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مقدمه
تصمیمگیری ۹فرایتدی است که از طری آن ،راهحلی برای مسیئله معیتیی انتخیا

مییشیود و

فرهتگ یکی از عتاصری است کیه همیشیه نفیو بیالقوه ای را در تصیمیم گییری و عمیل دارد
( .) DeGroot& Others, 2008: 4فرهتگ راهبردی ازجمله عواملی اسیت کیه گزیتیههیای
متاسب برای تصمیم گیری را تعری

میکتد .مطالعات مرتبط با فرهتگ راهبردی نشان میدهید

که کشورهایی با جایگاه بینالمللی مشابه ،اما ستتهای فرهتگی متفاوت ،در مقابل رویدادهای
خارجی مشابه با روشهای یکسیان ،تصیمیمگییری نمییکتتید ( .)Rosa, 2014: 91در واقی
فرهتگ راهبردی یک نظا ارزشی در زمیته تصمیم گیری راهبردی فراهم می کتد کیه ایین نظیا
ارزشی ،سیاست خارجی کشور را تحت تأثیر قرار مییدهید ( .)1998 Moore,بیرایناسیا ،
هتجارهای شکل دهتده به فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران بر رویکردهای ایین کشیور
در تصمیمگیری سیاست خارجی مؤثر است (زهرانی و شیراوند.)۹44 :۹۳۱1 ،
بتابراین ،فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران باتوجهبه هتجارهایی خاصیی کیه در آن
وجود دارد ،تصمیم گیری خاصی را ایجا

می کتد .این امر که مستقیماً از هوییت ملیی کشیور

تأثیر میپذیرد ،بر نقش و مسئولیت و رسالتی که جمهوری اسالمی ایران برای خود در صیحته
جهانی تعری

میکتد ،مؤثر است .بهطور کلی ،مسئله تحقی حاضر ایین اسیت کیه چگیونگی

تأثیر فرهتگ راهبردی بر تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را با رویکردی
سازهانگارانه مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و درصدد است به این سؤال بپردازد کیه فرهتیگ
راهبردی چگونه بر تصمیمگیری سیاست خارجی جمهوری اسیالمی اییران تأثیرگیذار اسیت؟
فرضیه محققان این است که هتجارهای خاص فرهتگ راهبیردی جمهیوری اسیالمی اییران بیا
تأثیرگذاری بر نگرش نخبگان و تصمیمگیران ،از طری تعری

هویت ملی ایرانیی -اسیالمی و

نقشهای ملی خاص (دولت مسیتقل و دولیت رسیالتگیرا) و مطیاب بیا متطی تتاسیب ،بیر
تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تأثیرگذار است .در ایین مقالیه ،فرهتیگ
راهبردی بهعتوان متغیر مستقل ،هویت و نقشهای ملی بهعتوان متغیر میانجی و تصیمیمگییری

1. Decision Making
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سیاست خارجی بهعتوان متغیر وابسته تلقی میشود و برای بررسی تأثیر فرهتگ راهبیردی بیر
تصمیمگیری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از نظریه سازهانگاری استفاده شده است.
برای بررسی فرضیه تحقی  ،از روش کتابخانهای ییا اسیتادی اسیتفاده شیده اسیت و ابتیدا
مفروضات و گزارههای اصلی نظریه فرهتگ راهبردی بیان میشود .سپس ،متاب شکلدهتده بیه
فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران واکیاوی مییشیود و در ادامیه ،هتجیارهیای فرهتیگ
راهبردی جمهوری اسالمی ایران که در تصمیمگیری و رفتار سیاست خارجی این کشور تیأثیر
میگذارند ،مورد بررسی قرار میگیرد .سپس ،چگونگی تیأثیر فرهتیگ راهبیردی بیر هوییت و
نقش ملی جمهوری اسالمی ایران بررسی می شود و در ادامه ،چگونگی تأثیر فرهتگ راهبیردی
بر تصمیمگیری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران مبتتی بر متط تتاسب بیان میشود.

الف .فرهنگ راهبردی
فرهتگ راهبردی یک نظا ارزشی است که مفروضات ،باورها و نگرش های اعضای یک گیروه
در خصوص استفاده از زور بهعتوان یک ابزار سیاست در روابط بین الملیل را فیراهم میی کتید.
درنتیجه ،فرهتگ راهبردی ،تصمیم ها و رفتارهای سیاسی و امتیتی یک دولت را هدایت می کتد
( .)Moore, 1998: 10کالین گری ۹فرهتگ راهبردی را «حالت فکر و عمل باتوجهبه قیدرت»
تعری

میکتد که از درک تجربیات تاریخی ملی حاصیل مییشیود ( Haesebrouck, 2016:

 .)775نظریه فرهتگ راهبردی با هدف درک بهتر تصمیمها و رفتارهای متحصربهفرد کشیورها
در سطح جهانی و همچتین پیش بیتی سیاست خارجی آنها در خصوص مسائل راهبردی میورد
استفاده قرار میگیرد ( .)Feng, 2007: 2در واق  ،فرهتگ راهبردی به این سبب کیانون توجیه
است که نشان میدهد کشیورهای مختلی

در حیوز مسیائل راهبیردی ،بیهصیورت متفیاوت

تصمیمگیری و رفتار میکتتد ( .)Gray, 2006: 8بتابراین فرهتگ راهبیردی بیا ارائیه مبیانی و
زمیتههای نگرش دولت در خصوص مسائل امتیتی خاص ،بیر تصیمیمگییری و رفتیار سیاسیی
کشور تأثیر میگذارد ( .)Balamir, 2007: 75بدین ترتیب ،مفهیو فرهتیگ راهبیردی ،نقطیه
شروع این واقعیت است که بسیاری از گزیته های سیاست راهبردی برای دولت ها وجیود دارد،
1. Colin Gray
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اما به نظر میرسد که دولتها نوع خاصیی از سیاسیت را تیرجیح مییدهتید ( Rasmussen,

 )2005: 70بهطور کلی ،فرهتگ راهبردی بهعتوان نماد نظا ها از دو بخش تشکیل میشود:
بخش نخست متشکل از مفروضات اساسی دربار نظم و ترتیب محیط های راهبردی است
که شامل موارد زیر میشود:
 .1نقش جنگ در امور انساني و روابط بين الملل :ایتکه جتگ ،نابهتجار قلمداد میشود یا
گریزناپذیر .جتگ می تواند بهعتوان یک ویژگی طبیعی در روابط بیینالملیل ییا بیهعتیوان ییک
اختالل در زمانی خاص تلقی شود؛
 .7ماهيت دشمن و تهدیدی که ایجاد ميکند :یعتی ایتکه نتیجه مقابله با دشیمن ،حاصیل
جم صفر است یا حاصل جم متغیر؛
 .7کارایي توسل به زور :توانایی کتترل و مهار تهدیدها و شیرایطی کیه بیهکیارگیری زور
سودمتد است و می تواند بهعتوان یک ابزار مؤثر برای دستیابی به اهداف کشور در نظیر گرفتیه
شود.
این مؤلفهها رویهمرفته ،پارادایم محوری فرهتگ راهبردی را تشکیل میدهتد .بخیش دو
فرهتگ راهبردی متشکل از مفروضاتی در سطح عملیاتی تیر اسیت؛ مفروضیاتی در خصیوص
ایتکه ثمربخش ترین گزیته ها برای مقابله با تهدیدها کدا انید (جانسیتن .)۳10 :۹۳۱0 ،در ایین
بخش ،ترجیح گزیته های راهبردی مختل

ازجمله اقدا خشونت آمیز ،اقیدا دفیاعی ییا اقیدا

غیرنظامی بررسی میشود (.)Rosa, 2014: 92
مفهو فرهتگ راهبردی را از طری رویکرد سازه انگاری در روابط بین الملل کیه بیر نقیش
ایده ها ،هتجارها ،هویت ها و جهان بیتی برای درک چگونگی تفسیر واقعییت اجتمیاعی توسیط
بازیگران و برساختن متاف خیود در امیور بیین المللیی تأکیید دارد ،بهتیر میی تیوان درک کیرد
( .)Meyer, 2004: 3زیرا نظریه سازهانگاری بیشتر متمرکز بر این است که دولتهیا چگونیه
هویتی خاص و روایت های مربوط به آن را شتاسایی می کتتد .در نظریه سازهانگاری ،هویت هیا
تصاویری از خود و تمایز با دیگران است که توسط یک بازیگر تعریی

میی شیود و از طریی

روابط با دیگران (و بازنگری در طول زمیان) شیکل مییگییرد (.)Piet& Simão, 2016: 15
بهعبارت دیگر ،هویت در فرایتدهای اجتماعی ،خود را ایجاد و بازسازی میی کتید و مشیخ
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مینماید که «ما» کیستیم و «دیگران» چه کسانی هستتد ( .)Cook-Huffman, 2009: 19بدین
ترتیب ،هویت دولت ها نه ثابت و نه تغییرناپذیر است و از یک دولیت بیه دولیت دیگیر فیر
می کتد (چرنیوف .)۹21 :۹۳88 ،هتجارهیا بیه عتیوان عتاصیر فرهتگیی و معتیایی محییط هیای
بین المللی یا داخلی دولت ها ،به هویت هر دولت شکل می دهتد و تغییرات در هویت دولت بر
متاف و تصمیمات دولتها تأثیر مینهتد (جپرسن و دیگران.)81 :۹۳۱0 ،
سازهانگاری رابطه هویت و متاف را بهوسیله مفهو «نقش» تحلیل میکتد .نقشهیای ملیی
تأثیری مهم در تصمیم گیری سیاست خارجی دارد .هریک از دولتها برای خود طرح نقشی را
در نظا بین الملل در نظر می گیرند .این طرح نقش ،هتیات دولتهیا ،ارزشهیا و هتجارهیا و
تصویری که از جهان دارند ،انتظارات دنیای بیرون و رفتار متاسب در روابط بین الملل را در بیر
می گیرد (هرسیج و سیدی .)۹18 :۹۳81 ،بدین ترتییب ،سیازه انگیاران تصیمیم گییری و رفتیار
بازیگران سیاسی را باتوجهبه هویت و نقیش بیازیگران در جامعیه تبییین مییکتتید ( Lebow,

 .)2008: 3در نظریه سازهانگاری ،دولتهیا کتشیگران اقتصیادی کیه بیر اسیا

متطی پیامید

تصمیم گیری می کتتد ،در نظر گرفته نمی شوند؛ بلکیه آنهیا کتشیگر را در قالیب الگیوی انسیان
اجتماعی توصی

میکتتد .الگوی تصمیم گیری انسان اجتماعی در قالب پرسشهای زیر انجیا

میشود:
 .۹من در چه موقعیتی(هویت) قرار دار ؟
 .4در این موقعیت ،کدا یک از نقشهای اجتماعی من موضوعیت دارد؟
 .۳هرکدا از گزیتههای رفتاری موجود تا چه اندازه با نقش اجتماعی من متطب است؟
 .2متاسبترین تصمیم و رفتار(باتوجهبه موقعیتم (هویت) ،نقشهایم و گزیتههای موجود)
کدا است؟ (ریتبرگر)۹41 :۹۳۱۳ ،
برایناسا  ،توضیح سازه انگارانه از تصمیمگیری دولت مبتتی بر متط تتاسب است .به این
معتی که بازیگران ،انسانهیایی تصیور میی شیوند کیه هوییت هیا و نقیشهیای خاصیی را در
موقعیتهای مختل

برجسته می کتتد .در حقیقت« ،متط تتاسب» بیانگر تصمیم و رفتار مبتتیی

بر قاعده متدی است که در آن کشورها انجا «کار درست» را در خصوص حداکثرسازی متیاف
خود ترجیح میدهتد (.)Mohammad Nia, 2010: 151
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در رهیافت سازه انگارانه به فرهتگ راهبردی ،هتجارهای تشکیل دهتده فرهتگ راهبردی هر
کشور ،هوییت و متیاف آن کشیور را ایجیاد و تعریی

مییکتتید ()Lauterbach, 2011: 63

بهعبارتی ،رویکرد فرهتگ راهبردی فرض می کتد که متاف کشور در بستر موقیت ییا ثیابتی از
الگوی برداشتها در خصوص نقیش ییک کشیور در سیاسیت بیینالمللیی سیاخته میی شیود
( .)Neumann & Henrikki, 2005: 6بدین ترتیب ،کشورهایی که در فرهتگ راهبردی خود
دارای عتاصر و مؤلفه های فرهتگی خاصی در زمیتۀ دفاع و امتییت هسیتتد ،سیاسیت خیارجی
متفاوتی را دنبال می نمایتد .بتیابراین فرهتیگ راهبیردی بیا تعریی

هوییت و نقیش ملیی ،بیر

تصمیمگیری سیاسی کشور تأثیر میگذارد )Balamir, 2007: 75(.در واق  ،فرهتگ راهبیردی
نقش یک متغیر مداخلهگر را در تجزیهوتحلیل سیاسیت خیارجی بیرای درک تصیمیمگییری و
رفتار کشورها ایفا میکتد (.)Meyer, 2004

ب .منابع و هنجارهای فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمي ایران
 .1منابع فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمي ایران
فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران ریشه در فرهتگ عمومی و فرهتگ سیاسی ایران دارد.
«فرهتگ عمومی» حاکم بر جامعه در چارچو

خصوصیات ،ایستارهای مشترک ،سبک ،روح و

هویت ملی و «فرهتگ سیاسی» بهعتوان نظا معتیایی بییناال هیانی زیربتیای سیاسیت ،بییانگر
ارزشهای سیاسی ،ایستارها و ادراکات ،باورها و اعتقادات ،ایدهها و آرمیانهیا و دییدگاههیا و
رویکردهای ایرانیان به سیاست ،قدرت ،جامعه و حکومت است (دهقانی فیروزآبیادی-۹۳88 ،
ال  .)445-441 :به گونه ای اجتتا ناپذیر ،فرهتگ سیاسی ایرانیان بر فرهتیگ راهبیردی آنیان
تأثیر گذارده است که دلیل مبرهنبودن آن ،تتاسب معتایی و محتوایی مییان فرهتیگ سیاسیی و
فرهتگ راهبردی ایرانیان است .در واق  ،فرهتگ راهبردی ایرانییان در طیول ممییزات فرهتیگ
سیاسی آنهیا شیکل گرفتیه اسیت (سیلیمانی .)40۹-404 :۹۳۱0 ،باتوجیهبیه ایتکیه باورهیا و
نگرش های بین اال هانی برگرفته از تاریخ و مذهب ،بتیان های فرهتگ عمومی و سیاسی ایرانیان
را ایجاد می کتد ،بتابراین به تبی آن ،محققیان در ایین مقالیه ،متیاب اصیلی فرهتیگ راهبیردی
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جمهوری اسالمی ایران را شامل اسال شیعی ،تجار

22

تاریخی ایرانیان ،موقعییت ژئوپلیتییک و

نظا بینالملل میدانتد که در ادامه به اختصار توضیح داده میشود:
 .1-1اسالم شيعي
فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران و مبانی هویت سیاسی در ایران را بدون توجه به عتصیر
مذهب ،نمی توان مورد بررسی قرار داد .بهعبارتی ،گرایش بیه میذهب در هیر شیرایطی ،یکیی از
اصلی ترین عتاصر سازنده هویت ایرانیان بوده است (سلیمی .)2۳ :۹۳81 ،اسال نقش اساسیی در
فرهتگ راهبردی ایران ایفا میکتد که شامل ایجاد یک محیط سیاسی با سیاختار باورهیای دیتیی،
تالش برای اعتبارسازی نهتتها در متطقه ،بلکه در سطح بینالملل و مبارزه با نفو بینالمللیی ضید
اسال است ( .)Strain, 1996: 22-23در واق  ،اسال  ،یکی از مهمتیرین دریچیههیای فرهتگیی
است که از طری آن سیاستمداران ایرانی ،دیدگاههای خود را در خصوص نظا بین الملیل بییان
میکتتد ( .)DeGroot and others، 2008: 23بیهعبیارتی ،تعیالیم دیتیی در جمهیوری اسیالمی
ایران ،تعامل این کشور با جامعه بینالمللی را از طری مفاهیم و آموزه های قرآن هدایت میکتد(5

 )Cain، 2002 :و اسیال شییعی نقیش تعیییینکتتییدهای در شیکل دادن بییه جهیانبیتیی نخبگییان
تصمیمگیر در جمهوری اسالمی ایران ایفا میکتد (.)Stanley, 2006: 23
 .1-7تجارب تاریخي ایرانيان
ایران امروز بر پشتوانه ای از تاریخ قرار دارد که تقریباً  ۳000سال قدمت دارد و هویت و غرور
بسیار زیادی از این تداو فرهتگی حاصل میشود ( .)Giles, 2003: 146ایرانیان با این سیابقه
بسیار طوالنی بهطور متداول یا مسلط بر دیگران بوده اند یا تحت سلطه قرار گرفته اند .بتیابراین
برای بررسی فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران ،نمیتوان به اهمیت سی قرن تاریخ مرد
ایران بیتوجه بود ( .)Howard, 2013: 27از یک سو ،فرهتگ راهبیردی جمهیوری اسیالمی
ایران محصول بررسی طی

وسیعی از تجربییات و واقعییتهیای عملیی ایرانییان و خیاطرات

باشکوه ایران است که از اجداد خود بیه ارث بیردهانید ( .)Stanley, 2006: 20-21از سیوی
دیگر ،خاطرات تاریخی ایرانیان مملو از نفو کشورهای خارجی و آسیبهای آن بیرای کشیور
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است .بتابراین عوامل تاریخی در درک ایرانییان بیرای برقیراری روابیط بیا ابرقیدرتهیا تیأثیر
میگذارد (.)Haji-Yousefi, 2010: 16
 .1-7موقعيت ژئوپليتيک
جغرافیای ایران نقش مهمی در تاریخ و تفکر راهبردی جمهوری اسالمی ایران دارد .فیالت اییران
که توسط کوههای زاگر
در جتو

و البرز تشکیل شده است و بین دریای خزر در شمال و خلیج فیار

قرار دارد ،از موقعیت بسیار وییژهای در متطقیه جتیو

غربیی آسییا اسیت (2015: 3

 .)McInnis,در واقی  ،فقییط مرزهییای شییرقی کشییور دارای وضییعیت جغرافییایی واقعیی بییرای
محافظت از کشور نیستتد .این محدوده طبیعی نسبی «احسیا

یکپیارچگی فیزیکیی» را افیزایش

داده و هویت فرهتگی متحصربهفیردی را بیه وجیود آورده اسیت ( .)Howard, 2013: 29ایین
موقعیت ،ایران را بهصورت یک کشور بین المللی در آورده اسیت کیه قیادر اسیت در معیادالت
جهان و متطقهاى نقش برجستهاى بازى کتد (کاظمی و آقامحمدی .)۹88 :۹۳88 ،بیهطیور کلیی،
عوامل جغرافیایی عمدتاً عامل ثبات و تیداو در فرهتیگ راهبیردی جمهیوری اسیالمی هسیتتد.
برایناسا  ،فرهتگ راهبردی ایران در دوران پهلوی بهشدت تحت تأثیر تفکر و عمل غربی قیرار
داشت که با پیروزی انقال اسالمی ،بهطور اساسی تغیییر یافیت .امیا عتاصیر مهمیی از فرهتیگ
راهبردی جمهوری اسالمی ایران که برگرفته از وضعیت ژئوپلیتیک اسیت ،همچتیان تیداو یافتیه
است (.)Eisenstadt, 2015: 2
 .8-1نظام بينالملل
یکی دیگر از متاب فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران ،نظا بیینالملیل اسیت ( Strain,

 .)1996: 20-21البته اثربخشی نظا بینالملل بر فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی اییران ،در
طول عامل تجار

تاریخی ایرانیان قرار دارد (ولییپیور .)۹10 :۹۳۱۳ ،از زمیان تشیکیل نظیا

جمهوری اسالمی ایران در سیال  ،۹۳51سیاسیت خیارجی اییران از محییط متطقیهای همیشیه
متالطم و همچتین محذوریتهای ناشی از نظا بینالملیل تیأثیر پذیرفتیه اسیت (2003: 255

 .)Afrasibi and Maleki,تحلیل انقال

اسالمی ایران در سیطح کیالن نشیان مییدهید کیه

تأثير فرهنگ راهبردی بر تصميمگيری در سياست ...

انقال

29

ایران اساساً در تعارض با نظا بینالملل رخ داد و ارزش ها و هتجارهایی را مطرح کرد

که با متاف قدرت هیای حیامی حفی وضی موجیود تعیارض داشیت (سیتوده.)۹12 :۹۳80 ،
جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر نییز خیود را در ییک محییط خصیومتآمییز بیا نظیا
بینالملل مشاهده می کتد که این موضوع ،در فرهتگ راهبیردی مسیئوالن و میرد ایین کشیور
تأثیرگذار است (.)Strain, 1996: 20-21

اسالم شیعی

تجارب تاریخی
ایرانیان

منابع فرهنگ
راهبردی جمهوری
اسالمی ایران

موقعیت
ژئوپلیتیک

نظام بینالملل

شکل  .1منابع فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمي ایران

 .7هنجارهای فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمي ایران
برای فهم و احصا هتجارهای فرهتگ راهبردی جمهوری اسیالمی اییران از تعریی
درباره فرهتگ راهبردی استفاده شده است .فرهتگ راهبردی در این تعری

جانسیتون

بهعتوان متظومه ای

از نمادها شتاخته میشود که هتجارهای رایج در جامعیه در خصیوص موضیوعات ییل را در
برمیگیرد:
 ماهیت جتگ و صلح؛
 ماهیت دشمن؛
 ترجیحات راهبردی در توسل به زور (.)Rosa, 2014: 92-93
بر این اسا  ،در ادامه ،هتجارهای فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران به تفکیک سیه
موضوع مزبور به اختصار بیان میشود:
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 .7-1صلحطلبي عدالتگرایانه
یکی از هتجار های بتیادین فرهتگ راهبردی جمهیوری اسیالمی اییران ،صیلح طلبیی اسیت.
ازاینرو ،اصل در فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران ،جتگ طلبی و خشیونت نیسیت؛
زیرا در اسال  ،اصالت با صلح است .در جمهوری اسالمی با ایتکه گفته می شود متاسیبات و
ساختار غیرعادالنه بین الملل را قبول ندارد ،اما هیچگاه این مخالفت به طور مستقیم به سمت
اعمال خشونت کشیده نشده است (دهقانی فیروزآبادی .)۹۳۱5/1/8 ،زییرا یکیی از مفیاهیم
مهم متدرج در متاب اسالمی ،امت واحده است که بر اسا

آن ،نهتتها بشر یک کل بیه هیم

پیوستهاند؛ بلکه یک نظا واحد و متصل بین انسانها برقرار است؛ ازاینرو تعارض و تتازعی
اتی بین جوام بشری و بالتب کشورها وجود ندارد (سلیمی .)۹0۳ :۹۳۱0 ،بدین ترتیب ،در
اسال  ،اصل در روابط خارجی بر صلح استوار است و جتگ حالت اسیتثتایی دارد و بتیا بیه
ضرورت تجویز می شود .یعتی اسال در روابط خارجی خود ،صلح محور اسیت (خیالوزاده،
 .)482 :۹۳۱2بتابراین هتجار گرییز از متازعیه و تماییل بیه حیل مسیالمت آمییز اختالفیات
بین المللی ،از هتجارهایی است که در جامعه ایرانی به روشتی قابل تشخی

است (سیلیمی،

.)54 :۹۳81
 .7-7جهاد دفاعي
یک دیگر از هتجارهای اصلی فرهتگ راهبردی جمهوری اسیالمی اییران در موضیوع ماهییت
جتگ و صلح ،جهاد دفاعی است که در واقی  ،مکمیل صیلح طلبیی عیدالت گرایانیه محسیو
میشود ( .)Siddiqi, 2016: 12جهاد بهعتوان ابزاری برای حف اسال و مسیلمانان در مقابیل
تجاوز و ظلم  ،تشری شده و به عتوان جتگی مشروع بهمتظور دفیاع از میذهب و جلیوگیری از
تجاوز و بیعدالتی توسعه یافته است (سلطانینژاد و دیگران .)۹58 :۹۳۱5 ،در واق  ،تتازع اتی
بین جوام بشری جریان ندارد و اگر هم گاهی به قتال مجوز داده می شود ،جتبیه دفیاعی دارد
(سلیمی.)۹۹۹ :۹۳۱0 ،
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تأثير فرهنگ راهبردی بر تصميمگيری در سياست ...

 .7-7مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم
هتجار مبارزه با ظلم و ستمگری و دفاع از مظلیو  ،نشیاندهتیده پسیوند «عیدالت گرایانیه» در
موضوع «صلح عدالتگرایانه» است (قهرمانی نژاد و دیگران .)412 :۹۳۱2 ،در واق  ،صلح طلبیی
عدالتگرایانه در فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران ،متضمن احقا حقو مستضعفان و
مصالح اسالمی و بشری است (دهقانی فیروزآبیادی.)۹10 : -۹۳88 ،

مسلمانان در چارچو

این اصرار بر مقابله با ظالمان و حمایت از مظلومان ،عالوه بر ایتکه ریشه در جهانبیتی اسیال
شیعی برای مبارزه با بیعدالتی دارد ،ناشی از باورهای اجتمیاعی مشیترک و تجیار
ایرانیان برای اجتتا

تیاریخی

از تکرار تحقیرهای گذشیته اییران بیه دسیت قیدرتهیای بیزرگ اسیت

(.)Eisenstadt, 2015: 19

ماهيت جنگ و صلح

جهاد دفاعي

صلحطلبي

مبارزه با ظالم و دفاع

عدالتگرایانه

از مظلوم

شکل  .7هنجارهای فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمي ایران مرتبط با «ماهيت جنگ و صلح»

 .7-8نفي نظام سلطه
در جهان بیت اسالم  ،معییار شیتاخت و ارزشگیذارى بیر اسیا

مرزهیاى ملی صیورت

نم گیرد؛ بلکه از متظر ایمان به اسال  ،دو قلمرو داراالسیال و دارالکفیر از یکیدیگر مجیزا
م شوند و هرگونه سلطه غیرمسلمان بر مسلمین غیرقابل پیذیرش اسیت (قیوا و جیاودانی
مقد  .)۱۱-۹00 :۹۳81 ،بتابراین جمهوری اسالمی ایران یک دولیت ضیدهژمونیک اسیت و
بهدنبال حذف انواع استعمار و استبداد و امپریالیسم است ()Mohammad Nia, 2012: 40
جمهوری اسالمی ایران از ابتدای پیروزی انقال

اسالمی تاکتون اییاالت متحیده را «شییطان

بزرگ» و تجسم «غرور جهانی» و دشمن اصلی خود و تهدید اصیلی متیاف و بقیای کشیور
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میداند ( )Eisenstadt, 2015: 8بهعبارتی ،ایران خود را بهعتوان کشیوری شییعه و پییروز
نهایی در برابر ناسازگاری تعری

میکتد و از سوی دیگر ،آمریکا را بهعتوان یک کشور قلدر

ریاکار معرفی مییکتید کیه ایین بازنمیایی ،چیارچو

گفتمیانی خاصیی را ایجیاد مییکتید

(.)Duncombe, 2016: 637
 .7-7بياعتمادی به بيگانگان
یکی از هتجارهای فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران ،احسا

ناامتی و بی اعتمیادی بیه

عملکرد بیگانگان است .این ناامتی ناشی از مجموعهای از اقیدامات بیگانگیان طیی قیرنهیای
متمادی است که ایرانیان را بهشدت به بیگانگان مظتون کرده است ( ) Giles, 2003: 146ایین
مسئله موجب ایجاد باورهای بیتا هتی در میان ایرانیان گردیده و باعث شده است که دولتمردان
ایرانی ،بدبیتی خاصی به بیگانگان بهوییژه کشیورهای غربیی داشیته باشیتد (Haji- 2010: 16

 )Yousefi,بی اعتمادی در فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی اییران بیه کشیورهای غربیی بیا
جلوه هایی از «بیگانههراسی» ۹همیراه اسیت (مصیلی نیژاد .)۹18 :۹۳۱۳ ،تیاریخ معاصیر اییران
حوادث متعددی را به ایرانیان نشان داده که در پی آنها ،غیرور ملیی ایرانییان خدشیه دار شیده
است .بتابراین دیدگاه سیاستگذاران ایران درباره بی اعتمادی به بیگانگان ،به تجیار

تیاریخی

آنها بهعتوان نمونههایی از تجاوز و توطئه بر میگردد (.)DeGroot and others, 2008: 23

ماهیت دشمن

نفی نظام سلطه

بیاعتمادی به بیگانگان

شکل  .7هنجارهای فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمي ایران مرتبط با «ماهيت دشمن»

1. Xenophobe
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 .7-7منزلتطلبي و برتریگرایي
نوع ادراک کارایی توسل به زور مبتی بر ایتکه تصمیم گیرندگان چه زمانی و کجا و چگونیه،
توسل به زور را متاسب می دانتد ،در فهم فرهتگ راهبیردی کشیورها اهمییت بسییاری دارد
( .)Biava and Others, 2011برایناسا  ،یکی از هتجارهیای اصیلی فرهتیگ راهبیردی
جمهوری اسالمی ایران را باید احسا

متزلت طلبی و برتیری گراییی در محییط پیرامیونی و

حتی بینالملیل دانسیت ( )Giles, 2003: 146بیه اعتقیاد برخیی صیاحبنظیران ،فرهتیگ
راهبردی جمهوری اسالمی اییران مبتتیی بیر احسیا

دوگانیه غیرور و نیاامتی ملیی اسیت

( .)Howard, 2013: 27عظمت گذشته امپراتوری ایران همراه با موقعیت جغرافیایی ،اندازه
و وضعیت جمعیتی ایران ،نشان میدهد که ایرانیان بهدرستی سزاوار جایگاه دولت غالیب در
متطقه هستتد ( .)Strain, 1996: 21-22از دیدگاه ایرانیان ،ایران تتها ملتی است که  45قرن
سابقه تمدن تاریخی دارد ،دارای موقعیت جغرافیایی وییژه و متیاب طبیعیی فراوانیی اسیت.
بتابراین با گذشت زمان و تاریخ ،ایرانیان بر این باورند که کشور آنها باید برتیری متطقیهای
خود را ایجاد کتد (.)Knepper, 2008: 454
 .7-2مقاومت و پایداری
مقاومت ۹و پایداری یکی از هتجارهای مهم هویتی جمهوری اسالمی ایران است که الها گرفته
از آموزه های مذهبی دین اسال بهخصوص مذهب شیعه است .بر اسا

ایین هتجیار هیویتی،

روحیه سازش ناپذیری و تحمل مشکالت ناشی از آن برای دولت اسالمی ایران بیه ییک ارزش
بدل می شود و بخشی از هویت آن را شیکل مییدهید (رسیولی ثیانیآبیادی۹۳۱0 ،

.)۹84 :

«آموزه مقاومت» از طرفداران خود میخواهد که در برابر تهدییدات دشیمن ایسیتادگی کتتید و
مصالحه در خصوص مسائل اصلی را نفی می کتد با اعتقاد بر ایتکه در مبارزه با حاصیل جمی
صفر ،سازش نشانهای از ضع

است و توسط دشمتان اسال مورد سوء استفاده قرار مییگییرد

( .)Eisenstadt, 2015: 22مقاومت و ایسیتادگی ،در طیول تیاریخ ،بخشیی جیداییناپیذیر از
فرهتگ راهبردی ایرانیان بوده است (.)Mohammad Nia, 2012: 40
1. Obstinacy
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 .4-7دفاع همهجانبه
«دفاع همهجانبه» ۹عبارت است از :آماده سازی و به کارگیری تمیامی سیرمایه هیای انسیانی و
امکانات مادی و معتوی ،بهمتظور پیشگیری و مقابله با هیر نیوع تهدیید و تهیاجم دشیمتان
داخلی و خارجی (قهرمانی نژاد و دیگران .)411 :۹۳۱2 ،دفیاع همیه جانبیه در برابیر تهیاجم
خارجی از هتجارهای تأثیرگذار در فرهتگ عمومی ایرانیان محسو

میشود که وارد فرهتگ

راهبردی جمهوری اسالمی ایران نیز شده است .وجود چتین هتجاری در فرهتیگ راهبیردی
جمهوری اسالمی ایران بدین معتاست که هرگونیه تهیاجم خیارجی بیه اییران بیا مقاومیت
همهجانبه مردمی مواجه خواهد شد (ترابی.)45۹ :۹۳۱0 ،
 .9-7ابهام راهبردی
ابها راهبردی یکی دیگر از هتجیارهیای فرهتیگ راهبیردی جمهیوری اسیالمی اییران اسیت.
جمهوری اسالمی ایران ازجمله کشورهایی است که بتا به مصلحت ملی ،اطالعات چتیدانی در
خصوص ابعاد مختل

نظامی و امتیتی و سیاسی خود در اختیار سایر کشورها قرار نمیدهید و

آگاهانه از اصل ابها راهبردی استفاده میکتد (ترابی و رضایی .)۹52 :۹۳۱0 ،بهعبارتی ،ایرانیان
تضادها و ابهامات زیادی را در خصوص بیشتر ملتها در نظر میگیرنید .در واقی ابهامیات و
تتاقضها وسیلهای برای تشدید وضعیت غبیار آلیود اسیت و باعیث ایجیاد شیک و تردیید در
دشمتان میشود ( .)Howard, 2013: 35این ویژگی مشخصی از فرهتگ راهبردی ایران است
و بازتابی از این واقعیت است که اغلب ،ابهامات توسط این کشور بهعتوان ییک راهبیرد بیرای
غلبه بر دشمتان استفاده میشود (.)Eisenstadt, 2015: 3
 .18-7حفظ و بقای نظام (مصلحتگرایي)
حف و بقای نظا یا مصلحتگرایی ،یکی از مهمترین هتجارهای فرهتگ راهبیردی جمهیوری
اسالمی ایران است .متظور از مصلحت در حکومت اسیالمی ،متفعتیی اسیت کیه شیارع بیرای
بتدگانش خواسته است؛ این متاف مشتمل بر حف دین ،جان ،عقیل ،نسیل و میال ،بیه ترتییب
1. Comprehensive Defense
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اولویت است (ظری

و سجادیه .)۹01 :۹۳۱۳ ،بر اسا
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اصول اسالم  ،حف نظا اسیالم از

اوجب واجبات است .این مسئله در کتار ضروریات واق گرایانه تحمیلی نظیا بیینالملیل بیر
دولت اسالم  ،اصل لزو بقای نظا و حف مصلحت دولت اسالم را به وجود م آورد (قوا
و جاودانی مقید  .)۹0۹ :۹۳81 ،بیهعبیارت دیگیر ،انعطیافپیذیری تیاکتیکی کیه بسییاری از
سیاستهای ایران را مشخ

میکتد ،بهعتوان یک سازوکار دفاع در برابر قدرتهای خیارجی

متخاصم استفاده شده است (.)Eisenstadt, 2015: 24
 .11-7استقاللطلبي و خودکفایي
هتجار دیگر فرهتگ راهبردی جمهیوری اسیالمی اییران ،اسیتقاللطلبیی و خودکفیایی اسیت.
جمهوری اسالمی ایران در دهه های گذشته ،با تجربه تالش برای برانیدازی از سیوی دشیمتان
روبرو بوده و به همین دلییل ،یکیی از شییوههیای حفی بقیا و تیداو خیود را تیالش بیرای
خوداتکایی و خودکفایی در سطح راهبردی میداند (ترابی و رضایی .)۹51 :۹۳۱0 ،قرارگیرفتن
ایران در موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک بی نظیر باعث شده است این کشور همواره در طیول
تاریخ کانون توجه قدرت های بین المللی ،و در معرض طم و تهدیید ،مداخلیه و تجیاوز آنهیا
قرار گیرد و همین هتیت وجود عتصر خارجی ،باعیث ایجیاد نیوعی بیگانیه سیتیزی و حیس
استقالل خواهی در ایرانیان و فرهتگ سیاسی و راهبردی آنها شده است (حیدری.)۹۱8 :۹۳۱۳ ،
بتابراین ایران تالش میکتد وابستگی خود را به قدرتهای خارجی از بین ببرد .توسعه فتاوری
بییومی بییرای دسییتیابی بییه خوداتکییایی ،وابسییتگی بییه متییاب خییارجی را کییاهش م ییدهیید
(.)Mohammad Nia, 2012: 40
 .17-7بازدارندگى
مطالعات امتیتی ستتی ،ویژگی بازدارندگی را عقالنی و جهانی می دانتد .ارتباط بیین فرهتیگ و
بازدارندگی در محیط راهبردی پیچیده امروز دچار ابها شدیدی است (.)Lantis، 2009: 468
فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران به افزایش قابلییت بازدارنیدگی تماییل دارد .زییرا در
زمانهای مختل  ،جمهوری اسالمی با تهدیدهای مختل

از جانب دشمتان روبرو بوده اسیت
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( .)Eisenstadt, 2001: 15مبانی اسیال شییعی و تجیار

تیاریخی ایرانییان ازجملیه جتیگ

تحمیلی عرا علیه ایران ،از مهمترین متیاب شیکلدهتیده بیه هتجیار بازدارنیدگی در فرهتیگ
راهبردی جمهوری اسالمی ایران است .از طرف دیگر ،موقعیت ژئوپلیتیکی و نظا بین الملل از
متاب شکل دهتده به هتجار بازدارندگی در فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران میی باشیتد.
همانطور که واقعیت دشمتی های همیشگی علیه جمهوری اسالمی ایران ،حس انزوای ایران را
تقویت کردهاند ،ایران بازدارندگی ،آمادگی دفاعی و خودکفایی را پایه اهداف امتیتی بلتدمیدت
خود قرار داده است (.)Knepper, 2008: 456
 .17-7قدرت نرم
جمهوری اسالمی ایران بهطور ستتی راهبرد امتیتی قدرتمتد نر  /سخت را دنبال کرده و قدرت
نر را بیش از قدرت سخت کانون توجه قیرار داده اسیت ( .)Eisenstadt, 2015: 12قیدرت
نر ایران مبتتی بر تغییر در توازن قدرت مذهبی شیعه و ستی و توانایی ایران برای معرفی خود
بهعتوان رهبر همه مسلمانان در خاورمیانه است .در این تفسیر ،اسال شیعی بهعتوان یک متبی
قدرت شتاخته میشیود ( .)Rahigh-Aghsan and Viggo Jakobsen, 2010: 563از آنجیا
که قدرت نر شامل عتاصر غیرنظامی قیدرت ملیی اسیت ،جمهیوری اسیالمی اییران خیود را
بهعتوان یک شریک قابل اعتماد و همچتین یک نیروی اخالقی و روبهرشید در جهیان معرفیی
میکتد (.)Eisenstadt, 2015: 12

ترجیحات راهبردی
در توسل به زور

منزلتطلبی و
برتریگرایی

مقاومت و
پایداری

دفاع
همه جانبه

ابهام راهبردی

حفظ و بقای نظام
(مصلحتگرایی)

استقاللطلبی و
خودکفایی

بازدارندگی

قدرت نرم

شکل  .8هنجارهای فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمي ایران مرتبط با «ترجيحات راهبردی در توسل به زور»
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ج .تأثير فرهنگ راهبردی بر هویت و نقش ملي جمهوری اسالمي ایران
 .1فرهنگ راهبردی و هویت ملي جمهوری اسالمي ایران
پیروزی انقال

اسالمی به استقرار نظم انقالبی جدییدی در کشیور انجامیید کیه پیامیدهای آن

شدید بود و این انقال  ،عمیقاً بر هویت ملی و روابط خارجی کشور تیأثیر گذاشیت (zarif,

 .(2014: 5بهطور کلی ،هویت جمهوری اسالمی ایران را بهعتوان یک نظا سیاسی تعیینیافتیه
در قلمرو سرزمیتی ایران و برخاسته از انقال

اسالمی ،می توان بر پایه دو عتصیر هوییت سیاز

«ایرانیت» و «اسالمیت» یا «ملیت» و «مذهب» تعری

کرد .باتوجیهبیه نسیبت ایین دو عامیل و

میزان نقش آنها در تکوین هویت ملی ایران ،رهیافت ها و دیدگاه های مختلفی در طیول تیاریخ
ایران پس از اسال شکل گرفته اند .گروهی متب اصلی هویت ملی را ایرانییت و ملییت ایرانیی
می دانتد که مبتایی سرزمیتی و قومی دارد .گروهی دیگر ،بالعکس ،مهمترین درون ماییه هوییت
ایرانی را اسال می دانتد (دهقانی فیروزآبادی .)20 :۹۳۱۳ ،بدین ترتیب ،ایین دو گیروه دربیاره
وزن و اهمیت ایرانیت و اسالمیت در هویت ملی ایرانیان ،اخیتالفنظیر دارنید .گیروه اول بیر
هویت اسالمی انقال

اسالمی و بازگشت به ارزش های اسالمی تأکید می کتتد و هویت اصیلی

جمهوری اسالمی ایران را برخاسته از انقال

اسالمی می دانتد (گوهری مقد و ملکیی:۹۳8۹ ،

 .)۳1گروه دو بر این باورند که ایران یک ملت -دولت مانتد دیگر واحدهای سیاسی در جهان
امروزی است و باید در صحته بینالمللی همانتد سایر دولیتهیا باشید (ملکیی.)۹05 :۹۳84 ،
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران از ابتدای پیروزی انقال

اسالمی تاکتون ،غیر از دوران دولت

موقت ،عمدتاً از گروه اول بوده اند و ازاینرو ،اهمیت بیشتری را برای اسالمیبیودن در هوییت
ملی قائل هستتد .مطاب قانون اساسی و برنامههای توسعه ،هوییت جمهیوری اسیالمی اییران،
بهصورت یک نظا سیاسی اسالمی -ایرانی با تأکید بر اسالمیت ،قابل تعریی

اسیت (متقیی و

آزرمی .)۹5 :۹۳۱۳ ،در واق  ،جمهوری اسالمی ایران یک بازیگر خاص اسیت و خیاصبیودن
آن ،ناظر به ماهیت و هویت خاص اسیالمی ایین نیوع دولیت و نبیود تجربیه مشیابه در مییان
دولتهای اسالمی موجود است (مشیرزاده.)4۹ :۹۳8۳ ،
ازآنجاکه بخش مهمی از هتجارهای فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران برگرفته از اسیال
شیعی است ،بدیهی است که هویت اسالمی بارز می شیود .البتیه در دوران مختلی

جمهیوری
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اسالمی ایران باتوجهبه وزن هتجارهای برگرفته از اسال شیعی ییا تجیار

تیاریخی ایرانییان،

هویت ملی نیز به تتاسب وزن و اهمیت اسیالمیت و ایرانییت ،در نوسیان بیوده اسیت .بیدین
ترتیب ،هتجارهای شکل دهتده به فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران مانتد استقالل طلبیی
و رسالتمحوری قوا بخش هویت جمهوری اسالمی ایران هستتد .بهطور کلی ،با بررسی متاب
و هتجارهای فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران درمی یابیم که نوع هوییت شیکل گرفتیه
برای دولت جمهوری اسالمی ایران ،عمدتاً یک هویت اسالمی -انقالبی است؛ هویتی که ناشی
از شتاخت این نظا از خود بوده است و متجر به تعری

مرزهایی مییان ایین دولیت و دنییای

بیرون می شود .این هویت دربردارنده نقش های متفاوتی برای دولت جمهیوری اسیالمی اییران
است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
هویت ملي
جمهوری اسالمي ایران

هویت ایرانی(ملی)

هویت اسالمی(شیعی)

شکل  .7هویت ملي جمهوری اسالمي ایران

 .7فرهنگ راهبردی و نقشهای ملي جمهوری اسالمي ایران
نقش ملی تعریفی است که سیاستگذاران از انیواع تصیمیمات ،تعهیدات ،قواعید و اقیدامات
متاسب برای دولتشان و وظایفی که دولتشان در شرایط گوناگون جغرافیایی ایفا میکتد ،بیه
عمل میآورند (هالستی .)۹۱8 :۹۳1۳ ،تصمیم گیرندگان سیاست خارجی بر اسیا

نقیشهیای

ملی تصمیمگیری میکتتد .برایناسا  ،نقشهای ملی جمهوری اسالمی اییران تیابعی از انیواع
هویتهایی است که جمهوری اسالمی برای خود تعری

میکتد (قهرمانپور .)80 :۹۳8۳ ،بدین

ترتیب ،هویت اسالمی -انقالبی جمهوری اسالمی ایران ،مسئولیت ها و تکالی
را در چارچو

نقش های متعدد برای آن ایجا

فراملی مختل

و ایجاد می کتد (دهقیانی فیروزآبیادی۹۳88 ،
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ال  .)448 :باتوجهبه تأثیر فرهتگ راهبردی و وزن هویت ایرانیی ییا اسیالمی ،مییتیوان همیه
نقش های مزبور را یل دو نقش غالب «دولت مستقل» یا «دولت رسالت محیور» تعریی
بهعبارتی ،هتجارهای فرهتگ راهبردی و چگونگی تفسیر و تعری

کیرد.

هویت جمهیوری اسیالمی

ایران مبتتی بر برتری هتجارهای ایرانی (ملیگرایی) ییا اسیالمی -انقالبیی ،باعیث شیده اسیت
جمهوری اسالمی ایران برای خود دو نقش کلی «دولت مستقل» ییا «دولیت رسیالت محیور» را
تعری

کتد .در دورانی از جمهوری اسالمی ایران که هویت ایرانی بر هوییت اسیالمی برتیری

نسبی پیدا کرده است (دوران دولیت موقیت) ،نقیش «دولیت مسیتقل» برگرفتیه از هتجارهیای
فرهتگ راهبردی توسط تصمیم گیران سیاست خارجی تعری

شده است .همچتین در دورانیی

از جمهوری اسالمی ایران که هویت اسالمی بر هویت ایرانی برتری نسیبی پییدا کیرده اسیت،
نقش «دولت رسالت محور» برگرفته از هتجارهای فرهتگ راهبردی توسط تصمیمگیران سیاست
خارجی تعری

شده است .در ادامه ،نقشهای مزبور به اختصار بررسی میشوند:
نقشهای ملی
جمهوری اسالمی ایران

دولت مستقل

دولت رسالتمحور

شکل  .7نقشهای ملي جمهوری اسالمي ایران

 .1-7دولت مستقل
استقالل طلبی یکی از هتجارهای فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران و ناشیی از تجیار
تاریخی ایرانیان و آموزه های اسال شیعی است .برایناسا  ،دولت مسیتقل بیهمعتیای تعقییب
حداکثر متاف ممکن در نظا بینالملل بدون تأثیرپذیری از قدرتهای خارجی است .برابر ایین
هتجار هویتی ،جمهوری اسالمی ایران نقش خود را بهعتوان ییک دولیت مسیتقل و غیرمتعهید
تعری

میکتد (رسولی ثانی آبادی۹۳۱0 ،

 .)۹11 :بتابراین نقش «دولت مسیتقل» برگرفتیه از

هتجار استقاللطلبی و بیاعتمادی به بیگانگان در فرهتگ راهبیردی جمهیوری اسیالمی اییران
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است .انقال

اسالمی موجب شد فرهتگ استقاللطلبی ایرانیان به آموزههای دیتی مجهز شیود

(قتبرلو .)28 :۹۳۱۹ ،بتابراین استقالل ،یک جتبه مرکزی فرهتگ راهبیردی جمهیوری اسیالمی
ایران است که بالتب موجیب قیوا هوییت ایرانیی و اسیالمی و نقیش دولیت مسیتقل توسیط
جمهوری اسالمی ایران شده است (.)Howard, 2013: 28
 .7-7دولت رسالتمحور
یکی از مهمترین نقشهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،رسالتمحوری اسیت کیه
بهطور پیوسته پس از پیروزی انقال

اسالمی و بهویژه بعد از حاکمیت اسال گراییان در مراکیز

تصمیمگیری جمهوری اسالمی ایران پیگیری شده اسیت( Dehghani Firouzabadi, 2008:

 .)14جمهوری اسالمی ایران با ترکیب متاف ملی و اهداف فراملی ،نقش خاصیی را بیهعتیوان
تتها دولت انقالبی و دمکراتیک شیعه در جهان ارائه میدهد که مبتتی بر هویت ملی و جتبههای
اسالمی و انقالبیی آن اسیت ) .(Dehshiri & Majidi, 2009: 105بیرایناسیا  ،در مقدمیه
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است« :قانون اساسیی باتوجیهبیه محتیوای اسیالمی
انقال

ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بیود ،زمیتیه تیداو ایین

انقال

را در داخل و خارج از کشور فراهم می کتد ».در ایتجا تیأثیر هتجیار صیلح عادالنیه در

فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران بر ایفیای نقیش ییک دولیت رسیالت محیور ،آشیکار
میشود.
از طرف دیگیر ،یکیی از هتجارهیای بتییادین در فرهتیگ راهبیردی ایرانییان ،متزلیتطلبیی و
برتریگرایی اسیت کیه در دوران بعید از پییروزی انقیال

اسیالمی تشیدید شید .کشیورهای

متزلتطلب و رسالتمحور تالش میی کتتید تیا اهیداف و الگیوی سیاسیی خیود را بیه سیایر
حوزه های جغرافیایی انتقال دهتد (متقی و پوسیتین چیی .)۹۹۱ :۹۳۱0 ،باتوجیهبیه هتجارهیای
فرهتگ راهبردی ایرانیان بهویژه متزلتطلبی و برتریگرایی است که ایرانیان ،همواره برای خود
رسالتی جهانی و رهایی بخش قائلتد .دو نقش ایجابی «رهبر جهان اسال » و «دولت سرمش » و
نقش سلبی «دولت ضدسلطه» که از هتجارهای فرهتیگ راهبیردی و هوییت اسیالمی انقالبیی
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جمهوری اسالمی ایران سرچشمه میگیرند ،در سیاست خارجی جمهوری اسالمی اییران ییل
نقش دولت رسالتمحور قرار میگیرند:
رهبر
جهان
اسالم

نقشهای دولت
رسالتمحور
دولت
سرمشق

دولت
ضدسلطه

شکل  .2نقشهای دولت رسالتمحور

 .7-7رهبر جهان اسالم
همان گونه که کر شد یکی از هتجار های اصلی فرهتیگ راهبیردی جمهیوری اسیالمی اییران،
احسا

متزلتطلبی و برتریگرایی در محیط پیرامونی و حتی بینالملیل اسیت (2003 : 146

 .)Giles,در دهه  ۹۱10میالدی ،شکل خاصی از الگوی رهبری متطقه ای در سیاسیت خیارجی
ایران متعکس شد که این امر با فرهتگ سیاسی و فرهتگ راهبردی ایران هماهتگی داشیت؛ امیا
تحق چتین شرایطی بر اسا

شاخ

های دکترین نیکسون شکل گرفته بیود .بتیابراین ایفیای

نقش رهبر متطقه ای در دهه  ۹۱10مستلز مشارکت با غر

و اجرای سیاست های حف وض

موجود بود (متقی و پوستین چی .)58 :۹۳۱0 ،پس از پیروزی انقال

اسالمی ،بهلحاظ سیاسیی

و ایدئولوژیک تمایلی به ایفای این نقش در قالب نظم بیینالمللیی موجیود ،وجیود نداشیت و
اصوالً پذیرش هرگونه نقشی در این باره ،بهمتزلۀ پذیرش وض موجود بود که به طور طبیعی با
ارزش ها و باورهای اسالمی نظا انقالبی ایران در تتاقض و تعارض قرار میی گرفیت (جیوادی
ارجمتد و چابکی .)28 :۹۳8۱ ،بدین ترتیب پس از انقال

اسالمی ،هتجارهای متزلت طلبیی و

رسالت گرایی و استثتاگرایی در فرهتگ راهبیردی جمهیوری اسیالمی اییران متیأثر از دو متبی
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هویتی اسال شیعی و تجار

تاریخی ایرانیان تداو یافته و رهبران جمهوری اسالمی معتقدنید

که در جهان معاصر ،ایران ،رهبری اسال انقالبی و وظیفه حمایت از مسلمانان سراسر جهیان و
حتی ملل غیرمسلمان زیر سلطه و استعمار (با عتوان کلی مستضعفان) را برعهده داشته است و
نقش و رسالتی بیبدیل در امور متطقهای و جهانی دارد (گودرزی و دیگران.)۹۳1 :۹۳۱1 ،
از طرفی ،همانگونه که گفته شد اسال مهمترین عتصر قوا بخش فرهتگ راهبیردی و هوییت
جمهوری اسالمی ایران است .درنتیجه از آنجا که اسال  ،دیتی جهان شمول و ییک جهیان بیتیی
آرمانساز و آرمانخواه است ،جمهوری اسالمی ایران نیز رسالت جهانی و آرمیانهیای فراملیی
اسالمی برای هدایت و سعادت کل بشر دارد (دهقانی فیروزآبادی .)55 :۹۳۱۳ ،بهعالوه ،هتجار
الها بخشی در فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران ،پیوندی از اسال گرایی و ملیتگراییی
در هویت ملی جمهوری اسالمی ایران محسو

میشود که زمیتههای رهبری متطقهای ایران در

جهان اسال را فراهم مینماید .بتابراین ،قدرت نر و الها بخشی نظا جمهوری اسالمی اییران
در برابر غر

 ،در آموزههای دیتی و ملی نهفته در فرهتگ سیاسی شییعه و فرهتیگ راهبیردی

جمهوری اسالمی ایران ریشه دارد (قربی .)۱۳ :۹۳۱2 ،از طرف دیگر ،جمهوری اسالمی اییران
یکی از اهداف سیاست خارجی خود را تالش برای ایجاد وحیدت مییان مسیلمانان و دفیاع از
ایشان قرار داده است و در این زمیته ،رسالت و نقش خاصی برای خود قائل اسیت (ظریی

و

سجادیه .)۹۳1 :۹۳۱۳ ،بدین ترتیب ،هتجارهای فرهتگ راهبیردی و هوییت اسیالمی انقالبیی،
باعث شده است جمهوری اسالمی ایران برای خود نقش هایی همچون «دولت رسالت محور» یا
«رهبر جهان اسال » تعری

کتد .ازاینرو ،جمهوری اسالمی ایران معتقد است که نقشی کلیدی

در متاسبات جهانی بهعتوان حیامی الگیوی اسیال انقالبیی و نگهبیان مسیلمانان زییر سیتم و
غیرمسلمانان ایفا میکتد (.)Eisenstadt, 2015: 6
 .8-7دولت سرمشق (کارآمد)
یکی از نقشهای جمهوری اسالمی ایران مرتبط با نقش «دولت رسالتمحور» را میتوان نقیش
«دولت سرمش (کارآمد)» تعری

کرد .نقش دولیت سرمشی ازجملیه نقیشهیایی اسیت کیه

کمترین سطح درگیری را در روابط بینالملل ایجاد میکتد؛ زیرا در این نقش نوعی درون گرایی
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مشاهده میشود که حیطه مسئولیتها ،برای دستیابی به اهدافِ ایین نقیش ،در درون مرزهیای
جغرافیایی متمرکز شده است .در نقش دولت سرمش  ،دولت از طری دنبالکردن خطمشیهای
داخلی خاص خود ،در پی کسب نفو بر دیگر دولتهاست (جعفرزاده و خلیلیی.)۹4 :۹۳۱4 ،
این نقش نیز برگرفته از هتجارهیای متزلیت طلبیی و برتیریطلبیی و الهیا بخشیی در فرهتیگ
راهبردی جمهوری اسالمی ایران متیأثر از دو متبی هیویتی اسیال شییعی و تجیار

تیاریخی

ایرانیان است .ادعای برتری در مییان کشیورهای جهیان اسیال  ،یکیی از مشخصیات سیاسیت
خارجی ایران پساانقال

است .با این فرض ،جهان اسیال ییک امیت واحیده اسیت و میالک

وحدت امت  ،رهبری آن است .بتابراین اعتقاد بر این است که پیس از انقیال

اسیالمی ،اییران

ا القری شد و همه امت باید از ا القری دفاع کتتد (همان.)2۳ :
 .7-7دولت ضدسلطه
دولت ضدسلطه یکی از نقشهای جمهوری اسالمی ایران بهعتوان ییک دولیت رسیالتمحیور
است که هتجار استقالل طلبی در فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران ،نقش مهمی در قوا
آن دارد .در واق  ،مخالفت با وض موجود و حامی ملل محرو و مستضع بودن از رسالت هیا
و نقشهای یک دولت با هویت اسالمی انقالبی است (متقی و آزرمی .)۹8 :۹۳۱۳ ،با پییروزی
انقال

اسالمی ،جمهوری اسالمی ایران با وجود ماهیت ثابت نظا دوقطبی ،تغییری اساسی در

سیاست خارجی خود انجا داد و بهجای آنکه خود را با یک ابرقدرت ادغا کتد ،یک الگیوی
سیاست خارجی جدید را بر اسا

سیاست «نه شرقی ،نه غربیی» اتخیا کیرد & (Dehshiri

 .(Majidi, 2009: 107در واق  ،میتوان ادعا کیرد کیه مهیمتیرین عالمیت رفتیاری سیاسیت
خارجی جمهوری اسالمی ایران در سه دهه گذشته ،مقابله با نظا سلطه بیوده اسیت .بتیابراین
سیاست خارجی ایران بر همین پایه ،بهخصوص رد سلطه و عید انطبیا نسیبت بیه هژمیون
تصمیمگیری و رفتار میکتد ) .(Dehghani Firouzabadi, 2008: 18جمهوری اسالمی ایران
نظا بینالملل را بهعتوان نظامی ناعادالنه میبیتد که باید یک نظم درست و متصفانه جیایگزین
آن شییود؛ ازاییینرو ،ایییران را بییهعتییوان یییک دولییت تجدیییدنظرطلب در نظییر میییگیرنیید
) .(Mohammad Nia, 2011: 288انجا این رسالت توسط جمهوری اسالمی ایران برگرفتیه
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از هتجارهای فرهتگ راهبردی همچون متزلتطلبی و برتریگرایی و الها بخشیی بیوده اسیت.
بهعبارتی ،هویت «اسیالمی انقالبیی» برگرفتیه از فرهتیگ راهبیردی ،معییار متفیاوتی را بیرای
«خودی ها» و «دگرها» در عرصه بین المللی ایجاد کرد و جمهوری اسیالمی اییران را بیهعتیوان
ا القری جهان اسال در مقابل غر

بهویژه آمریکا بهعتوان نماد سلطه طلبی در نظا بیین الملیل

قرار داد.
از طرفی ،هتجار مقاومیت و پاییداری یکیی از هتجارهیای اساسیی در فرهتیگ راهبیردی
جمهوری اسالمی ایران است که در شکل دهی و قوا هویت اسالمی و نقش دولیت ضدسیلطه
بسیار مؤثر است .همچتیین هتجارهیای عیدالت خیواهی و ظلیم سیتیزی در فرهتیگ راهبیردی
جمهوری اسالمی ایران باعیث میی شیود جمهیوری اسیالمی اییران خیود را بیهعتیوان دولیت
«عدالتخواه» در برابر دولتهای «استعماری و استبدادی» قرار دهد و بیدین ترتییب ،مرزهیای
هویتی میان خود و دنیای بیرون را ترسیم کتد (رسولی ثانی آبیادی ۹۳۱0 ،الی  .)۱8 :یعتیی در
نظم کتونی بینالملل ،جمهوری اسالمی خود را بهعتوان رهبری بلوک ضدسلطه معرفی میکتید
و ایاالت متحده را نمایتده سلطهگران می داند (متقی و آزرمی .)8 :۹۳۱۳ ،عالوه بر این ،هتجیار
بیگانه هراسی در فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران نیز باعث بهوجودآمدن نقیش دولیت
ضدهژمون شده است.

د .فرهنگ راهبردی و تصميمگيری در سياست خارجي جمهوری اسالمي ایران
متاب معتایی و ساختارهای انگاره ای ازجمله فرهتگ راهبردی ،با تعری

هویت و نقیش بیرای

کتشگر ،عقالنیت وی را نیز شکل میدهتد و متجر به بروز تصمیمات و سیاستهایی میشیوند
که تتها بهدلیل آنکه متتاسب با این ساختارهای معتایی و نقشهای آن بوده اند ،ایجاد شیده انید.
در واق فرهتگ راهبردی ،تصمیمگیری راهبردی را شکلدهی و معیین میینمایید و تصیمیم و
رفتار راهبردی نمیتواند بدون فرهتگ باشد؛ زیرا فرهتگ آن چیزی اسیت کیه بیه عمیل معتیا
میدهد (زهرانی و شیراوند .)۹0۱ :۹۳۱1 ،مطالعات مرتبط با فرهتگ راهبردی نشان میدهد که
کشورهایی با جایگاه بینالمللی مشابه ،اما ستتهای فرهتگیی متفیاوت ،در مقابیل روییدادهای
خارجی مشابه با روشهای یکسان واکیتش نشیان نمییدهتید ( .)Rosa, 2014: 91در واقی ،
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فرهتگ راهبردی یک نظا ارزشی در زمیته تصمیم گیری راهبردی فراهم می کتد کیه ایین نظیا
ارزشی ،سیاست خارجی کشور را تحت تأثیر قرار میدهید ( .)Moore, 1998در ایین مقالیه،
اعتقاد بر این است که تصمیمگیری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،تاب متط تتاسب
است .بهعبارتی ،جمهوری اسالمی ایران ،یک بازیگر اجتماعی نقشمحیور اسیت کیه بیر پاییه
متط تتاسب و بر اسا
بتابراین بر اسا

هویت و نقش ملی در سیاست خارجی ،تصمیمگیری و عمل می کتد.

«متط تتاسب ،»۹از جمهوری اسیالمی اییران انتظیار مییرود کیه بیر اسیا

هتجارها و قواعد مورد پذیرش خود که مبتتی بر پیشیتهای از عوامل هتی و تجیار

تیاریخی

ازجمله هتجارهای فرهتگ راهبردی است ،تصمیم متاسب در سیاست خیارجی را اتخیا کتید
(سلیمانی.)۹5 :۹۳۱4 ،
برایناسا  ،هتجارهای شکلدهتده به فرهتگ راهبردی بر تصمیمگیری سیاسیت خیارجی
جمهوری اسالمی ایران تأثیرگذار است .بتابراین ،فرهتیگ راهبیردی جمهیوری اسیالمی اییران
باتوجهبه هتجارهایی خاصی که در آن وجود دارد ،تصمیم گیری خاصی را ایجا

میکتد .ایین

امر که بهطور مستقیم از هویت ملی کشور تأثیر میپذیرد ،بر نقش و مسیئولیت و رسیالتی کیه
جمهوری اسالمی ایران برای خود در صحته جهانی تعری

میکتید ،نیاظر اسیت (گیودرزی و

دیگران .)۹44 :۹۳۱1 ،برای بررسی نقش فرهتگ راهبردی بر الگوی تصمیمگییری در سیاسیت
خارجی جمهوری اسالمی ایران ،می توان چهار سؤال مطرح در این زمیته را بیه ترتییب پاسیخ
داد:
سؤال اول ایتکه« ،من در چه موقعیتی قرار دار ؟» ناظر به هویت ملی است .بیدین ترتییب
هتجارهای فرهتگ راهبردی موجب نوسان هویتی جمهوری اسالمی ایران بین هویت اسیالمی
و هویت ایرانی شده اما عمدتاً تکوین هویت اسالمی -انقالبی را برای جمهوری اسالمی اییران
بهدنبال داشته است.
در پاسخ به سؤال دو مبتی بر ایتکه« ،در این موقعیت ،کدا یک از نقشهای اجتماعی مین
موضوعیت دارد؟» باید گفت که فهم متفاوت از هویت اسالمی -انقالبیی ،زمیتیهسیاز تعریی
نقشهای متفاوتی همچون «دولت مستقل» و «دولت رسالتمحور» شده است.
1. Logic of Appropriatensess
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سؤال سو این است که «هرکدا از گزیتههیای رفتیاری موجیود تیا چیه انیدازه بیا نقیش
اجتماعی من متطب است؟» در ایتجا با دوگانه متاف ملی یا مصالح اسالمی یا بهعبیارتی امتییت
فیزیکی یا امتیت هستیشتاختی مواجه هستیم .این دو دسته از اهداف و متاف  ،تعارض و تباین
اتی ندارند؛ بلکه ممکن است در مقا عمل و اجرا با هم تزاحم پیدا کتتد .بهسخن دیگر ،متاف
ملی و مصالح اسالمی در طول یکدیگرند ،نه در عرض همدیگر (دهقیانی فیروزآبیادی:۹۳81 ،
 .)80بدین ترتیب ،برتری هوییت اسیالمی بیر هوییت ایرانیی موجیب تعریی

نقیش دولیت

رسالت محور خواهد شد که بیشتر با مصالح اسالمی متطب است .بالعکس برتری هویت ایرانی
بر هویت اسالمی ،موجب تعری

نقش دولت مستقل خواهد شد که بیشتر با متاف ملی تتاسب

دارد.
درنهایت ،سؤال چهیار مطیرح مییشیود بیا ایین مضیمون کیه «متاسیبتیرین تصیمیم و
رفتار(باتوجهبه موقعیتم (هویت) ،نقشهایم و گزیتههای موجود) کدا است؟» در ایتجیا مبتتیی
بر متط تتاسب ،نوسان بین هویت اسالمی -انقالبی و هویت ایرانی و هریک از نقشهای ملی
«دولت مستقل» و «دولت رسالتمحور» با زیرنقشهای آن شامل «دولت سرمش »« ،رهبر جهان
اسال » و «دولت ضدسلطه» ،تصمیم گیری متتاسیب را ایجیا

و تعییین مییکتید .یعتیی بیرای

تصمیم گیری سیاست خارجی در نقش «دولت مستقل» ،شاهد ترجیح متاف ملی بیا رویکیردی
واق گرایانه و اولویتییافتن امتییت فیزیکیی هسیتیم؛ از سیوی دیگیر ،تعریی

نقیش «دولیت

رسالتمحور» موجب ترجیح مصالح اسالمی با رویکردی آرمان گرایانه و اولویتییافتن امتییت
هستیشتاختی شده است .زیرا باتوجهبه ایتکه هویت ،فرایتد پویایی است که کتش از آن نشئت
میگیرد که بهنوبه خود هویت را حف مینماید ،کشورها عیالوه بیر امتییت فیزیکیی ،دغدغیه
امتیت هستیشتاختی نییز دارنید (میتیزن .)414-415 :۹۳88 ،بتیابراین امتییت هسیتیشیتاختی
جمهوری اسالمی ایران ،نگرش این دولت به خود و تصیویری را کیه دولیتهیا مییخواهتید
دیگران از آن داشته باشتد ،به متصه ظهور میرساند (طباطبایی و حجازی.)۹۳۱5 ،
برایناسا  ،هویت جمهوری اسالمی ایران بازتا
اسا

اصول ایدئولوژی اسیالمی اسیت و بیر

این هویت ،دولت جمهوری اسالمی ایران برای خود ،نقش رسیالت جهیانی و اسیالمی

قائل میشود که طب آن ،میبایست وظای

و تکالی

دولت اسالمی را بر عهده گیرد که فراتر

تأثير فرهنگ راهبردی بر تصميمگيری در سياست ...

از مرزهای جغرافیایی این کشور بوده و در جهت تکالی
اسا

92

دیتی و متیاف اسیالمی اسیت و بیر

همین نگرش و عقیده است که اصول و اهداف و متاف خود را در عرصه نظا بینالملل

تدوین نموده و در چارچو

آن تصمیمگیری و عمل میکتد (یزدانی و نژادنزیه.)41 :۹۳۱4 ،

اجزای تشکیلدهتده امتیت هستیشتاختی جمهوری اسالمی ازجملیه حفی و حراسیت از
اسال و انقال

اسالمی ،استقالل متطقهای اسالمی و مبارزه با هژمون آمریکا ،همگی در جهت

تأمین این هویت طراحی شدهاند .نکته مهم در ایتجا آن است که پیگیری امتیت هستیشیتاختی
الگوی بازیگری عاقل صورت میگیرد .یعتی اگر امتیت هستیشتاختی بیا امتییت

در چارچو

فیزیکی در تعارض باشد ،تصمیمگیری و انتخا

بیرآورد هزیتیه -

یکی از این دو ،بیر اسیا

فایده صورت میگیرد (متقی و آزرمی.)۹1 :۹۳۱۳ ،
هنجارهای فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران
تجارب تاریخی ایرانیان
اسالم شیعی
هویت ملی جمهوری اسالمی ایران
هویت ایرانی (ملی)
هویت اسالمی (شیعی)
نقش ملی جمهوری اسالمی ایران
دولت رسالتمحور

دولت مستقل

تصمیمگیری بر اساس منطق تناسب
منافع ملی (امنیت فیزیکی)
مصالح اسالمی (امنیت هستیشناسی)
شکل  .4الگوی تأثير فرهنگ راهبردی بر تصميمگيری سياست خارجي جمهوری اسالمي ایران

نتيجهگيری
فرهتگ راهبردی نقش متغیر مداخله گری را در تجزییهوتحلییل سیاسیت خیارجی بیرای درک
تصمیم گیری و رفتار کشورها ایفا می کتد و کشورهایی که در فرهتگ راهبردی خیود عتاصیر و
مؤلفههای فرهتگی خاصی را در خصوص دفاع و امتیت دارنید ،سیاسیت خیارجی متفیاوتی را
دنبال می نمایتد .باتوجهبه باورها و نگرش های بین اال هانی برگرفته از تیاریخ و میذهب ،متیاب
اصلی فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران شامل اسال شیعی ،تجیار

تیاریخی ایرانییان،
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موقعیت ژئوپلیتیک و نظا بینالملل است .بهعالوه فرهتگ راهبردی جمهیوری اسیالمی اییران
دارای هتجار های خاص و متحصربهفردی شامل صلحطلبی عادالنه و جهاد دفاعی و مقابلیه بیا
ظالم و دفاع از مظلو  ،نفی نظا سلطه و بی اعتمادی به بیگانگان ،متزلتطلبی و برتیریگراییی،
پایداری و مقاومت ،حف و بقای نظا (مصلحتگرایی) ،استقاللطلبی و ...است.
بدین ترتیب ،هتجارهای خاص فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران ،متجر به تعریی
هویت ملی اسالمی -ایرانی و نقش دولت مستقل و دولت رسالتمحور برای جمهوری اسالمی
ایران شده است .از طرف دیگر ،باتوجهبه قوا بخشیی متقابیل سیاختار و کیارگزار ،جمهیوری
اسالمی ایران از طری تصمیمها و رفتارهای خیود در سیاسیت خیارجی ،هتجارهیای فرهتیگ
راهبردی را بازتولید میکتد .ازآنجاکه جمهوری اسالمی ایران ،بازیگر اجتمیاعی نقیشمحیوری
است که بر پایه متط تتاسب در سیاست خارجی تصمیمگیری مییکتید؛ بتیابراین هتجارهیای
خاص فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران از طری تحول در تعری

هویت ملی ایرانی-

اسالمی و تکوین نقشهای ملی (دولت مستقل و دولت رسالتگرا) و مطاب با متط تتاسیب،
در تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسیالمی اییران بیرای انتخیا

ترجیحیات خیاص

تأثیرگذار است .بهعبارتی ،هویت ها و نقش های ملی که جمهیوری اسیالمی بیرای خیود قائیل
است ،الگوی تصمیمگیری و رفتاری آن را در سیاست خارجی تعیین میکتید؛ بیهگونیه ای کیه
هویت اسالمی -انقالبی ایرانی و نقش های ملی «دولت مستقل»« ،دولت ضدسیلطه» و «دولیت
سرمش » تعری
متفاوتی را ایجا

میشود و هریک از این هویت ها و نقش های ملی  ،تصیمیمگییری مختلی
میکتد .ازاینرو ،در دورههای مختلی

و

سیاسیت خیارجی اییران باتوجیهبیه

هویت و نقش ملی ،مطاب متط تتاسب ،تصمیمگییری مییشیود کیه مییتیوان آن را انتخیا
ترجیحاتی خاص شامل دوگانه مصالح اسالمی و متاف ملی تعری

کرد.

منابع
ترابی ،قاسم (« )۹۳۱0فرهتگ راهبردی و بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران» ،در کتا

فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی

ایران ،ویراسته محمود عسگری ،چاپ اول ،تهران :مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
ترابی ،قاسم و علیرضا رضایی (« )۹۳۱0فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران؛ زمیتههای ایجابی ،شاخ

های اساسی»،

فصلتامه مطالعات راهبردی ،شماره  ،52زمستان  ،۹۳۱0تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جانستن ،آالستر آین (« )۹۳۱0واقعگرایی فرهتگی و استراتژی در چین مائوئیست» ،در کتا

فرهتگ امتیت ملی (جلد اول)،

هتجارها و هویت در سیاست جهانی ،ویراسته پیتر جی کتزنشتاین ،ترجمه محمدهادی سمتی ،چاپ اول ،تهران :پژوهشکده
مطالعات راهبردی.
جپرسن ،رونالد ال ،الکساندر ونت و پیتر جی کتزنشتاین (« )۹۳۱0هتجارها ،هویت و فرهتگ در امتیت ملی» ،در کتا

فرهتگ

امتیت ملی (جلد اول) ،هتجارها و هویت در سیاست جهانی ،ویراسته پیتر جی کتزنشتاین ،ترجمه محمدهادی سمتی ،چاپ
اول ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جعفرزاده ،حسین و محسن خلیلی (« )۹۳۱4نقشهای ملی و پیدایش قدرت نر  :تحلیل کمّی گفتارها/نوشتارهای مقا معظم
رهبری ( ،»)۹۳18-۹۳88دوفصلتامه مطالعات قدرت نر  ،سال سو  ،شماره  ،۱پاییز و زمستان  ،۹۳۱4تهران :سازمان بسیج
اساتید.
جوادی ارجمتد ،محمدجواد و ا البتین چابکی (« )۹۳8۱هویت و شاخ

های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران»،

فصلتامه سیاست ،دوره  ،20شماره  ،۹بهار  ،۹۳8۱تهران :دانشکده حقو و علو سیاسی دانشگاه تهران.
چرنوف ،فرد ( )۹۳88نظریه و زبرنظریه در روابط بین الملل ،ترجمه علیرضا طیب ،تهران :نی.
حیدری ،شقای (« )۹۳۱۳فرهتگ راهبردی ایران؛ زمیتههای تاریخی و بسترهای اجتماعی» ،فصلتامه پژوهشتامه دفاع مقد ،
شماره  ،۹0تابستان  ،۹۳۱۳تهران :مرکز استاد و تحقیقات دفاع مقد .
خالوزاده ،سعید ( )۹۳۱2حقو دیپلماتیک و کتسولی ،چاپ سو  ،تهران :سمت.
خلیلی ،محسن و حسین جعفرزاده(« )۹۳۱4بازنمایی الگوی صدور انقال
تا  ،»)۹۳88فصلتامه پژوهشتامه انقال

در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقال

اسالمی۹۳18

اسالمی ،سال دو  ،شماره  ،2پاییز  ،۹۳۱4همدان :دانشگاه همدان.

دهقانی فیروزآبادی ،سید جالل (« )۹۳81گفتمان اصولگرایی عدالتمحور در سیاست خارجی دولت احمدینژاد» ،فصلتامه
دانش سیاسی ،شماره  ،5بهار و تابستان  ،۹۳81تهران :دانشگاه اما صاد (ع).
دهقانی فیروزآبادی ،سید جالل ( ۹۳88ال ) «متاب ملی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران» ،فصلتامه سیاست ،شماره
 ،۹۹پاییز  ،۹۳88تهران :دانشکده حقو و علو سیاسی دانشگاه تهران.
دهقانی فیروزآبادی ،سید جالل (۹۳88

) «گفتمان عدالت در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران» ،فصلتامه معرفت

سیاسی ،شماره  ،۹بهار و تابستان  ،۹۳88قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی اما خمیتی.

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  48تابستان 94

188

دهقانی فیروزآبادی ،سید جالل ( )۹۳۱۳چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران؛ از دولت بازرگان تا
دولت روحانی ،چاپ اول ،تهران :مخاطب.
دهقانی فیروزآبادی ،سید جالل (« )۹۳۱5/1/8چگونه سیاست خارجی جمهوری اسالمی کارآمد میشود؟» ،گفتگو با پایگاه
اطالعرسانی مؤسسه پژوهشی فرهتگی انقال

اسالمی.

رسولی ثانیآبادی ،الها ( ۹۳۱0ال ) «مبانی بیتا هتیتی هویت نظا ج.ا.ا» ،فصلتامه مطالعات راهبردی ،شماره  ،5۹تهران:
پژوهشکده مطالعات راهبردی.
رسولی ثانیآبادی ،الها (۹۳۱0

) هویت و سیاست هستهای در جمهوری اسالمی ایران ،چاپ اول ،تهران :مؤسسه فرهتگی

مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
ریتبرگر ،ولکر (« )۹۳۱۳رهیافتهای تحلیل سیاست خارجی؛ الها گرفته از نظریههای روابط بینالملل» ،در کتا

مقدمهای بر

تحلیل سیاست خارجی ،نوشته علیرضا خسروی و مهدی میرمحمدی ،چاپ اول ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
زهرانی ،مصطفی و صار شیراوند (« )۹۳۱1بررسی تأثیر فرهتگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه» ،فصلتامه
آسیای مرکزی و قفقاز ،شماره  ،۱1بهار  ،۹۳۱1تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه.
ستوده ،محمد (« )۹۳80سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و ساختار نظا بینالملل» ،فصلتامه علو سیاسی ،شماره ،۹1
زمستان  ،۹۳80قم :دانشگاه باقرالعلو (ع).
سلطانینژاد ،احمد و محمدحسین جمشیدی و کوثر طوسی (« )۹۳۱5جهاد اسالمی در روابط بینالملل از متظر شیعه امامیه و
عد تتاسب آن با خشونت گرایی و تروریسم» ،فصلتامه مطالعات انقال

اسالمی ،شماره  ،25تابستان  ،۹۳۱5تهران :نهاد

نمایتدگی مقا معظم رهبری در دانشگاهها.
سلیمانی ،فاطمه(« )۹۳۱0تأثیر فرهتگ سیاسی ایرانیان بر فرهتگ راهبردی» ،در کتا

فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران،

ویراسته محمود عسگری ،چاپ اول ،تهران :مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
سلیمانی ،رضا (« )۹۳۱4تبیینپذیری رویکرد سیاست خارجی انقال
پژوهشتامه انقال

اسالمی در پارادایمهای اصلی روابط بینالملل» ،فصلتامه

اسالمی ،سال دو  ،شماره  ،2پاییز  ،۹۳۱4همدان :دانشگاه همدان.

سلیمی ،حسین (« )۹۳81نگرشی سازهانگارانه به هویت ملی در ایران» ،فصلتامه مطالعات ملی ،سال هشتم ،شماره  ،۳تهران:
مؤسسه مطالعات ملی.
سلیمی ،حسین (« )۹۳۱0عد تعارض ،بتیاد نگرش اسالمی به روابط بینالملل» ،فصلتامه روابط خارجی ،سال سو  ،شماره ،۳
پاییز  ،۹۳۱0تهران :مرکز تحقیقات استراتژیک.
طباطبایی ،سید محمد و سید امین حجازی (« )۹۳۱5حف هویت اسالمی و امتیت هستیشتاختی در سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران از متظر مقا معظم رهبری» ،فصلتامه رهیافت انقال اسالمی ،شماره  ،۳2بهار  ،۹۳۱5تهران :خصوصی.
ظری  ،محمدجواد و سید مهدی سجادیه (« )۹۳۱۳صورتبتدی گفتمان مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران» ،فصلتامه دانش سیاسی ،شماره  ،40پاییز و زمستان  ،۹۳۱۳تهران :دانشگاه اما صاد (ع).
قتبرلو ،عبداهلل (« )۹۳۱۹فرهتگ راهبردی و دفاع ملی؛ مطالعه موردی جتگ تحمیلی» ،فصلتامه مطالعات راهبردی ،شماره ،51
پاییز  ،۹۳۱۹تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
قهرمانپور ،رحمان (« )۹۳8۳تحلیل تکوینگرایانه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران» ،فصلتامه مطالعات راهبردی ،شماره
 ،4۳بهار  ،۹۳8۳تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
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قهرمانینژاد ،بهاءالدین و شهرا اسفتدیار و میثم بلباسی (« )۹۳۱2بررسی مؤلفههای فرهتگ دفاعی در چارچو
راهبردی جمهوری اسالمی ایران (با رویکردی بر دیدگاه رهبر انقال
معاصر انقال

فرهتگ

اسالمی آیتاهلل خامتهای)» ،فصلتامه پژوهشهای

اسالمی ،دوره  ،۹شماره  ،4تابستان  ،۹۳۱2تهران :مرکز مطالعات عالی انقال

اسالمی دانشگاه تهران.

قوا  ،عبدالعلی و مهدی جاودانی مقد (« )۹۳81بررسی سازهانگارانه بتیادهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران»،
فصلتامه رهیافت انقال

اسالمی ،شماره  ،۳پاییز  ،۹۳81تهران :خصوصی.

کاظمی ،علیاصغر و ابراهیم آقامحمدی (« )۹۳88ساختیابی؛ رهیافتی تلفیقی در بررسی سیاست خارجی ایران» ،پژوهشتامه
روابط بینالملل ،شماره  ،1پاییز  ،۹۳88تهران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
گودرزی ،سهیل و احمد سلطانینژاد و مصطفی زهرانی و محسن اسالمی (« )۹۳۱1بررسی رابطه جمهوری اسالمی ایران و
ایاالت متحده آمریکا در پرتو فرهتگ راهبردی» ،فصلتامه مطالعات روابط بینالملل ،شماره  ،۳۱پاییز  ،۹۳۱1تهران :دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
گوهری مقد  ،ابو ر و عبا

ملکی (« )۹۳8۹تصمیمگیری در سیاست خارجی؛ رهیافت تجربی» ،فصلتامه علو سیاسی ،شماره

 ،40زمستان  ،۹۳8۹قم :دانشگاه باقرالعلو (ع).
متقی ،ابراهیم و علی آزرمی (« )۹۳۱۳گفتمان سیاست خارجی دهه چهار انقال
متظر تئوری سازهانگاری» ،فصلتامه پژوهشتامه انقال

اسالمی(تعاملگرای ضد نظا هژمونیک) از

اسالمی ،سال سو  ،شماره  ،2پاییز  ،۹۳۱۳همدان :دانشگاه همدان.

متقی ،ابراهیم و زهره پوستینچی ( )۹۳۱0الگو و روند در سیاست خارجی ایران ،چاپ اول ،قم :دانشگاه مفید.
مشیرزاده ،حمیرا (« )۹۳8۳سازهانگاری بهعتوان فرانظریه روابط بینالملل» ،مجله دانشکده حقو و علو سیاسی ،شماره ،15
تهران :دانشکده حقو و علو سیاسی دانشگاه تهران.
مصلینژاد ،عبا
ملکی ،عبا

( )۹۳۱۳فرهتگ سیاسی ایران ،چاپ پتجم ،تهران :فرهتگ صبا.
(« )۹۳84فرآیتد تصمیمگیری در سیاست خارجی ایران» ،فصلتامه راهبرد ،شماره  ،41بهار  ،۹۳84تهران :مرکز

تحقیقات استراتژیک.
میتزن ،جتیفر(« )۹۳88امتیت هستی شتاختی» ،در امتیت بینالملل ،نوشته مایکل شیهان ،ترجمه سید جالل دهقانی فیروزآبادی،
چاپ اول ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ولیپور ،سید حسین (« )۹۳۱۳تحول فرهتگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران در دوران دفاع مقد » ،فصلتامه پژوهشتامه
دفاع مقد  ،شماره  ،۹0تابستان  ،۹۳۱۳تهران :مرکز استاد و تحقیقات دفاع مقد .
هالستی ،کی.جی ( )۹۳1۳مبانی تحلیل سیاست بینالملل ،ترجمه بهرا مستقیمی و مسعود طار سری ،تهران :دفتر مطالعات
سیاسی و بینالمللی.
هرسیج ،حسین و مریم سیدی (« )۹۳81نقش قدرت مدنی در سیاست خارجی» ،فصلتامه پژوهش حقو عمومی ،شماره ،44
بهار و تابستان  ،۹۳81تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
یزدانی ،عتایتاهلل و رویا نژادنزدیه («.)۹۳۱4کاربست دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در
چارچو

اصول و ارزشهای انقال

اسالمی» ،فصلتامه پژوهشتامه انقال

اسالمی ،سال دو  ،شماره  ،۳تابستان ،۹۳۱4

همدان :دانشگاه همدان.
Afrasiabi، Kaveh and Abbas Maleki (2003) Iran’s Foreign Policy After 11 September, The Brown Journal
of World Affairs, Winter/Spring 2003 – Volume IX, Issue 2.

94  تابستان48  شماره،فصلنامه مطالعات راهبردی

187

Balamir, Bezen (2007) Does “Strategic Culture” Matter? Old Europe, New Europe And The Transatlantic
Security، Perceptions, Summer-Autumn 2007.
Biava Alessia, Margriet Drent And Graeme P. Herd (2011) Characterizing The European Union’s
Strategic Culture: An Analytical Framework, Journal of Common Market Studies, Blackwell
Publishing Ltd.
Cain, Anthony (2002) Iran’s Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction, Air War College
Maxwell Paper, No. 26, Alabama, Maxwell Air Force Base.
Cook-Huffman, Celia (2009) »The Role of Identity in Conflict،« Handbook of Conflict Analysis and
Resolution، Edited by Dennis J. D. Sandole, Sean Byrne, Ingrid Sandole-Staroste and Jessica Senehi،
First published 2009، Routledge.
Dehghani Firouzabadi, S. J. (2008) Emancipating Foreign Policy: Critical Theory and Islamic Republic of
Iran's Foreign Policy, The Iranian Journal of International Affairs, Vol. XX, No.3.
Dehshiri, M. R. & M.R. Majidi (2009) Iran’s Foreign Policy in Post-Revolution Era: A Holistic
Approach, The Iranian Journal of International Affairs, Vol. XXI, No.1-2.
DeGroot، Mikaela and others (2008) Deconstructing Iranian Speech: A Strategic Culture Analysis،
Workshop in Public Affairs, International Issues Public Affairs، 12 May 2008.
Duncombe، Constance (2016) Representation, recognition and foreign policy in the Iran–US relationship،
European Journal of International Relations, 2016, Vol. 22(3) 622 –645.
Eisenstadt، Michael (2001) The Armed Forces of the Islamic Republic of Iran: An Assessment، Middle
East Review of International Affairs Journal, Vol. 5, No. 1 (March 2001).
Eisenstadt, Michael (2015) “The Strategic Culture of the Islamic Republic of Iran: Operational and Policy
Implications”, Middle East Studies, Marine Corps University, August, No.1.
Feng, Huiyun (2007) Chinese Straegic Culture And Foreign Policy Decision-Making: Confucianism,
leadership and war, New York: Routledge.
Giles ،Gregory F. (2003) The Crucible of Radical Islam: Iran’s Leaders and Strategic Culture، Know Thy
Enemy: Profiles of Adversary Leaders and Their Strategic Cultures, Editors Barry R. Schneider and
Jerrold M. Post، July 2003.
Gray, Colin S. (2006) Out of the Wilderness: Prime Time For Strategic Culture, Comparative Strategic
Cultures Curriculum, october 2006.
Haesebrouck, Tim (2016) ‘Explaining the Member States’ Varying Military Engagements: the Potential
of a Strategic Culture Perspective’, Journal of Contemporary European Research, 12 (3), 774 - 781.
Haji-Yousefi، Amir M. (2010) Iran's Foreign Policy during Ahmadinejad: From Confrontation to
Accommodation، Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Vol. 9, No. 2, Summer 2010.
Knepper, Jennifer (2008) Nuclear Weapons and Iranian Strategic Culture, Comparative Strategy, Vol. 27,
No. 5.
Lantis, Jeffrey S. (2009) Strategic Culture and Tailored Deterrence: Bridging the Gap between Theory
and Practice, Contemporary Security Policy, December 2009.
Lebow, Richard Ned (2008) A Cultural Theory of Internatinal Relation, New York: Cambridge.

187

... تأثير فرهنگ راهبردی بر تصميمگيری در سياست

Lauterbach، Toby (2011) Constructivism, Strategic Culture, and the Iraq War, ASPJ Africa &
Francophonie - 4th Quarter 2011.
McInnis، J. Matthew (2015) Iran’s Strategic Thinking Origins and Evolution، American Enterprise
Institute, May 2015.
Meyer, Christoph O.(2004) Theorising European Strategic Culture Between Convergence And The
Persistence of National Diversity, Cepsworking Document, NO. 204، June 2004.
Mohammad Nia, Mahdi (2010) ‘Understanding Iran’s Foreign Policy: An Application of Holistic
Constructivism, Alternatives, Turkish Journal of International Relations, Vol. 9, No. 1, Spring 2010.
Mohammad Nia, Mahdi (2011) ‘A Holistic Constructivist Approach to Iran's Foreign Policy,
International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 4; March 2011.
Mohammad Nia، Mahdi (2012) Discourse and Identity in Iran’s Foreign Policy، Iranian Review of
Foreign Affairs, Vol. 3, No. 3, Fall 2012: 29-64.
Moore, Russell (1998) Strategic Culture--How It Affects Strategic "Outputs", U.S. Marine Corps.
Neumann, Iver B. & Henrikki Heikka (2005) ‘Grand Strategy, Strategic Culture, Practice: The Social
Roots of Nordic Defence’ Cooperation and Conflict, Journal of the Nordic International Studies
Association, Vol. 40(1): 5–23.
Piet, Rémi and Licínia Simão (2016) Security in Shared Neighbourhoods Foreign Policy of Russia,
Turkey and the EU, London, Palgrave Macmillan.
Rahigh-Aghsan, Ali and Peter Viggo Jakobsen (2010) The Rise of Iran: How Durable, How Dangerous?،
Middle East Journal, Volume 64, NO. 4, Autumn 2010.
Rasmussen, Mikkel Vedby (2005) ‘What’s the Use of It?’: Danish Strategic Culture and the Utility of
Armed Forc,Cooperation and Conﬂict:Journal of the Nordic International Studies Association
Vol.40(1):67–89.
Rosa, Paolo (2014) ‘The accommodationist state: Strategic culture and Italy’s military behaviour,
International Relations, 2014, Vol. 28(1) 88–115.
Siddiqi, Hedayatullah (2016) ‘Jihad and Madrasas Strategic Actors and Policy Domains in Islamic States:
Analysis of the Strategic Cultures and Security Policies of Afghanistan and Pakistan, Doctoral
Dissertation, Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University,
March 2016.
Stanley ،Willis (2006) The Strategic CUulture of The Islamic Republic of Iran، Advanced Systems and
Concepts Office، 31 October 2006.
Strain ،Frederick R. (1996) Discerning Iran’s Nuclear Strategy: An Examination of Motivations, Strategic
Culture, and Rationality, A Research Report Submitted To The Faculty In Fulfillment Of The
Curriculum Requirement, 15 April 1996.
Zarif, Mohammad Javad (2014) What Iran Really Wants: Iranian Foreign Policy in the Rouhani Era،
Foreign Affairs، May/June 2014.

