه آمريكا از سال  مسئوالن،داداين روي.ستبه بعد

 ,Nasr and Takhey؛1382؛ شجاع،17–14: 1385مجتهدزاده،( نگران كردشدت جمهوري اسالمي را به

(2008  .

از: در خليج فارسو انگليس ده ناوگان دريايي آمريكا حضور گستر)ج هر چند قبل

به عراق در سال  نظ2003حمله آمريكا ارت بر جريان، ناوگان پنجم دريايي آمريكا به منظور

و تنگه هرمز، در كشور بحرين مستقر شده بود و كشتيراني در خليج فارس از؛نفت  ولي پس

به عراق در سال و 2003اي ايران در ژوئنو آغاز بحران هسته2003حمله آمريكا ، بر حضور

و كشتي و انگليس در منطقه افزوده شده است شمار ناوها .هاي جنگي آمريكا

ا: الف ضد ايراني در قفقازتئاقويتت)د ان، الف كه مركب از كشورهاي آذربايجئتاين

و اسراييل  و نفوذ ايران در منطقه1990از دهه بود؛گرجستان، تركيه  با هدف كاهش نقش

و خاورميانه تشكيل ا.شدقفقاز ميئتآنچه در مورد اين يهاتوان به همكاري الف گفتني است،

و اسراييل، پايگاه هوائي بزرگ تنگاتنگ نظامي تركيه، آذرب و اسراييل، پيمان نظامي تركيه ايجان

و سرانجام هماهنگي سياست،آمريكا در جنوب شرق تركيه هاي عضويت تركيه در ناتو

و ضد ايراني آنان با واشنگتن در مخالفت با برنامه هسته منطقه به2003اي ايران از سال اي

به بهانه مبارزه با تروريسمآمريكا پس از يازد. كردبعد اشاره هاي سالحو گسترشه سپتامبر

و از جمله،كشتار جمعي و حتي حضور مستقيم نظامي در منطقه قفقاز  در صدد افزايش نفوذ

چه بيشتر ايران بوده استتحت آذربايجان به منظور .فشار قرار دادن هر

ا)ه ا: در خليج فارسيالف ضد ايرانئت تقويت مئت اين كه تشكل از شش كشور الف

 بر ضد ايران تشكيل 1980 دههدر با هماهنگي آمريكاو است حاشيه جنوبي خليج فارس

به عراق در سالتشده بود،  روابط سياسي نسبيبهبود به علت، 2003ا پيش از حمله آمريكا

و كشورهاي حاشيه خليج فارس شد،ايران و سستي  ولي با تحوالت.ه بود دچار ضعف

كه موجب روي كار آمدن حكومتي با اكثريت شيعه براي2003 هايسال به بعد در عراق

شدنخست سن موجب ناخرسندي شديد حكومت،ين بار در تاريخ اين كشور ي عرب منطقه هاي

و خطرناك جلوه دادن برنامه صلحنمايو بزرگفراهم آورد اي ايران از سوي هستهآميزي

وييآمريكا ابد تازه در كاليداً روح مجدتادشسبب ... ها دالف نيمهئت اين يده شودمجان
و ابراهيمي،؛ 1384:601، امامي( .)276-1386:8 سليمي

ا)و ضدئتتشكيل ا: ايراني در خاورميانهالف بئتاين اي سال ال تحوالت منطقهدنبالف

و روي كار آمدن حكومتي با اكثريت شيعه2006 تا 2003 به عراق در، مثل حمله آمريكا
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 از سوي آمريكا، پيروزي حزب اهللا در 2003اي ايران در ژوئن، آغاز بحران هسته2005سال

هال2006 روزه در تابستان33جنگ ل شيعي از سوي برخي مقاماتو مطرح شدن خط

داعالي و و اردن به ويژه آمريكايي زدن آن از سوي رسانهمنرتبه كشورهاي مصر هاي غربي

ادر.دشتشكيل ...و و الف اندكي عجيب، كشورهاي مصر، اردن،ئتاين عربستان، تركيه

به ويژه با برنامه هسته و و نفوذ ايران در منطقه و با افزايش قدرت اي اسراييل حضور دارند

به شدت مخالفت مي مجNasr&Takeyh;2008( كنند ايران .1386و شجاع،14-17: 1385د زاده،ته؛ (

ي ايران، بار ديگر در محيط ناامن تا جمهوري اسالممجموعه اين عوامل سبب شد

و منطقهبين اف. اي قرار بگيردالمللي و هاي قبلي راطي بودن اين محيط، ناكامي دولتتهديدزا

وكه به اتخاذ سياست و فصل مسايل هاي نرم در سياست خارجي شهرت داشتند، در حل

كه  و تهديداتي همشكالت امنيت ملي ايران ميبطور بهشر روزه عليه ايران مطرح د، سبب

كه اين امر نيز قدرت رسيدن مجدد جناح و افراطي در صحنه سياسي ايران شد هاي راديكال

در» محورگرايي عدالتاصول«گرايي تحت عنوان نوبه خود در بازگشت گفتمان آرمانبه 

. تأثير نبوده استسياست خارجي بي

 تأثيرات محيط داخلي.3-2

كه عالوه بر محيط خارجي، محيط داخلي نيز كه چهار عامل فرد،روز  نقش، نا اعتقاد دارد

و جامعه را در بر مي ميگيرد،حكومت وي اعتقاد. گذارد بر سياست خارجي كشورها تأثير

يكشور نقشدو دسته از عوامل در سياست خارجي دارد كه در كشورهاي توسعه نيافته، 

و نظا: اينده دارندفز ميب. المللم بينفرد رسد كه اين قاعده در خصوص جمهوريه نظر

بر. اسالمي ايران نيز صدق كند نويسنده بر اين باور است كه عوامل داخلي به ترتيب زير

و جامعه: سياست خارجي تأثير دارند . فرد، حكومت، نقش

تير(2005ت رياست جمهوري ژوئن نژاد در انتخابا احمدي محمودپيروزي:فرد.3-2-1

و برنامه ايران،)1384 و مديريتيهاي با طرح شعارها  همچون مبارزه با فساد، برقراري عدالت

و سازش)1384:4كالنتري،(علمي كارها در داخل در ناپذيري در موضوع هستهو قاطعيت اي

از.گيري سياست خارجي ايران داشت تأثيري زياد در تغيير جهت)1386،93فالحي،(، خارج

و جهان بيني اسالمي  شيعي تعريف–ديدگاه وي، دولت ملي در چارچوب ايدئولوژي

و اسالمي شودمي و عرفي ندارد، بلكه از سرشتي كامالً ديني نه تنها ماهيت سكوالر و

و تأسيس،اين ديدگاه. برخوردار است و حكومت نوعي نگاه اخالقي دارد جامعةبه دولت

و ار و فراهاي فرازشديني مبتني بر اصول مكاني شريعت اسالم را در مركز ثقل خود زماني

و» انقالب اسالمي«،»هويت اسالم«هويت جمهوري اسالمي ايران، حاصل برآيند عنصر. دارد
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به» ايران« و اولويت بيشتر نسبت و اين عناصر اهميت ه» ايرانيت«است ويت در تكوين

دو. كندجمهوري اسالمي ايران ايفا مي و هويت اسالمي ره محمود احمديدر –نژاد، ماهيت

و اه و مدلول منافع و تعريف انقالبي جمهوري اسالمي ايران معنا  داف ملي را نيز تعيين

و اهداف ملي بر حسب ارزشبه عبارت ديگر. كندمي و اصول اسالها، آرمان، منافع و ها مي

.)209-210، 1387عيوضي،( شودانقالب اسالمي تعريف مي

كه از ابتداي انقالبينظام سياسي ايران نظام: حكومت.3-2-2  ايدئولوژيك است

و حمايت از ملل نه غربي نداي مبارزه با استكبار جهاني و نه شرقي اسالمي، با شعار

 ست جمهوري اين كشور قرار لذا هر فردي كه در رأس ريا. مستضعف را سر داده است

و منافع مرتبط با اسالميت نظام را محترم بداردلوژي بايد پايبند ايدئوگيرد، مي اما. نظام بوده

به نام مجمع تشخيص مصلحت نيز  كه در مواقع ضروري به همين نظام، نهادي  دارد

ميهاي كلي سياست و انعطاف الزم را كه زين نظام بيندر شرايط امرو. دهدنظام پويايي الملل

ج دبازيگر اصلي آن سر ناسازگاري با به پذيرش قدرت مهوري اسالمي ايران و حاظر اشته

ااي ايران نيستمنطقه به اتخاذ يران هم جهت با رييس جمهور احمدي، دستگاه حكومتي نژاد

و رفتارهاي سخت در عرصه عملي روي سياست و افراطي در عرصه گفتماني هاي آرماني

.آورده است

در: نقش.3-2-3  تريناختيار دارد، بعد از رهبري عاليجايگاهي كه محمود احمدي نژاد

و تصميمات او در جهت دهي به سياست ها، سياستلذا برنامه. مقام رسمي كشور است ها

.خارجي ايران نقش اساسي دارد

و:جامعه.3-2-4  در جمهوري اسالمي ايران به علت فقدان عرصه عمومي قوي، نهادها

كهاي مدني تأثيرسازمان  قابل توجهيه بتوانند در سياست خارجي نقشگذاري وجود ندارند

د. ايفا كنند بويژه دولتي. هاي دولت هستندرو سياستر عرصه سياست خارجي بيشتر دنبالهلذا

و  ، نوعي حمايت مردمي جهتاتخاذ ديپلماسي عموميكه با تحرك اجتماعي فوق العاده

دقت در دگرگوني محيط داخلي با بنابراين،. ده استكرگيري سياست خارجي خود فراهم پي

باحمدي روي كار آمدن محمود توانميسياست خارجيگذار در تأثير ترين عنوان مهمه نژاد را

.گيري جديد سياست خارجي ايران نام برد امل داخلي تأثير گذار در جهتع

 نتيجه
وليهاي محيطي داخ دگرگونيبه»روزنا«نظريه پيوستگي در اين پژوهش با استفاده از

در)الملل پس از يازده سپتامبر ساختار نظام بين(جهاني گيري سياست خارجي تغيير جهت،

كه از اين بحث نتيجه. پرداختيمنژادمحمود احمديايران در دوره رياست جمهوري  اي
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به، دولت نهمدر دورة حكومت جمهوري اسالمي ايرانكه شود، آن است حاصل مي با توجه

بگري اياالت تحت تأثير بازيايو منطقهالمللي هاي بين دگرگوني قدرت عنوان تنها ابره متحده

كه در دستور كار دولت آمريكا  به منظور خنثي كردن استراتژي فروپاشي رژيم ايران جهان

با نگاهيبه عبارت ديگر،. به تجديد نظر در سياست خارجي ايران روي آوردند داشت،قرار 

و تحوالت پيش )1384(2005اران ايران در سالذگتوان پي برد كه سياستمي،هفتگبه تغيير

ا احساس و اتحاديهوسو در محاصره آمريكا، متحدانز هر كردند كشور  دوستانش قرار گرفته

و مذاكرات تجاري، غير ون هستهاروپا كه در آزم ،ه بودت رسيداثباقابل اعتماد بودنش به اي

و نظامي، سياسي رهايي از اين انزوايبه منظور و متحداني در شرقدباي اقتصادي و دوستان

شروطي مثل حقوق با ايران هاي اقتصادي خود زيرا اين كشورها در همكاري.كندپيدا جنوب

گاعراصلح بشر، و اسرائيل، و رش سالحستب و بر دهن نميتلادخرا .... هاي كشتار جمعي د

ب»ستانبوهبد«اصل اساس  تغيير بنابراين،. هستنده همكاري با ايران اقتصادي حاضر

در.دولت نهم در اين چارچوب قابل تفسير استگيري سياست خارجي ايران در جهت  اما

: مورد اين استراتژي نكاتي چند قابل ذكر است

ي.1 به ويژه پس از رويداد تك تجربه بيش از دو دهه و حاكم شدن نظام قطبي ازده سپتامبر

كه هيچ شريكيه استگرايانه از سوي ايالت متحده نشان داد هاي يك جانبهستو اتخاذ سيا

و هند حاضر نخواهند بود در وضعيت در ميان قدرت هاي درجه دوم نظير روسيه، چين، ژاپن

نيا،، موسوي253:1384،ب- سيف زاده(شندباجمهوري اسالمي ايران» شريك استراتژيك«حاضر 

؛)4:1387-33

از، توهديگرمسأله.2 و هندروسيهوزنم استفاده و اصوالً اين، چين  در مقابل آمريكا

سه كشوركه است تصور در. توانند دوستان خوبي براي ايران در مقابل آمريكا باشندمياين

؛دهدمي نشاني چيزي ديگرتاريخحالي كه تجربه

و تفاوت ديدگاايران نمي.3 اتواند اختالف و غيره ميان بازيگران و آمريكا روپايي اروپايي

به عنوان عاملي بيش از حد برجسته در بازيگري خود وارد  ترديدي نيست كه بين. كندرا

و ژاپن با ديدگاههاي اروديدگاه و رفتارهاي آمريكا تفاوت وجود داردپا، روسيه، چين  اما؛ها

كه آنها حا ائتضاين بدين معنا نيست ضدرند در و اتحادي . ايي شركت داشته باشندآمريكالف
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