
  

  

  

گیري در سیاست خارجی جمهوري  ساختار و روند تصمیم

   متون آموزشی و پژوهشیتحلیل: اسالمی ایران
  

  *فرزاد پورسعید

  

  چکیده

الملل، ناظر بر ساختار و رفتار هریـک از بـازیگران    رهیافت خرد در مطالعه روابط بین 

 گیـري در سیاسـت خـارجی       سـاختار تـصمیم   . الملل در این عرصـه اسـت       محیط بین 

مقاله حاضر با مطالعه متون آموزشی . دهد کشورها، بخشی از این ساختار را تشکیل می

و پژوهشی انتشاریافته در حوزه سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران، به بررسـی             

چـارچوب دو رویکـرد   در این بررسی   . پردازد گیري در آن می    ساختار و روند تصمیم   

توجه به سه   با  و  ) غیررسمی(شناختی   معه جا –و سیاسی   ) رسمی( سازمانی   -حقوقی  

» گیـري  روند تـصمیم  «و  » گیري سازمان تصمیم «،  »گیري اندرکاران تصمیم  دست«متغیر  

گفتـه و ارائـه    شناسـی متـون پـیش    مبحث پایانی مقاله، شامل آسـیب   . گیرد صورت می 

گیري در  پیشنهاداتی در حوزه آموزش و پژوهش در خصوص ساختار و روند تصمیم        

  . خارجی جمهوري اسالمی ایران استسیاست

گیـري، سیاسـت خـارجی، جمهـوري اسـالمی ایـران، سـاختار          هاي تـصمیم    مدل :ها کلیدواژه

  گیري، نخبگان، جامعه مدنی گیري، روند تصمیم تصمیم

                                                                                                              
کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه عالمه طباطبایی، محقق گروه مطالعات ایـران و عـضو هیـأت علمـی              *

  وهشکده مطالعات راهبرديپژ

  

 40 شماره مسلسل  1387ن  تابستا شماره دوم  سال یازدهم فصلنامه مطالعات راهبردي 



 40ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ314

  چارچوب نظري:مقدمه

گیري در سیاست خـارجی جمهـوري اسـالمی        این مقاله به بررسی ساختار و روند تصمیم       

بـر  . پردازد  متون آموزشی و پژوهشی به نگارش درآمده در این حوزه می           تحلیلریق  ایران از ط  

 رهیافت نظري و پشتیبان مقاله، رهیافت خرد در تجزیه و تحلیل سیاست خـارجی               ،این اساس 

کشورها را عمدتاً تابعی از عوامل و عناصـر داخلـی   این رهیافت، رفتار سیاست خارجی  . است

رهاي مختلف، وجوه متمایزکننده و منحصر بفردي دارند که به طرق داند و معتقد است کشو می

گذارد و موجـب تفـاوت رفتارهـا و        گوناگون بر چگونگی رفتار سیاست خارجی آنها تأثیر می        

نظـران   برخی از صـاحب ) 1.(شود بروندادهاي آنها در این حوزه، به رغم وجوه اشتراك آنها می    

گیري توجه نموده و اثـرات   ي هستند که به پویش تصمیمگیر پردازان تصمیم این رهیافت، نظریه 

بـر ایـن اسـاس، نظریـه       . دهنـد  گیري تصمیم و اجراي آن مورد بررسی قرار می         آن را بر شکل   

گـذاري   گیري، به مثابه چارچوبی مفهومی، عوامل الزم و کـافی بـراي تحلیـل سیاسـت                تصمیم

ند بتوان متغیرهـاي متنـوع و   ک عمومی یا خاص همچون سیاست خارجی را فراهم و کمک می       

  . گیري را شناسایی و ربط هریک با دیگري را درك نمود مرتبط در تصمیم

گیـري در سیاسـت خـارجی        در این چارچوب، مقاله حاضر بـه سـاختار و رونـد تـصمیم             

مقـصود از سـاختار در ایـن عنـوان، سـاختار سـازمانی        . پـردازد  جمهوري اسـالمی ایـران مـی      

گیري و نحوه  خارجی است که شامل بازیگران دخیل در روند تصمیم        گیري در سیاست     تصمیم

گیـري   گیري نیز ناظر بر سیر تبدیل دروندادهاي تـصمیم         روند تصمیم . شود ارتباط میان آنها می   

هـا   به بروندادها یا تصمیمات است که در مجموعه ادبیات نظریه سیستم          ) اطالعات و تقاضاها  (

بایـست در   این، چارچوب نظري این مقاله، به طـور مـشخص، مـی          بنابر. یابد ها معنا می   یا نظام 

در این مکتب، به نحـوه کـارکرد نهادهـاي        . فهم شود » کردگراي ساختاري رکا«ارتباط با مکتب    

شود و روند سیاسـی، بـه      گوناگون و ارتباط متقابل ساختارها و کارکردهاي حکومتی توجه می         

بنـابراین، در  ) 2.(گیـرد   کل، مورد مطالعه قرار می     مثابه کل و ضمن تمرکز بر رابطه اجزاء آن با         

انـدرکاران   دسـت «گیري، سه متغیـر      هاي تصمیم  مقاله حاضر، از میان متغیرهاي عمده در نظریه       

دستور کار پـژوهش را مـشخص       » گیري روند تصمیم «و  » گیري سازمان تصمیم «،  »گیري تصمیم

گیـري بـه    یابد کـه نظریـه تـصمیم    میت میرو اه ، از آن»گیران تصمیم«متغیر نخست یا  . کنند می
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ها و حتی نهادهاي عامی چون قوه مجریه، به عنوان موجـوداتی انتزاعـی و    ها یا حکومت  دولت

گیرنده مشخصی است که   ساختن رفتار افراد تصمیم    متافیزیکی توجه ندارد، بلکه جویاي روشن     

 و برتـون    2بـروك . دبلیـو . ، اچ 1ریچـارد اسـنایدر   . دهند ها شکل می   مشی حکومت  عمالً به خط  

گیري به مثابـه   تصمیم در اثر خود با عنوان  ،گیري پردازان متقدم تصمیم   ، به عنوان نظریه   3ساپین

شـناختی   هـاي روش  از جملـه گزینـه   «کننـد     تأکید مـی   ،الملل رهیافتی براي مطالعه روابط بین    

سانی اسـت کـه   گیرندگان رسـمی دولـت، یعنـی کـ     اساسی ما، مترادف گرفتن دولت با تصمیم     

اقدام دولت، اقدام همـان کـسانی   . شود شان از هر حیث، اقدام دولت شناخته می       اقدامات آمرانه 

تـوان گفـت نقـش افـراد در      تـر، مـی   در نگـاه کلـی  ) 3(».کننـد  است که به نام دولت عمل مـی      

یکی ضعف نهادها و نهادینگی سیاست . شود گذاري خارجی در دو صورت برجسته می سیاست

ساالري که از دیرباز گروهی نخبه و ممتاز و بـسیار     گیري نوعی دیوان    شکل ،و دیگري خارجی  

مـدت   در وضعیت نخست، سیاست خارجی صبغه پاندولی یا کوتاه   ) 4.(شدند پرنفوذ قلمداد می  

گذاران صورت پذیرد،  جایی در میان سیاست    به بیان دیگر، چنانچه نوعی جابه     . گیرد به خود می  

 حکومت فردي یـا  ،نهایت این وضعیت  .ارجی دستخوش تغییر خواهد شد    هاي سیاست خ   داده

  .  استياستبداد

گـذاري خـارجی    وضعیت دوم نیز به مطالعات پیرامون نخبگـان و تـأثیر آنهـا بـر سیاسـت       

، به مقولـه    مردم آمریکا و سیاست خارجی    گابریل آلموند در اثر خود با عنوان        . انجامیده است 

وي در این چارچوب، مردم آمریکـا را بـه چهـار            . رداخته است پ» نخبگان و سیاست خارجی   «

رهبـران  «و  » گـذاري و فکـري     نخبگان سیاست «،  »عامه آگاه «،  »عامه مردم «: کند دسته تقسیم می  

  .»گذاري حقوقی یا رسمی سیاست

مند به مسائل سیاست خارجی هستند و مخاطبین مباحث سیاست           عامه آگاه، مطلع و عالقه    

قـشر خـاص    گـذاري و فکـري،       نخبگـان سیاسـت   . دهنـد  ن را تشکیل مـی    خارجی بین نخبگا  

دهند و وسایل دسترسـی    دهند که به عامه مردم ساختار می       گذاري جامعه را تشکیل می     سیاست

رهبـران نیـز در قـواي مختلـف         . هاي مختلف را به طور مؤثري در اختیار دارنـد          به گروهبندي 

                                                                                                              
1 . Richard C.Snyder 
2 . H. W. Bruck 
3 . Burton Sapian 
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گیرنده نهایی به  ، در رأس قرار دارند و تصمیم      حکومتی اعم از مجریه، مقننه و خدمات عمومی       

  )5.(آیند شمار می

مفروض . شناسی نخبگی پی گرفت توان در چارچوب جامعه در نهایت، این مطالعات را می    

هـاي جامعـه    این رویکرد، آن است که همواره این نخبگان هستند که معرف عادات و ویژگـی              

گیـري گروههـاي نخبگـی و         و نحـوه شـکل     هـاي نخبگـان    باشند و در نتیجه، ویژگی     خود می 

در ایـن   . هاي اتخاذ هر تصمیم باشد     ها و چگونگی   تواند معرف چرایی   ساالر است که می    دیوان

یابـد و در نهایـت، چگـونگی رابطـه      یا عامه معنـا مـی   » توده«، در برابر    »نخبه«چارچوب، واژه   

  .کند گیري را مشخص می آنهاست که روند تصمیم

شناسانه سیاست خارجی    گیري، به ابعاد روان    مطالعه نقش افراد در تصمیم    رویکرد دیگر در    

هاي افراد، محیط  در این چارچوب، عمدتاً به اصول کلی و ثابت فکري افراد، ویژگی       . نظر دارد 

گیري ضمیر ناخودآگاه ایشان در این محیط، میـزان حـساسیت            شناختی آنها و نحوه شکل     روان

گیـري و نـوع معاشـرت رهبـران          ها، روش تصمیم   المللی و انگیزه   رهبران سیاسی به محیط بین    

این مطالعات، غالباً در ذیل مکتب رفتـارگرایی انجـام شـده    . شود پرداخته میسیاسی با دیگران  

 چاپ 1968 که توسط ژوزف دوریوا در سال شناسانه سیاست خارجی بعاد روان اکتاب  . است

 بـا ویراسـتاري   1978 کـه در سـال   کنند؟ ار میچرا کشورها رفتشد و همچنین، انتشار کتاب      

موریس ایست، استفن سالمور و چارلز هرمن انجام گرفت، حاکی از نفوذ عمیق رفتـارگرایی و   

  )6.(فرارفتارگرایی در تحقیقات سیاست خارجی است

گیرنـدگان و نیـز      در این قالب فکري، اعتقاد بر آن است که نحوه برداشت و تصور تصمیم             

تـصور و  . گـذارد  هـا اثـر مـی    رخورد و میزان نفوذ آنها در حکومت، بر سیاست      اهداف، سبک ب  

گردد وي صرفاً در حـد تـصور    گیرنده از جهان اطراف خود دارد، سبب می       برداشتی که تصمیم  

در عین حـال، هـر مقـام رسـمی      ) 7.(هاي پیرامون خویش را احساس و درك کند        خود، پدیده 

یـا  سازمان ش، در فکر آن است که چگونه منافع و مصالح گیرنده، عالوه بر منافع کشور    تصمیم

وزراي خارجه، عمدتاً متمایل به حل و فصل سیاسی و          . نهاد تحت مدیریت خود را تأمین کند      

حل نظامی از خود نـشان   دیپلماتیک اختالفات هستند و وزراي دفاع، غالباً تمایل بیشتري به راه    

منظور از سبک،   . ندگان نیز داراي اهمیت است    گیر سبک عمل و نفوذ شخصی تصمیم     . دهند می
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منظور از نفوذ شخصی، میزان تـأثیر و قـدرتی اسـت کـه     . باشد شیوه برخورد افراد با وقایع می     

شناسان سیاسی، محور  بر این اساس، روان. گذاران در به کرسی نشاندن آراء خود دارند      سیاست

هاي رفتاري در نوع و کیفیت تصمیماتی که دهند و معتقدند هنجار    مطالعه خود را افراد قرار می     

  . کنند اي ایفا می کننده کنند، نقش تعیین اتخاذ میافراد 

گیري، در نهایـت، در      یابد که هرگونه تصمیم    رو اهمیت می   نیز از آن  » گیري سازمان تصمیم «

  .شود یا محیطی از نهادها انجام می) ها و واحدهاي بازیگر اي از نقش مجموعه(سازمان 

گیري، در اثر برجسته گراهـام آلیـسون تحـت عنـوان       لحاظ نظري، متغیر سازمان تصمیم     به

 بود و یکی از چند اثـر  1962 که موضوع آن بحران موشکی کوبا در سال گیري جوهره تصمیم 

آلیـسون، سـه مـدل    ) 8.(الملل معاصر است، ارائه گردیـد  کالسیک ناب در خصوص روابط بین  

و » رونـد سـازمانی  «دهد که دو مـدل آن عبارتنـد از         ارائه می  گیري در سیاست خارجی    تصمیم

مدل روند سازمانی مبتنی بر ایـن مفروضـه اسـت کـه       . یا بوروکراتیک » ساالري سیاست دیوان «

گیـري   هاي مختلـف تـصمیم   اي یکپارچه، بلکه هرمی از سازمان حکومت هر کشور نه مجموعه 

به تقاضـاها و بـا توجـه بـه اطالعـات،            بر این اساس، رفتار خارجی حکومت در پاسخ         . است

ایـن قلمـرو کـه توسـط سـاختار رسـمی        . گـذرد  هاي مسئول می   ناگزیر از مجراي این سازمان    

گیـرد،   و یـا بخـش رسـمی محـیط داخلـی، شـکل مـی        ) شده از سـوي قـانون اساسـی        تعیین(

اسـت  بنابراین، در تحلیل تصمیمات سی    . نماید گیري تحمیل می   هایی بر روند تصمیم    محدودیت

واقعی آنها را در جایگاه سـازمانی، بـه        گیرندگان را شناخت و مکان       خارجی باید گروه تصمیم   

  .درستی تشخیص داد

گیـري، بـازي قـدرت     هاي ناشی از ساختار سازمان اداري تصمیم  آلیسون، عالوه بر جبریت   

رو، مـدل   دانـد و از ایـن   گیري نهایی تـصمیم مـؤثر مـی    گیرنده را نیز در شکل    بین افراد تصمیم  

فرض اصلی این مـدل ایـن اسـت کـه سـرانجام           پیش. کند را مطرح می  » سیاست بوروکراتیک «

هـاي   سیاست خارجی، به خاطر آنکه دستگاههاي مختلف درگیر آن هستند، نهایتاً در کشمکش      

به بیـان دیگـر، تـصمیمات و اقـدامات سیاسـت خـارجی، نتیجـه          . گیرد بوروکراتیک شکل می  

گیرنـده بـه حـساب     هـاي تـصمیم   اکره و بازي قدرت موجود در سازمان  فراگردهاي سیاسی مذ  

گیـري   گیـر در فراینـد تـصمیم       این مدل، موجب توجه بیشتر به نقش گروههاي تصمیم        . آید می
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گیـري حکـومتی، عـالوه بـر         به بیان دیگر، در هـر نظـام تـصمیم         . سیاست خارجی شده است   

ارچوب سیاسی نیز وجود دارد که بـر   گیري، نوعی چ   هاي حقوقی و سازمانی تصمیم     چارچوب

شود تصمیمات نه صرفاً ماحصل فرایند قـانونی     گذارد و موجب می    گیري تأثیر می   روند تصمیم 

  ) 9.(یافته، بلکه به مثابه محصوالتی سیاسی فرض شوند و سازمان

شـود کـه محـصول کـنش متقابـل           به این معنا، سیاست خارجی، در محیطـی سـاخته مـی           

ایـن گـزاره   . ختلف با خاستگاهها و پایگاههاي اجتمـاعی مـشخص اسـت       گروههاي سیاسی م  

به واقـع، متغیـر   . گیري در سیاست خارجی باشد    کننده بخشی از روند تصمیم     تواند مشخص  می

تعیـین اینکـه مرکـز    . شود هاي متنوعی مشخص می ها و پرسش  با شاخص » گیري روند تصمیم «

ها اعم از اطالعـات و تقاضـاها          مولد ورودي  کدام نهادها و مراجع    گیري کجاست؟  ثقل تصمیم 

هـایی دارنـد؟ کـدام     گیر کدام است؟ نخبگان دیـوانی چـه ویژگـی      هستند؟ گروه اصلی تصمیم   

شـدن یـا تـدوین     ایـی رکننـد؟ نظـارت بـر اج      یک اجـرا مـی     نهادها، تصمیمات را ابالغ و کدام     

شی در رونـد   و بـاالخره اینکـه، سـاختار کلـی جامعـه چـه نقـ              تصمیمات بر عهـده کیـست؟       

  .کند گیري دارد؟، محتواي این متغیر را تعیین می تصمیم

گیـري در سیاسـت خـارجی کـشورهاي       هاي تـصمیم   کند تفاوت  تعیین این روند کمک می    

گیري اسـت   اینکه قوه مجریه مرکز ثقل تصمیم. شود دموکراتیک با کشورهاي توتالیتر مشخص      

نفوذ، افکـار    ننه، احزاب سیاسی، گروههاي ذي    هایی از جانب قوه مق     و یا در عمل با محدودیت     

نفـوذ و تـأثیر   . گـردد  عمومی و وسایل ارتباط جمعی مواجه است، در این چارچوب طرح مـی    

ها بر تصمیمات شاخه اجرایی حکومت، غالباً ناشی از قدرت و حق آنان در               لماننمایندگان پار 

 حـق استیـضاح،     ،أي اعتمـاد  هـاي پیـشنهادي دولـت، دادن ر        رابطه با تصویب لـوایح و پیمـان       

هاي مختلف قوه اجرایی و باالخره، نقش   تأیید یا تعیین ساختار سازمان بخش،تخصیص بودجه

  .باشد اي آنان بین مردم و حکومت می واسطه

گیري در حکومت، تعیین نوع رابطه رئـیس آن بـا    از سوي دیگر، الزمه مطالعه روند تصمیم  

نهـا و سـفرا، میـان وزارت خارجـه و ارتـش و            آن، میان    بین این دو و مشاورا     ،وزارت خارجه 

در ایـن خـصوص، بایـد دانـست تقریبـاً در تمـامی              . باشد هاي جاسوسی می   همگی با سازمان  

تعدد بازیگران . کشورها، اجرا و مدیریت سیاست خارجی، صرفاً با وزارت امور خارجه نیست         
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مور اجرایی سیاست خـارجی نقـش      اداري و بوروکراتیک که به نحو مستقیم و غیرمستقیم در ا          

دهد وزارت امور خارجه در تمامی کشورها، فقـط بخـشی از قـدرت اجرایـی                 دارند، نشان می  

ترین و  سیاست خارجی را در اختیار دارد و نه تمامی آن را و این خود تبدیل به یکی از پیچیده

است خارجی شده گیري در سی ترین مباحثات علمی در زمینه روند تصمیم در عین حال، جذاب  

هـاي   توان پنج نوع روند کلـی را در قالـب بوروکراسـی            در نتیجه این مباحثات، می    ) 10.(است

گرفتـه تحـت لـواي فـرد حـاکم،           مختلف بازشناسی کـرد کـه عبارتنـد از بوروکراسـی شـکل            

هاي منبعث از قدرت تخصـصی و قـانونی و در           بوروکراسی تحت سیطره نظامیان، بوروکراسی    

هـاي حــزب   بوروکراســیمحـور و   هــاي پارلمـان  ن و مقــررات، بوروکراسـی چـارچوب قـوانی  

  )11.(محور

گیري در سیاسـت خـارجی را    دهند ساختار و روند تصمیم  گانه، نشان می   این متیغرهاي سه  

 –سیاسـی  «و »  سـازمانی –حقـوقی  «بایست ذیل دو رویکرد کلی رسمی و غیررسـمی یـا            می

بندي با متون آموزشی و پژوهشی انتـشاریافته در حـوزه    این تقسیم. مطالعه کرد » شناختی جامعه

رویکرد نخـست، عمـدتاً بـه      . مطالعه سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران نیز منطبق است        

گیري در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران از منظر رسمی  مطالعه ساختار و روند تصمیم

پـردازد و رویکـرد دوم، ایـن      از آن مـی  و بر پایه تحلیل قانون اساسی و ساختار سازمانی منتج         

گیـر در   شناختی گروهها و افـراد تـصمیم   مطالعه را از مجراي غیررسمی و بر پایه تحلیل جامعه  

ضـمن آنکـه    . دانـد  سیاست خارجی جمهوري اسالمی یا ساختار کلی جامعه ایرانی ممکن می          

ـ    قائالن به هر دو رویکرد، به تبیین و آسیب         گیـري در سیاسـت    صمیمشناسی ساختار و رونـد ت

  . اند خارجی جمهوري اسالمی ایران پرداخته

  

  )رسمی( سازمانی –رویکرد حقوقی . الف

گیري در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران        مطالعه و تحلیل ساختار و روند تصمیم      

 سازمانی، عمدتاً بر پایه و بـا محوریـت قـانون اساسـی جمهـوري                –از منظر رویکرد حقوقی     

به عبارت دیگر، آن دسـته از متـون   . ساز آن شکل گرفته است     هاي نظام   تحلیل گزاره  اسالمی و 

گیـري در   رونـد تـصمیم  و آموزشی و پژوهشی انتشاریافته که از منظر این رویکرد به سـاختار             
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هـاي   اند، متغیرهاي مذکور را محصول گـزاره       سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران پرداخته     

دانند؛ گرچه نقش گروههـاي      مراتب برآمده از آن می     ن اساسی و سلسله   ساز قانو  حقوقی و نظام  

منـوچهر  . کننـد  نفع و در عین حال غیررسـمی را در ایـن خـصوص، انکـار نمـی         اجتماعی ذي 

اصـول و  : سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران محمدي، در اثر آموزشی خود با عنـوان   

گیـري در    غیررسـمی در رونـد تـصمیم     مان تأثیر سـاختارهاي رسـمی و      أ، به بررسی تو   مسایل

 معتقـد اسـت پـس از عـزل     ،پـردازد و در نهایـت   سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران می   

کننده در این عرصه   ، این ساختار رسمی و قانونی است که تأثیر تعیین  60صدر در آغاز دهه      بنی

، مـذهبی و    گروههـاي سیاسـی، اجتمـاعی      ،شده از سوي وي    در چارچوب ترسیم  . داشته است 

هـاي   هـاي متخـذه ارگـان     در جمهوري اسالمی وجود دارند که در اعمال سیاسـت         اي اقتصادي

توان از بیوت آیات عظام، ائمه    از جمله، می  . دهند العمل نشان می   نفوذ بوده و عکس    رسمی، ذي 

جمعه، مجمع روحانیون مبارز، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بـازار،              

ایـن گروههـا، در زمینـه سیاسـت     . هاي اسالمی و نهادهاي انقالبی و مطبوعات نام بـرد        انجمن

ها، به خاطر اختالفـاتی کـه در نحـوه     خارجی، به ویژه در زمان دولت موقت و حاکمیت لیبرال  

ـ هاي شدید و جـدي نـشان داده و       العمل اعمال سیاست خارجی وجود داشت، اغلب عکس       ر ب

صـدر و تفـاهم و    گذاشتند، ولی پس از عـزل بنـی   ست خارجی تأثیر می گیري سیا  روند تصمیم 

اي که به خاطر تحقق حاکمیت خط امام و اعمال سیاست نه شـرقی، نـه غربـی بـه       یکپارچگی

از سوي دیگر، چون . نظرات متفاوتی داشته باشند در این زمینه، ،وجود آمد، کمتر مشاهده شده 

المللی  رخوردار است و آگاهی کافی از مسایل بینمسایل سیاست خارجی از پیچیدگی خاصی ب

کند، گروههاي مزبور که فاقد نظام اطالعـاتی مـستقلی از دولـت هـستند، عالقـه           را ایجاب می  

   )12(.دهند هاي سیاست خارجی نشان نمی گیري چندانی به مداخله در تصمیم

 در سیاسـت  گیـري   صرفاً به سـاختار رسـمی تـصمیم   ،بر این اساس، محمدي، در اثر خود     

 قـانون اساسـی، جمهـوري       57 مطابق اصـل     ،به نظر وي  . پردازد خارجی جمهوري اسالمی می   

قواي مقننه، مجریه و قـضائیه، زیرنظـر   . اسالمی داراي سیستم حکومتی بر پایه تفکیک قواست      

بنابراین، طبیعی اسـت  . کنند والیت امر و امامت امت، ولی مستقل و منفک از یکدیگر عمل می   

در . باشدکیک قوا در مسایل مربوط به روابط خارجی هم رعایت شده و مستثنی از آن ناصل تف
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اجراي آن، عمدتاً در حوزه اختیارات رهبري، قـوه مجریـه و          نتیجه، تدوین سیاست خارجی و      

در این چارچوب، محمدي بـه هفـت مرجـع مختلـف در سـاختار       . قوه مقننه قرار گرفته است    

کند که به ترتیب عبارتنـد       ت خارجی جمهوري اسالمی اشاره می     گیري در سیاس   قانونی تصمیم 

رئـیس  ترین مقام در نظـام جمهـوري اسـالمی اسـت،             از مقام رهبري و یا والیت امر که عالی        

جمهور، هیأت دولت، مجلس شوراي اسالمی، شوراي عـالی امنیـت ملـی، شـوراي نگهبـان و         

  )13(.وزارت امور خارجه

ختلف و بر اساس اختیاراتی که به عنوان والیت مطلقه فقیـه  رهبري، به طرق م به نظر وي،    

تواننـد در   گـردد، مـی   دارد و در هر جا و در هر مورد که الزم تشخیص داده شود، اعمـال مـی                 

 جمله سیاست خـارجی اتخـاذ تـصمیم نماینـد و ایـن تـصمیمات کـه                  از ،هاي گوناگون  زمینه

عـالوه بـر ایـن، بـر اسـاس      . باشد تباع میاال زماالجرا و ال محدودیتی از نظر قانونی ندارند، الزم  

اختیاراتی که قانون اساسی، منحصراً به ایشان تفویض کرده، بخش مهمی از تصمیمات سیاست 

خارجی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده رهبري است که بر اساس اصل یکصد و ده           

 با مجمع تشخیص مـصلحت  هاي کلی نظام پس از مشورت      اصالحی عبارتند از تعیین سیاست    

نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها، اختیار اعالم جنگ و صـلح و بـسیج نیروهـا بـه پیـشنهاد             

با این مالحظه که ایـن  (شوراي عالی امنیت ملی، نصب دو نماینده در شوراي عالی امنیت ملی    

ختیـار   و ا)دهـد  شورا مسایل مهم مربوط به سیاست خارجی را مورد بحث و بررسی قرار مـی           

  .تأیید یا عدم تأیید مصوبات شوراي عالی امنیت ملی

ترین مقام رسمی کشور است، به واسـطه تعیـین      رئیس جمهور نیز که پس از رهبري، عالی       

که مجریان اصلی سیاسـت     ) قانون اساسی  133 و   124اصول  (وزرا از جمله وزیر امور خارجه       

ها و قراردادهاي دولت ایـران بـا    نامه موافقتها،   نامه لهوها و مقا   خارجی هستند، امضاي عهدنامه   

المللی پـس از تـصویب    هاي بین هاي مربوط به اتحادیه   امضاي پیمان  ،ها و همچنین   سایر دولت 

هـاي ایـشان و      سفراي جمهوري اسالمی و امـضاي اسـتوارنامه       و انتخاب   ) 125اصل  (مجلس  

گیـري   می در ساختار تصمیم، نقش مه)128اصل  (پذیرفتن استوارنامه سفیران کشورهاي دیگر      

  .و اجرایی سیاست خارجی بر عهده دارد
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توانـد از طریـق برنامـه      در خصوص هیأت دولت نیز محمدي معتقد است این هیـأت مـی            

هاي صادراتی و وارداتی خـاص،       اش در آغاز فعالیت خود به مجلس، اعمال سیاست         پیشنهادي

ها به منظـور   نامه ی، وضع و تصویب آئینبه ویژه در زمینه فروش نفت و واردات کاالهاي اساس  

هاي اداري و همچنین، اختیار برقراري یا قطع روابط دیپلماتیـک    اجراي قوانین و تنظیم سازمان    

 ،گیـري سیاسـت خـارجی     ها، نقش مهمی در تصمیم     و کاهش یا گسترش روابط با سایر دولت       

  . و جهت و شکل سیاست خارجی را مشخص کندایفا نموده

باشـد، در عمـوم    گـذاري رسـمی مـی    ترین مقام قـانون   اسالمی نیز که عالی    مجلس شوراي 

 در تنظیم سیاست ،رو قانون وضع کند و از اینتواند  مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می      

  .کند خارجی نیز به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم دخالت می

راحتاً در رابطـه بـا سیاسـت    منظور از دخالت مستقیم، اختیاراتی است که قانون اساسی صـ  

 82 و 80، 139، 78، 77خارجی به مجلس شوراي اسالمی تفویض کرده است از جمله اصول    

المللـی، تـصویب     هاي بین  نامه ها و موافقت   نامه مقاولهها،   که شامل اختیار تصویب کلیه عهدنامه     

سـی، تـصویب   ی در خطوط مرزي با توجه به شرایط منـدرج در قـانون اسا             یزجهرگونه تغییر   

ارجاع به داوري و هرگونه صلح دعاوي راجع به اموال عمومی دولتی که طرف دعوا خـارجی                 

 ،هـاي بالعـوض خـارجی و همچنـین         باشد، تصویب دریافت و اعطاي هر نوع وام یـا کمـک           

دخالـت غیرمـستقیم نیـز    . شـود  تصویب استخدام کارشناسان خارجی در مسایل غیرنظامی، می     

گذاري به مجلـس شـوراي اسـالمی داده شـده و            ست که در زمینه قانون    شامل اختیارات کلی ا   

باشـد و آن را  گیري سیاست خارجی نقش فعـال و مـؤثري داشـته     تواند در تدوین و جهت    می

 قـانون اساسـی   75 و 74، 89، 88، 52این اختیارات عمدتاً ذیـل اصـول     . کنترل و هدایت کند   

 و تـصویب یـا رد بودجـه سـالیانه دولـت، طـرح       اند و عبارتند از کاهش یا افزایش  مطرح شده 

سئوال و استیضاح و دادن رأي اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا در رابطه با مسایل کشور از جملـه     

شـده توسـط نماینـدگان     هـاي قـانونی ارائـه    مسایل مربوط به سیاست خارجی و تصویب طرح 

  . مجلس
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و ششم قانون اساسی، بـه ریاسـت   شوراي عالی امنیت ملی نیز مطابق اصل یکصد و هفتاد  

 به منظور تأمین منافع ملی و پاسداري از انقـالب اسـالمی و تمامیـت ارضـی و                  ،جمهور رئیس

  :حاکمیت ملی کشور، با وظایف زیر تشکیل شده است

 سـوي شـده از   هاي کلی تعیین  امنیتی کشور در محدوده سیاست   –هاي دفاعی    تعیین سیاست  .1

  .مقام رهبري

هاي سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي در ارتبـاط بـا             فعالیتنمودن   آهنگ هم .2

 . امنیتی–تدابیر کلی دفاعی 

  .گیري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهدیدهاي داخلی و خارجی بهره .3

توان گفـت شـوراي    می. ..با توجه به حدود وظایف و اختیارات فوق     «محمدي،   مطابق نظر 

  )14(».باشد گذاري خارجی کشور هم می یت ملی، به عبارتی، شوراي عالی سیاستعالی امن

 قانون اساسی در تأیید نهـایی مـصوبات   96 و 94شوراي نگهبان نیز با اختیاراتی که اصول  

مجلس شوراي اسالمی به آن داده، مسئولیت تطبیق قوانین مصوبه مجلس را با قانون اساسـی و   

تواند در کنترل سیاسـت خـارجی، بـه ویـژه در جلـوگیري از            یشرعت مقدس اسالم دارد و م     

  .شده در قانون اساسی، نقش مهمی را بازي کند انحراف از اهداف تعیین

در نهایت، محمدي در خصوص وزارت امور خارجه معتقد است نه در قانون اساسی و نـه    

ارجـه، بـه عنـوان       از وزارت امـور خ     ،هاي مصوبه مجلس شوراي اسالمی     نامه در قوانین و آئین   

این تصور در اذهان    و حتی اجرایی سیاست خارجی ذکري نشده و اغلب،          گیري   مرجع تصمیم 

که مجري سیاست خارجی، وزارت امور خارجه است، در حالی که با توجه بـه               کند   میخطور  

ها با توجه  هایی که هریک از نهادها و وزارتخانه هاي اعمال قدرت و اختیارات و مسئولیت    اهرم

بـراي  . کنند به سهم خود، در اجراي سیاست خارجی، دخالت می        به نوع مسئولیت خود دارند،      

مثــال، وزارت بازرگــانی در مبــادالت تجــاري، وزارت دفــاع و پــشتیانی نیروهــاي مــسلح در  

خریدهاي تسلیحاتی و وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی و وزارت فرهنگ و آموزش عـالی، در            

هـایی    در ارتباط با خارج از کشور، داراي اختیـارات و مـسئولیت            مسایل فرهنگی و دانشگاهی   

  .هستند
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به نظر محمدي، آنچه در حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه قـرار دارد و ایـن مـسئولیت           

 تهیـه   ،ها و همچنین   داراي اهمیت زیادي است، کنترل، نظارت، ایجاد ارتباط و تأمین نمایندگی          

نقـش اصـلی   . باشـد  گیران و مجریان سیاست خارجی مـی   آوري اطالعات براي تصمیم    و جمع 

وزارت خارجه در این است که مراقبت کند اهداف سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی در                 

چارچوب اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس شوراي اسـالمی و هیـأت دولـت، بـه نحـو        

  . مختلف به اجرا درآیدهاي احسن توسط سازمان

توان دریافت عمده ضعف ایـن   از سوي منوچهر محمدي، می  شده   با بررسی ساختار ترسیم   

گیري   عدم بهره،گانه و در واقع نحوه ارتباط مشخص میان این مراجع هفت       عدم تعیین    ،ساختار

ها بـه عنـوان     مشخص نیست ستاندهبه بیان دیگر،. از مدل سیستمی در تبیین این ساختار است     

شوند و هر کدام از  ها منتج می نه از دادهتصمیمات در سیاست خارجی جمهوري اسالمی، چگو 

گیـري در سیاسـت     یعنـی تـصمیم  ،گانه، در کجاي روند تبدیل داده به سـتانده  این مراجع هفت  

براي مثال، ایشان در خصوص مجلس شوراي اسالمی، . خارجی جمهوري اسالمی ایران هستند

بـه سیاسـت خـارجی    گیرنـده اصـلی در مـسایل مربـوط      کند که ایـن نهـاد، تـصمیم    عنوان می 

گیـري در   کند که ایـشان سـاختار و رونـد تـصمیم     این تصور را متبادر می  این بیان،    )15(.است

دانند؛ در حالی که ترتیب طـرح مراجـع    محور می سیاست خارجی جمهوري اسالمی را پارلمان 

 دهـد سـاختار و رونـد       گفته و تبیین نقش مقام رهبري در طرح ایشان، نشان می           گانه پیش  هفت

مذکور، در واقع، تحت لواي مرجع فائقه حاکمیـت، یعنـی رهبـري جمهـوري اسـالمی شـکل         

 ایـن  ،محـور اسـت و البتـه    محـور کـه رهبـري    گیرد و بوروکراسی در این زمینه، نه پارلمـان    می

گیري در سیاست خارجی جمهوري اسالمی، مطابق  برداشتی است که با ساختار حقوقی تصمیم

گیرنـده اصـلی در     اگر چنانچه مجلس شوراي اسالمی، تـصمیم در واقع، مشخص نیست   . است

 ؟باشد، چرا در طرح ایشان به عنوان مرجع چهارم مورد بررسی قرار گرفته اسـت   این حوزه می  

از سوي دیگر، نسبت میان مصوبات مجلس شوراي اسالمی، شوراي عالی امنیت ملی و مجمع          

لـوم نیـست اگـر هریـک از ایـن           تشخیص مصلحت نظام، در طرح ایشان مشخص نشده و مع         

بایست مبناي عمل و تصمیم قرار گیـرد و   میمصوبات با دیگري مغایرت داشته باشد، کدامیک  

 حوزه اختصاصی هریک از این مراجع براي تنظیم مصوبات، کدام اسـت؟ بـه نظـر        ،یا در واقع  
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گیري در   تصمیممند از ساختار و روند رسد، این همان معضلی است که مانع ارائه مدلی نظام می

  .سیاست خارجی جمهوري اسالمی از سوي ایشان شده است

درآمدي بر سیاست خارجی جمهـوري  یکی دیگر از متون آموزشی در این چارچوب، کتاب   

ایشان نیز از منظر . ، به نگارش درآمده است)1330( است که از سوي بیژن ایزدي ایران اسالمی

گیري در سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی    تصمیمرویکرد رسمی به تحلیل ساختار و روند       

گیـري در   منابع رسمی تـصمیم «پردازد و در عین حال، به جاي واژه ساختار، از عنوان    ایران می 

ایـن بـدان معناسـت کـه ایـزدي از      . کنـد  استفاده می» سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران   

بـه  . مند در این خصوص ارائه کنـد  خواهد مدلی نظام آگاه است و نمی» ساختار«الزامات عنوان   

جمهـوري  گیـري در سیاسـت خـارجی         نظر وي، مراجع رسمی و محق به اظهارنظر و تصمیم         

، ) مجلس خبرگان–شوراي تشخیص مصلحت (اسالمی، عبارتند از قانون اساسی، مقام رهبري   

هیـأت دولـت، ریاسـت    (، دولت به معناي قوه مجریه    )شوراي نگهبان (مجلس شوراي اسالمی    

  )16(.و وزارت امور خارجه) جمهوري، شوراي عالی امنیت ملی

تري از محمدي ارائـه داده، امـا در          بندي کلی  رسد ایزدي دسته    به نظر می   ،در این خصوص  

مهمترین نکته، نبود دلیل منطقی براي تلقی  .خورد طرح وي نیز نکات ابهام فراوانی به چشم می

وي در این خـصوص  . ر حوزه سیاست خارجی استگیر د قانون اساسی به مثابه مرجع تصمیم   

  :نویسد می

گیـري   بندي منابع تـصمیم   علت تقدم قانون اساسی بر مقام رهبر در تقسیم        «

بنـدي، مـستنبط از قـانون     در سیاست خارجی این است که در واقع، این تقسیم   

هـا و   اساسی است و این قانون است که حیطه حقـوق و اقتـدار و محـدودیت             

  )17(».کند  مقام رهبري را مشخص میهاي مسئولیت

گیردانـستن قـانون اساسـی اسـت؛ همچنانکـه          این توجیه فاقد منطق مشخص براي تصمیم      

دیگر مراجع ذکرشده در طرح ایشان نیز به کاربرد و منحصر توان این توجیه را در خصوص  می

بخـش و   وعیترسد قانون اساسی بیـشتر منبـع مـشر    در واقع، به نظر می. به مقام رهبري نیست  

هاي گوناگون از جمله سیاسـت خـارجی اسـت و نـه              گیري در حوزه سیاست    ساز تصمیم  نظام

و ابهام دیگر در طرح ایشان، به جایگاه شوراي عالی امنیـت ملـی              . گیري مرجع رسمی تصمیم  



 40ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ326

به حسب اینکـه  ایشان از یک سو، شوراي عالی امنیت ملی را   . گردد وزارت امور خارجه بازمی   

 در ذیل قوه مجریه قرار داده است و از سوي دیگر، ،ور، ریاست آن را بر عهده دارد رئیس جمه 

  :نویسد می

با عنایت به اینکه در شوراي امنیت ملی، تأیید رهبري و رئیس جمهـور و           «

گانه و دیگر ارگانهاي مؤثر مملکتی جمع است، بنابراین، ایـن     رؤساي قواي سه  

و همه اقتدارهاي مملکتـی را در خـود   کند  شورا به مثابه کل حکومت عمل می     

  )18(».دارد

رسد تلقی دوم ایشان، به چارچوب حقوقی ساختار قـدرت در   در این خصوص، به نظر می 

بایست شوراي عالی امنیت ملی را نیز در  میجمهوري اسالمی نزدیکتر است و در این صورت، 

زارت امور خارجه را نیز به از سوي دیگر، ایشان و  . ذیل مرجع رهبري طرح کرد نه قوه مجریه       

مثابه مرجع پنجم و مستقل از قوه مجریه طرح کرده است کـه بـاز هـم فاقـد دلیـل مـشخص                      

  .باشد می

د برخی نکات برجسته و ممتاز نسبت به نحوه تدریس دکتر     جطرح ایشان وا  در عین حال،    

 بـر نقـش   ایشان به درسـتی . نکته نخست در ارتباط با مجموعه رهبري است . باشد محمدي می 

گیري در سیاسـت خـارجی جمهـوري         مجلس خبرگان در این مجموعه و در ارتباط با تصمیم         

به نظر ایشان، مجلس خبرگان وظیفه خطیر انتخاب رهبر را بر عهده           . تأکید کرده است  اسالمی  

گـذاري خـارجی مـؤثر     مـشی  رو، نظر و مشرب آن به صورت غیرمستقیم در خط          دارد و از این   

  )19(.است

دوم آن است که ایزدي برخالف محمدي، شوراي عالی امنیت ملی را شـوراي عـالی                نکته  

فقط بخشی از وظایف این شورا در ارتباط بـا   «: داند و معتقد است    گذاري خارجی نمی   سیاست

اي از وظایف و تکالیف آن بـه مـسائل داخلـی و امنیـت      سیاست خارجی است و بخش عمده     

  )20(».داخلی اختصاص دارد

بـه نظـر ایـزدي، وزارت امـور         . گـردد   نیز به جایگاه وزارت امور خارجه بـازمی        نکته سوم 

هـایی نیـز در    گیـري  گذارانه و تصمیم توان صرفاً مجري دانست، بلکه وجوه خط    خارجه را نمی  

  :دالیل ایزدي در این خصوص عبارتند از. شود خالل فعالیت آن دیده می
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گـذاري   بـودن وي در سیاسـت   نتیجه، سهیموزیر امور خارجه در کابینه و در  عضویت  .یک

  .خارجی

شـود اقتـدار سـفرا بـیش از          االختیاربودن سفرا از سوي رئیس جمهور که باعث می          تام .دو

  .مجري ساده تصمیمات باشد

آوري خبر و تحلیل و نظر کارشناسی از سوي وزارت امور خارجه موجب سهیم             جمع .سه

  ). ها لید دادهتو(شود  گیري می شدن آن در فرایند تصمیم

در عمل، بسیاري از تصمیمات فوري و ضروري با توجه به خط مشی کلی سیاست         . چهار

  )21(.گردد خارجی کشور توسط وزارت امور خارجه یا سفیرانش در خارج از کشور اخذ می

فراینـد  «بـا عنـوان     ) 1336(مهمترین متن پژوهـشی در ایـن زمینـه، مقالـه عبـاس ملکـی                

 سـازمانی  –مقاله مذکور نیز رویکردي حقـوقی   . است» ت خارجی ایران  گیري در سیاس   تصمیم

گیري در سیاسـت خـارجی جمهـوري     دارد و از منظر رسمی به تحلیل ساختار و روند تصمیم         

گفته، به نقش قوه قـضائیه در   ملکی عالوه بر موارد مذکور در متون پیش. اسالمی پرداخته است 

به نظر وي، هرچند قوه قضائیه به طور . کند اشاره میگیري در سیاست خارجی نیز  روند تصمیم

گیري در سیاست خارجی ایران دخیل نیست، اما در دو بخش حـضور ایـن                مستقیم در تصمیم  

اول موارد مربوط به تحوالت قضایی کشور و الزام وزارت امور خارجه به          . شود قوه پررنگ می  

ا یـ ون حقوق بشر سازمان ملل متحد و       گویی در برابر نهادهاي حقوق بشري مانند کمیسی        پاسخ

بازوي نظارتی یعنی دیوان عـدالت    به واسطه داشتن دو،کمیته حقوق بشر مستقر در ژنو و دوم     

وزارت امـور خارجـه نیـز نظـارت     هـاي   اداري و سازمان بازرسی کل کـشور کـه بـر فعالیـت            

و دلیل از صـرف     ملکی نیز همچون ایزدي، معتقد است وزارت امور خارجه به د          ) 22(.کنند می

گیر همچون شـوراي عـالی امنیـت ملـی و            اول آنکه در اکثر مراجع تصمیم     . رود اجرا فراتر می  

هیأت دولت، وزیر امور خارجه، عضویت دارد و در مراجع دیگر نیـز ماننـد مجلـس شـوراي                    

اسالمی یا مجمع تشخیص مصلحت نظـام، مـسائل مربـوط بـه سیاسـت خـارجی بـا حـضور            

  .گردد رت امور خارجه بحث و بررسی میاي از وزا نماینده

ها  نمایندگیکه و غیرمترقبه است آمده، به قدري سریع    دوم آنکه، برخی اوقات، حادثه پیش     

گیـري   توانند منتظر گـردش کـار در فـضاي بوروکراتیـک تـصمیم             و مرکز وزارت خارجه نمی    
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یم گرفتـه و سـپس   در این گونه اوقات، وزیر امور خارجه، رأساً تـصم         . سیاست خارجی باشند  

  )23(.دهد مراتب را به مقامات دیگر گزارش می

گیـري در   در عین حال، مهمترین مزیت مقاله ملکی، ترسـیم نمـوداري از سـاختار تـصمیم      

گیري در سیاسـت   در این نمودار، ملکی روند تصمیم. سیاست خارجی جمهوري اسالمی است    

طالعات تا اخذ تصمیم و مرحله اجرایی ها و ا از مرحله ورود دادهرا خارجی جمهوري اسالمی 

دهد نهادهاي متنوع و بسیاري اعـم از نهادهـاي    نمودار نشان می. شدن آن، مشخص کرده است  

هاي فکر و نهادهاي مشورتی،  ها، اتاق آکادمیک، مطبوعاتی، امنیتی، نظامی، اطالعاتی، سفارتخانه

ح ایـن   مقاله ملکی عدم تبیین و تشری ضعف عمده .  در این فرایند دخیلند    ،گذار و اجرایی   قانون

شـدن آن    نکته مبهم اصلی در نمودار مذکور بـه رونـد ابـالغ تـصمیم و اجرایـی                . نمودار است 

گیري وجود دارند کـه تـصمیمات را    مطابق نمودار، دو نهاد اصلی تصمیم     در واقع،   . گردد بازمی

ـ  . شود کنند و تصمیمی به آنها ابالغ نمی     ابالغ می  د از رهبـري معظـم جمهـوري    ایـن دو عبارتن

رهبري، تصمیمات را به ستاد کل نیروهـاي مـسلح،          . 2 و مجلس شوراي اسالمی    1اسالمی ایران 

کند و مجلـس نیـز بـه رئـیس      رئیس جمهوري و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ابالغ می        

فـاع،  هاي د  خانه شده را به وزارت    رئیس جمهوري نیز تصمیمات اعالم    . جمهوري اسالمی ایران  

 این تـصمیمات را    ، ستاد کل نیروهاي مسلح    ،همچنانکه. کند اطالعات و امور خارجه، ابالغ می     

نمایـد و    به ستاد فرماندهی ارتش جمهوري اسالمی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ابالغ مـی             

ـ  هـا ابـالغ مـی    وزیر امور خارجه نیز به ادارات کل وزارت متبوعه و آنها نیز به سفارتخانه    . دکنن

گیري در سیاست خارجی جمهوري اسـالمی      بایست هسته اصلی تصمیم    مطابق این نمودار، می   

شـده از   شـده و ابـالغ    نسبت و رابطه میان تصمیمات گرفتـه ،به بیان دیگر. را دومرکزي دانست 

به خصوص که هیچ خطـی نیـز میـان      . سوي رهبري و پارلمان، در این نمودار مشخص نیست        

این در حالی اسـت کـه بـه لحـاظ        . ي در این نمودار ترسیم نشده است      شوراي نگهبان و رهبر   

از طریـق شـوراي نگهبـان، مـصوبات مجلـس      غیـر مـستقیم،   به طور  ،تواند قانونی، رهبري می  

  . شوراي اسالمی را وتو نماید

                                                                                                              
1 . I.R. Supreme Leader 
2 . Parliament 
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، سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی ایـران    دیگر در این خصوص، کتاب    یمتن پژوهش 

د علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است کـه در تحلیـل سـاختار    نوشته علیرضا ازغندي، استا 

گیري در سیاست خارجی جمهوري اسالمی، صرفاً به تشکیالت دیپلماسـی، بـه         رسمی تصمیم 

 عمـدتاً رویکـردي     ، پـژوهش وي   )24(.گذاري و اجرایی توجه دارد     مثابه ساختار خرد سیاست   

صوص وزارت امـور خارجـه اسـتناد      وي در نقد خود به قـوانین مـصوب در خـ           . انتقادي دارد 

 28از جمله مهمترین آنها، قانون مقـررات اسـتخدامی وزارت امـور خارجـه مـصوب                 . کند می

به موجب این قانون، وظـایف وزارت امـور        .  مجلس شوراي اسالمی است    1364فروردین ماه   

. ودش خارجه به پنج بخش مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، مطبوعاتی و کنسولی تقسیم می          

همچنین، در برنامه سوم توسعه، تأکید شده که وزارت امور خارجه تنها سازمانی است کـه بـر               

کلیه روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دسـتگاهها و واحـدهایی کـه بـه نحـوي در            

 است، ملزم رخارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در روابط خارجی اثرگذا

و  به نظر ازغندي، ایـن شـأن   .هاي ابالغی توسط وزارت امور خارجه هستند      سیاستبه اجراي   

 به واسطه عوامل مختلفی همچون تعدد مراکـز و       ،جایگاه قانونی وزارت امور خارجه، در عمل      

هـاي مختلـف در ارتبـاط بـا      هاي متفاوت و متناقض ارگان گیري و سیاست هاي تصمیم  سازمان

ام مستقیم نهادهاي مختلف دولتی و غیردولتـی بـه مـذاکره بـا     سیاست خارجی و همچنین، اقد    

ها و مراکز سیاسی کشورهاي خارجی، کارکرد عقالیی وزارت امور خارجه در روابط       شخصیت

هـاي    نـه فقـط موجـب کنـدي اجـراي سیاسـت          ،خارجی را مورد تردید قرار داده و ادامـه آن         

هاي وزارت امـور خارجـه، شـخص         شکردن تال  تواند در خنثی   اتخاذشده خواهد شد، بلکه می    

  )25(.رتبه نقش بازي کند وزیر و کارمندان عالی

هاي فرهنگی، نظامی و تجاري خارج از کشور اشـاره   براي مثال، ازغندي به تقسیم سیاست    

سـازمان فرهنـگ و   . کند که تنها در قلمرو حـوزه مـسئولیت وزارت امـور خارجـه نیـستند             می

هـاي   اسـت، فعالیـت   وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی وابـسته     ارتباطات اسالمی که قانوناً به  

دفتر تبلیغات اسالمی نیز در این زمینه، با این سازمان     . فرهنگی خارج از کشور را به عهده دارد       

مقولـه  . نمایـد  هاي نظامی را سپاه پاسداران انقالب اسـالمی تعیـین مـی    رایزن. کند همکاري می 

هـا و مؤسـسات دولتـی و     و در این مورد، سـازمان    اصلی تجارت خارجی نیز نامشخص است       
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هـا،   بندي این ارزیابی، ازغندي معتقـد اسـت ایـن ناهمـاهنگی            در جمع . غیردولتی فعال هستند  

ها و اقدامات موازي و بعضاً متضاد در عرصـه سیاسـت خـارجی، تهدیدکننـده امنیـت                   دخالت

اي افـزایش داده   سـابقه   طرز بیهاي وزارت امور خارجه را به  هزینه،کشور بوده و در عین حال  

  )26(.است

 خـود بـا   ی، در اثـر پژوهـش  )1337(در چارچوب این رویکرد انتقادي، محمدرضا تاجیک       

؟، به تحلیل و نقد ساختار بوروکراتیـک        عرصه فقدان تصمیم و تدبیر    : سیاست خارجی عنوان  

بـه صـورت    تحلیـل وي    . پـردازد  گیري در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران می        تصمیم

هـاي   گـزاره . هاي منطقی و در قالب سه گزاره مقدماتی و یک گزاره منتج ارائه شده است   گزاره

مفروض نظري نخست به نقل از جان الول، مدعی اسـت  . مقدماتی، سه مفروض نظري هستند   

. وظیفه اصلی سیاست خارجی، سازگاري و انطباق تعمـدي بـا محـیط جهـانی متحـول اسـت          

هـا    رفتار سیاسی خارجی حکومـت     بر آن است که    ،نقل از جوزف فرانکل   مفروض دوم نیز به     

هنگامی انطباقی است که چنان از عهده تحوالت محیط خارجی برآمده یا آنها را دامن زنند که                  

به عکس، رفتار غیرانطباقی . به حفظ ساختارهاي اساسی جامعه در چارچوبی مقبول کمک کند        

. کنـد کـه در چـارچوب مقبـول سـایرین اسـت         ک مـی  به تحوالتی در ساختارهاي اساسی کم     

 هرگونه انطباق تعمدي با محیط جهانی متحول،  عبارت از این گزاره است که     مفروض آخر نیز    

  .است) ملی(پوشانی ساختارها و کارکردهاي درونی  نیازمند انطباق و هم

ضعف استعداد انطباق برونی ایـران      «: گیرد ها، تاجیک نتیجه می    گرفتن این گزاره   با مفروض 

  )27(.»و قرارگرفتن آن در محیط مقبول سایرین، عمدتاً ریشه در ضعف انطباق درونی دارد

  :به نظر وي

متعدد و متنوع، منجر به » ساختارهاي شخصی«گیري  در ایران امروز، شکل «

 تکثر مراکز قدرت موازي، غیرمسئول و ناکارآمد شده که اغلب در حال رقابت،      

ــا یکــدیگر هــستند  ــارض ب ــا ســاختار ،در همــین شــرایط. کــشمکش و تع  ب

اي میان اجزاي آن دیده      بوروکراتیکی مواجه هستیم که تناسب و رابطه سازواره       

  )28(».بودن، در عمل، از کارایی الزم برخوردار نیست شود و در عین متورم نمی
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فتن خواسـت   گـر  رسد ضعف اسـتدالل تاجیـک بـه مفـروض          در این خصوص، به نظر می     

این در حالی است که در . گردد المللی بازمی جمهوري اسالمی براي انطباق با محیط متحول بین

بسیاري موارد یا مقاطع زمانی، عدم انطباق نوعی انتخاب از سوي جمهوري اسالمی و سیاست        

در واقـع، جمهـوري     . خارجی آن بوده نه گزینه تحمیلی به آن بـه دلیـل معـضالت سـاختاري               

بخش، بجز برخی استثناها،  ساز و فیصله می در بیشتر مقاطع زمانی، در تصمیمات سرنوشتاسال

اي است کـه    این نکته . در پی انطباق محیط خارجی با خواست و اراده خود بوده، نه عکس آن             

  .در رویکرد انتقادي تاجیک به سیاست خارجی جمهوري اسالمی، مغفول مانده است

سیاسـت خـارجی جمهـوري    «زآبادي، در مقاله خود با عنـوان    دهقانی فیرو  الدین سیدجالل

و در چـارچوب رویکـرد انتقـادي بـه سـاختار رسـمی              » هـا  رونـدها و بازتـاب    : اسالمی ایران 

گیري در سیاست خارجی جمهوري اسالمی، همچون دیگران، بـر سـاختارهاي متعـدد               تصمیم

  :به نظر وي. کند گیري در ایران تأکید می تصمیم

گیري رسمی در  گیري ساختارهاي موازي با ساختار تصمیم      کلعالوه بر ش  «

قانون اساسی و ظهـور بـازیگران فراسـاختاري کـه بـا خودمختـاري و بـدون                  

گـذاري مداخلـه    گیري و سیاسـت  هماهنگی با ساختار رسمی در فرایند تصمیم    

ــار و   مــی ــز ســاختارهاي فرعــی خودمخت ــد، در درون ســاختار رســمی نی کنن

متعـارض  گیري مـوازي و   کز تصمیمااند که به ایجاد مر     افتهناهماهنگی تکوین ی  

  )29(».انجامیده است

شناسـانه خـود بـه سیاسـت خـارجی جمهـوري             عالوه بر این، دهقانی در رویکرد آسـیب       

نبـودن سیاسـت خـارجی ایـران در سـاختارها و نهادهـاي بوروکراتیـک و           اسالمی، به نهادینـه   

گـذاري و   نشدن سیاست  نهادینه،به نظر وي . کند  می هاي تخصصی اشاره   ها و سازمان   کارگزاري

مند، موجـب شـده سیاسـت خـارجی       گیري سیاست خارجی در قالب ساختارهاي نظام       تصمیم

شـدن سیاسـت    شخصی. هاي آنان، ماهیتی فردي و شخصی پیدا کند       تحت تأثیر افراد و ویژگی    

غییـر و تحـوالت زودگـذر و    خارجی نیز تداوم و استمرار در آن را کاهش داده و آن را دچار ت         

کنـد منظـور وي آن نیـست کـه افـراد و        دهقـانی تـصریح مـی    ،البتـه . سازد نوسانات شدید می  

گیرندگان نباید هیچ نقش و تأثیري در سیاست خارجی داشته باشند، بلکه نکته اساسـی            تصمیم
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 گـذاري خـارجی بایـد تعـادل و تـوازن بـین            گیـري و سیاسـت     این است که در فرایند تصمیم     

متغیرهاي وابسته به نقش و بوروکراسی از یک طرف و متغیر فردي از طـرف دیگـر، ایجـاد و             

رسد ایـن تـوازن در سیاسـت خـارجی جمهـوري             به نظر دکتر دهقانی، به نظر می      . حفظ شود 

اي کـه سیاسـت خـارجی تـابعی از       اسالمی ایران به نفع اشخاص به هم خورده است، به گونه          

توان ادعا کـرد   می «،بر این اساس. گیرندگان شده است   صی تصمیم هاي شخ  ها و ذهنیت   ویژگی

  )30(».محور است تا ساختارمدار هاي سیاست خارجی ایران نیز بیشتر شخص حتی گفتمان

 خود با عنوان یشناسانه، محمدجواد اردشیر الریجانی در اثر آموزش در تداوم رویکرد آسیب

یا وزارت امـور  » ستگاه سیاست خارجیعلل ضعف د  «، به بررسی    هاي سیاست خارجی   درس

خانه، عوامل اصلی این ضعف را نبـود فهـم            وي در سطح کالن وزارت     )31(.پردازد خارجه می 

 ،ها و وظایف دستگاه دیپلماسی و رابطه این دستگاه با سایر اجزاء حکومت درست از مسئولیت

  .داند به ویژه رهبري نظام می

 تورم نیرو در دستگاه دیپلماسی، عدم به کـارگیري     در سطح خرد نیز الریجانی معتقد است      

نیروها به تناسب لیاقت و توان کاري و محل مناسـب و همچنـین، عـدم وجـود رابطـه کـاري             

وي در ادامـه ارزیـابی   . درست بین نیروها در درون دستگاه، سه عامل اصلی این ضعف هستند        

هـاي وابـسته بـه      دانـشکده دانـشکده وزارت امـور خارجـه، ماننـد سـایر          «کنـد    خود تأکید می  

هاي  در حالی که دانشگاههاي متعدد کشور، دانشکده     .  بلکه مضر است   ،ها نهادي زاید   وزارتخانه

علوم سیاسی دارند، معنی نـدارد یـک واحـد محـدود و وابـسته بـه یـک وزارتخانـه درسـت                       

  )32(».کنیم

گیري در   تصمیمرسد فرضیه اصلی رویکرد انتقادي به ساختار رسمی در مجموع، به نظر می

 این است که نبود تبیین شفاف و فـارغ از تنـاقض از ایـن              ،سیاست خارجی جمهوري اسالمی   

بایست به ایـن    را بپذیریم، آنگاه میادعاچنانچه این . گردد ساختار، به آشفتگی درونی آن بازمی 

زیی، به ور مشخص و جطیک از این متون، به  نقیصه در مطالعات مذکور اشاره کنیم که در هیچ  

گیري در سیاست خارجی جمهوري اسالمی اشـاره       تناقضات موجود در ساختار رسمی تصمیم     

هـاي مجلـس شـوراي      مشخص نیست آیا امکان دارد در شرایطی، خروجی  ،نشده و براي مثال   

م، در تناقض با ااسالمی، شوراي عالی امنیت ملی، هیأت وزیران و مجمع تشخیص مصلحت نظ
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و اگر چنین است، پیشنهادات آنها براي رفع این تناقـضات بـا توجـه بـه             یکدیگر قرار گیرند؟    

ساختار سیاسی جمهوري اسالمی و ماهیت آن چیست؟ به بیان دیگر، احکام کلی در خصوص     

سازي در این ساختار، در متون یادشده، فاقد دلیـل و         کاري و خنثی   وجود تناقض، تعدد، موازي   

  .قت نیستنداند، هرچند عاري از حقی مصداق بوده

  

  )غیررسمی(شناختی   جامعه–رویکرد سیاسی . ب

گیري در سیاست خـارجی جمهـوري       رویکرد غیررسمی در تحلیل ساختار و روند تصمیم       

اسالمی ایران، بر این مفروضه استوار است که متغیر تأثیرگذار در این روند، ساختار اجتمـاعی                

گیران جمهوري اسـالمی در      اجتماعی تصمیم جامعه ایرانی به طور کلی و یا خاستگاه و پایگاه           

این متغیري است که ساختار رسمی را در این حـوزه تحـت تـأثیر قـرار        باشد و    این عرصه می  

بـه ایـن معنـا، رابطـه سـاختار اجتمـاعی و             . بخشد دهد و به آن جایگاه و سهمی فرعی می         می

 کلی یا وضعیت یر ساختاریکی تأث. توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد سیاست خارجی را می

هاي مختلف یـا ترکیـب نیروهـاي       سیاست خارجی و دیگري تأثیر بخش      رتأثیر جامعه مدنی ب   

از بعد اول، سیاست داخلی و خارجی هر کشور، . هاي سیاست خارجی گیري اجتماعی بر جهت

 سنت  عواملی همانند،شود که در آن   بازتابی از نماي فیزیکی و وضعیت کلی جامعه قلمداد می         

و مدرنیته، میزان توسعه جامعه مدنی، همگونی یا ناهمگونی و هویت یا بحران هویت دخالـت          

دارند، اما از بعد دوم، هژمونی یک طبقه یا ترکیبی از چند طبقه اجتماعی یا گروههایی که قادر            

 رویکـرد  )33(.اند هدایت عمومی جامعه را در دست خود گیرند، مورد توجه قـرار دارنـد               شده

ست به تحلیل ساختار اجتماعی جامعه ایرانی و تأثیر آن بر سیاست خـارجی اشـاره دارد و              نخ

  . پردازد شناختی هیأت حاکمه در ایران می رویکرد دوم، به تحلیل جامعه

ایـران و  القلم، در اثر پژوهـشی خـود بـا عنـوان            در چارچوب رویکرد دوم، محمود سریع     

یر خاسـتگاههاي اجتمـاعی و تجربیـات تـاریخی      بـه تـأث  حلهـا،  شـدن؛ چالـشها و راه    جهانی

شـدن بـه عنـوان مهمتـرین      ر نحوه مواجهه آن با پدیده جهانی   بگیران جمهوري اسالمی     تصمیم

 ،شـدن  القلم، در فرایندهاي جهـانی  به نظر سریع. پردازد چالش کنونی سیاست خارجی ایران می 

از سوي . شود قتصادي متمرکز میها در مسائل ا    گیري اصل بر اقتصاد است و بسیاري از تصمیم       
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اي تصمیم گرفت در این فرایند وارد شود، بایـد بـه    پایه و در حال توسعه دیگر، اگر کشور میان   

دنبال استقالل اقتصادي نباشد، بلکه اقتصاد خود را در معرض تار و پـود اقتـصاد جهـانی، بـه                     

گـذاري   هانی و سـرمایه درصد اقتصاد ج 70افزون بر این، نزدیک به    . خصوص غرب قرار دهد   

  )34(.خارجی و تولید، در میان کشورهاي صنعتی است

گاه پدیده اقتصادي  القلم، جمهوري اسالمی ایران هیچ  این در حالی است که به اعتقاد سریع       

  :به نظر وي. رو، امکان حضور در اقتصاد جهانی را نیافته است نبوده و از این

 اقتـصادي نبـوده، نـه تنهـا بـا         اینکه جمهوري اسالمی ایـران یـک پدیـده        «

خاستگاه ایدئولوژیک آن تطابق دارد، بلکه با پایگاه طبقـاتی رجـال سیاسـی و               

رجـال جمهـوري اسـالمی از     . نخبگان سیاسی و ابزاري آن نیـز سـنخیت دارد         

داران،  ، سـرمایه   اشـراف . انـد  ترین اقشار اجتماعی ایران بوده     ترین و محلی   بومی

داران، جـزء رجـال سیاسـی        ، مالکین بزرگ و زمـین     صاحبان صنایع، بانکداران  

به تعبیر متخصصین اقتصاد سیاسـی، رجـال      . اوائل انقالب اسالمی ایران نبودند    

اهللا  اي آیـت   اهللا بهـشتی و تـا انـدازه         نبودند و بـه جـز آیـت        1گرا الملل ایران بین 

والمسلمین خاتمی، عمـوم رجـال سیاسـی پـس از            االسالم رفسنجانی و حجت  

  )35(».اي از جهان و مسائل آن نداشتند  ایران، اطالعات و بینش گستردهانقالب

القلم، طرح  پس از انقالب، سریعشناختی در مورد رجال      ت این واقعیت مهم جامعه    ابه مواز 

داند که پیروزي انقالب ایران نتیجه مبارزات سیاسی یک دوره یک   این نکته را حائز اهمیت می     

شـد و بـه طبـع،        کانونی آن ضـدخارجی و ضـدغربی تعریـف مـی          و نیم قرنی بود که ماهیت       

غربـی شـاه مبـارزه       توان از مدیران انقالب که با انگلستان، روسیه، آمریکا و حکومت تمام            نمی

  )36(.گرا باشند الملل کرده بودند، انتظار داشت بین

یند جهانی القلم، ورود در فرا اهمیت طرح این موضوع از این زاویه است که به اعتقاد سریع

المللی بـه   شدن یعنی نگاه بین  گراست و پذیرفتن جهانی    الملل شدن، نیازمند نخبگان سیاسی بین    

ماهیت خود و  با ماهیت طبقاتی رجال پس از انقالب که توان و قدرت و اقتدار        ،مسائل داخلی 

گیـري   القلم در نتیجـه  روست که سریع از این. کنند، در تضاد است    را به شدت بومی تعریف می     

                                                                                                              
1 . Internationalist 
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جایگاه جامعه روحانیت و بازتعریف احتمـالی ایـن تـشکل مهـم             «کند   پژوهش خود تأکید می   

هاي اقتصادي، سیاست داخلی و سیاسـت خـارجی    گیري مذهبی و سیاسی در کشور، در جهت      

  )37(».کننده خواهد بود بسیار تعیین

للی وزارت امـور  الم زاده نیز در پژوهش خود براي دفتر مطالعات سیاسی و بین          احمد نقیب 

، بر نقش نهاد تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران        با عنوان    ،خارجه

مفروضــه پــژوهش وي، نقــش تأثیرگــذار فرهنــگ ملــی بــر  . روحانیــت تأکیــد کــرده اســت

 وي معتقد است یکـی  ،در این چارچوب. گذاري و اصول سیاست خارجی ایران است      سیاست

گذاري و    سیاست ري فرهنگ ملی، تأثیري است که نهادهاي فرهنگی در ام         از راههاي تأثیرگذار  

 ایـران را بـه   یزاده، نهادهاي فرهنگ  نقیب)38(.گذارند گیري سیاست خارجی بر جاي می    جهت

 ،کند و مهمترین نهاد مذهبی را به طور عـام و گـسترده   دو دسته مذهبی و غیرمذهبی تقسیم می    

 در عـصر جمهـوري اسـالمی، روحانیـت بـه            ،حلیـل وي  مطـابق ت  . دانـد  روحانیت شـیعه مـی    

جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه، جامعـه       . هاي متعدد رسمی و غیررسـمی مجهـز شـد          سازمان

روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز، سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان فرهنگ و ارتباطات  

ر، بـه لحـاظ ماهیـت      ایـن قـش   . اعمال نفوذ خاصـی برخوردارنـد     و   از قدرت    ،اسالمی، هریک 

. اجتماعی و هویتی خود، عمدتاً به حراست از فرهنگ دینی در سیاست خارجی پرداخته است          

براي مثال، جانبداري طالب و روحانیون از تأکید مجدد بر فتواي امام خمینی در مورد سـلمان           

یـد  همچنـین، تأک . رشدي، به احتیاط بیشتر وزارت امور خارجه در این قـضیه انجامیـده اسـت           

ها یا گرایش بیـشتر بـه جانـب کـشورهاي            روحانیون بر انجام شعائر مذهبی از سوي دیپلمات       

تأثیرگـذاري سـازمان فرهنـگ و      . اسالمی، از نتایج حضور آنها در حوزه روابط خارجی اسـت          

هاي نماز  تریبون. هاست هاي فرهنگی در سفارتخانه ارتباطات اسالمی نیز عمدتاً از طریق وابسته

ها و گاه تهیـیج     گذارند و از طریق نطق      بیشترین تأثیر را بر افکار عمومی بر جاي می         جمعه نیز 

  )39(.هاي روابط خارجی ایران مؤثرند گیري احساسات مردم، بر جهت

زاده از دانــشگاهها، مطبوعــات و  در خــصوص نهادهــاي فرهنگــی غیرمــذهبی نیــز نقیــب

به نظر وي، تأثیرگـذاري ایـن       . برد  می  فرهنگی مثل انجمن نویسندگان نام     –هاي صنفی    انجمن

براي مثال، دانشگاهها سعی داشته     . اهمیت نیست  نهادها بسیار نامرئی و غیررسمی است، اما کم       
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ها، کتابها و میزگردها، نظر مسئولین سیاست خارجی کشور را به اهمیت  و دارند از طریق نوشته

در آسـیاي مرکـزي و منطقـه قفقـاز و           هاي نفوذ فرهنگی، تأثیر زبان فارسـی         منافع ملی، حوزه  

زاده بیشترین نقص سیاست خارجی ایران       در نهایت، نقیب   )40(.مسائلی از این نوع جلب کنند     

بـه اعتقـاد وي، در   . دانـد  را متوجه نحوه انتخاب کارگزاران فرهنگی مؤثر بر روابط خارجی می    

رین مردم نسبت بـه تـاریخ و   ت ترین و آگاه همه کشورهاي جهان، سیاستمداران از میان فرهیخته      

گیرند، اما در ایران،  فرهنگ کشور خود انتخاب و سپس زیر آموزش شدید و متمرکزي قرار می

گـردد کـه     نقص اصلی به این نکته برمـی      . انتخاب کارگزاران تابع منطق و اصول دیگري است       

ـ   هاي غیرمذهبی و عالقه به شخصیت حکومت اسالمی    دارد و در مندان به فرهنگ ملی اعتمـاد ن

کـسانی کـه بـه عنـوان رایـزن          . زمینه کارکردهاي مذهبی هم از نیروي کافی برخوردار نیـست         

بیـشتر از معـاودین   شـوند،   فرهنگی از سوي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی انتخـاب مـی           

اند و یا از طالب جـوانی   هاي ملی بوده و با تاریخ ایران بیگانه    عراقی هستند که فاقد حساسیت    

اي به مسائل فرهنگی و سیاسی ندارند و ایـن امـر باعـث ضـایعات      جانبه ند که احاطه همه  هست

گیرد در جاهایی که فرهنگ ملی به صـورت      زاده نتیجه می   نقیب. شود ناپذیري شده و می    جبران

شده بر سیاست خارجی ما اثر گذارده و یـا از طریـق تـأثیر بـر                  ریزي خودبخودي و غیر برنامه   

دهد، با موفقیت بیشتري روبرو بوده است تا        ه سیاست خارجی کشور جهت می     افکار عمومی ب  

  )41.(از طریق نهادها و کارگزاران

تـو، بـه     در این چارچوب، علیرضا ازغندي نیز با استعانت از نظریه گـردش نخبگـان پـاره               

دیپلماسی جمهوري اسالمی یعنی وزارت امور خارجـه   تحلیل منشاء اجتماعی نخبگان دستگاه      

پـس از پیـروزي   کـه  بـرد   ازغندي از چهار گروه مشخص نام می    ) 42.(پردازد نقد آثار آن می   و  

  :این چهار گروه عبارتند از. انقالب اسالمی به کادر وزارت امور خارجه پیوستند

کردگان خارج از کشور که به زبان انگلیسی مسلط بودند و معموالً در آمریکـا       تحصیل .یک

در ایـن  . اند هایی بر ضد رژیم گذشته داشته  زمان دانشجویی، فعالیتتحصیل کرده و درو اروپا  

ارتباط، دانشجویانی که قبالً در انجمن اسالمی دانشجویان ایرانـی در آمریکـا شـاخه کالیفرنیـا               

تعـدادي از آنـان از جملـه دکتـر     . کردند، در اولویت قـرار گرفتنـد     عضو بودند و یا فعالیت می     

ال خرازي، دکتر محمد جواد اردشیر الریجـانی، دکتـر محمـد جـواد        اکبر والیتی، دکتر کم    علی
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و حسین عادلی، در مناصب عالی وزارت امور خارجه به کـار پرداختنـد و بـه تـدریج،         ظریف  

  .دیگر رفقاي خود را نیز به دستگاه دیپلماسی کشور جذب نمودند

متفاوت جغرافیـایی،  با پراکندگی  تعداد بسیار زیادي که نماینده طبقات مختلف جامعه          .دو

هاي صاحب نفوذ و یا به  هاي سیاسی و مالی وزارتخانه یا به توصیه شخصیت به خاطر جذابیت

هاي حکومتی یا شرکت در امتحان ورودي و همه بـا      صورت مأمور به خدمت از دیگر سازمان      

ب حضور این نیروهاي جدید و جوان، هم ترکی     . چراغ سبز وزیر وارد دستگاه دیپلماسی شدند      

طبقاتی نخبگان وزارتی را دگرگون کرد و هم شأن و مقام علمی و سیاسی وزارت امور خارجه  

  .ترین سطح نزول داد ها به پائین را در این سال

الملل وابسته بـه وزارت امـور خارجـه از سـال      اندازي دوباره دانشکده روابط بین   با راه  .سه

اند، در وزارتخانه مشغول بـه کـار    حصیل شدهالت ، اکثریت کسانی که از این دانشکده فارغ       1362

 درصد کارکنـان رسـته   65 تا 60، حدود 1380شود در سال  شدند، به نحوي که حدس زده می    

  .دهند سیاسی را تشکیل می

در ) ع(  صـادق  مالتحـصیالن دانـشگاه امـا       نفر از فـارغ    70 – 75در نهایت، با حدود     . چهار

  . وزارت امور خارجه مواجه هستیم

موع، ازغندي معتقد است کادر تأثیرگذار و نخبه وزارت امور خارجه، تخصص الزم           در مج 

مثال بارز وي در این خصوص، دو وزیـر امـور خارجـه           . اند نداشتهرا براي ورود به این حوزه       

اکبر والیتی و کمال خرازي است که اولی پزشک اطفال و        مهم در جمهوري اسالمی یعنی علی     

 بـه فراینـد    ،وي دلیل این امر را در مرتبه نخـست        .  تربیتی بوده است   التحصیل علوم  دومی فارغ 

داند که نمـود حـاد آن در وزارت امـور     گیري ساختار اداري جمهوري اسالمی مربوط می     شکل

این فرایند متـأثر از مـذموم دانـستن آریـستوکراسی رژیـم پهلـوي و                . خارجه بروز یافته است   

رو، پـس از   از ایـن . قاتی و قشربندي اجتماعی آن بـود  بودن ساختار طب   غیرطبیعی و غیرتاریخی  

ها و رعایـت و پایبنـدي بـه     ن اتکا به اصالتو بد ،انقالب، تمایل به جایگزینی نیروهاي کارآمد     

دلیـل دیگـر بـه سـاختار ضـعیف اقتـصادي ایـران بـه دلیـل                  . مناسبات مدیریتی به وجود آمد    

 دالرهاي مأموریتی بـراي کارمنـدانی       به عبارت دیگر، جذابیت   . گشت شدن جنگ بازمی   طوالنی

التفاوت چشمگیر دالرهاي نرخ دولـت از نـرخ    توانستند برخالف دیگر شهروندان با مابه     که می 
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اهتمـام  . آزاد، به سرعت وضعیت اقتصادي خود را سامان ببخشند، این روند را به وجـود آورد              

کسب پست نماینـدگی در   هاي تخصصی براي     اصلی وزارتخانه قبل از آنکه معطوف به قابلیت       

گیري اهداف سیاست خارجی باشد، مبدل بـه   خارج کشور و یا اعزام به مأموریت به منظور پی    

  )43.(رقابتی فشرده میان نزدیکان به کانون قدرت و قمرهاي حاشیه آنها شد

 ازغندي، در دوره وزارت خرازي نیز شاهد تحولی اساسی در ترکیب پرسنلی     لمطابق تحلی 

شناسـی رئالیـستی     در واقـع، گـردش نخبگـان در چـارچوب جامعـه           . ایم ه نبوده وزارت خارج 

گروه جدیدي که تا روي کار آمدن آقاي هاشـمی رفـسنجانی           . تو صورت نگرفت   ویلفردو پاره 

وارد جرگه نخبگان حکومتی شدند، نتوانستند همانند نخبگـان سـنتی قبـل از انقـالب، منـشاء                

تالش براي تأمین منافع شخصی و گروهی بـه بهـاي   . تحولی در حوزه سیاست و قدرت شوند  

مثبت از چرخش و دگرگـونی  گیري  فراموشی نمایندگی ملت و تأمین منافع همگانی، مانع بهره   

  ) 44.(نخبگان سیاسی گردید

وسـه سـال    هاي سیاسی که در بیست  در هر صورت، مطابق برآورد ازغندي، تمام شخصیت       

اي اداري و سیاسـی وزارت امـور خارجـه را در    هـ  نخست جمهوري اسالمی، بـاالترین پـست    

  .باشند اختیار داشته یا دارند، داراي منشاء اجتماعی روستایی و یا طبقه متوسط سنتی می

عالیرتبـه وزارت امـور خارجـه بیـانگر نـوعی          تحلیل اجتماعی وضعیت طبقاتی کارمنـدان       

در ایران، در روند تکوین و . ائتالف استثنایی در مقایسه با سایر کشورهاي در حال توسعه است

همچنانکـه در    .پیروزي انقالب، شاهد ائتالف طبقه متوسط جدید با طبقه متوسط سنتی هستیم           

در قوه مجریه و به ویـژه در میـان         ) زمان انتشار کتاب  (وسه سال عمر جمهوري اسالمی       بیست

. م یافته اسـت کارکنان وزارت امور خارجه، همکاري و همزیستی این دو نیروي اجتماعی تداو        

هایی با منشاء اجتماعی طبقه متوسـط        البته، روند تحوالت پرسنلی، در جهت افزایش شخصیت       

این وضعیت به تعبیر ازغندي، موجب تداوم فرهنگ آمریـت و تحکـم در روابـط       . جدید است 

نگر و رفتار سیاسی غیرعقالنی در میان نخبگـان وزارت           مراتبی وزارتخانه، ذهنیت توطئه    سلسله

  )45.(ور خارجه شده و به ناکارآمدي سیاست خارجی ایران انجامیده استام

در چارچوب رویکرد نخست، یعنی تحلیل ساختار اجتماعی جامعه ایرانـی و تـأثیر آن بـر       

الملـل   توان به مقاله محمدرضا دهـشیري اسـتادیار دانـشکده روابـط بـین             سیاست خارجی، می  
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گذاري خارجی جمهوري اسـالمی       مدنی بر سیاست   تأثیر جامعه «وزارت امور خارجه با عنوان      

، یعنی دو سال پس از روي کار آمدن سید محمد   1378این مقاله که در سال      . اشاره کرد » ایران

رشد جامعـه   «جمهور ایران، به چاپ رسیده است، مدعی است          خاتمی به عنوان پنجمین رئیس    

 جمهوري اسالمی ایران شده مدنی در ایران، موجب اصالح ساختار و کارکرد سیاست خارجی     

کـه محوریـت را بـه    را هایی  گیري، مدل هاي مختلف تصمیم دهشیري از میان مدل   ) 46.(»است

 براي تحلیـل فراینـد      ،دهند می) رسمی( حکومتی   –ساختارهاي بوروکراتیک و نهادهاي اداري      

، نقـش و  ها داند، زیرا این مدل گیري در سیاست خارجی جمهوري اسالمی نامناسب می     تصمیم

دانند و در عین حال،       تبعی و فرعی می    ،تأثیر جامعه مدنی را نسبت به ساختار رسمی حکومت        

کنند، حال آنکـه در جامعـه مـدنی،      گیرنده را همیشه یکسان و ثابت فرض می        بازیگران تصمیم 

ی به نظر وي، مدلی که با تأثیر جامعه مدن. ها و بازیگران در حال تعامل و تکامل هستند سیاست

ایـن  . بر سیاست خارجی همخوانی و سازگاري بیشتري دارد، همانا مدل گرداگـرد میـز اسـت         

نشینند تا نقش خود را در تولید       مدل، بر این فرض استوار است که بازیگران در اطراف میز می           

گرایـی    معتقد به رونـد نخبـه  ،این مدل، ضمن تأکید بر کارکردگرایی. ایفا کنند سیاست عمومی   

 بـه سـنجش   ،مدل مذکور. ومتی و غیرحکومتی در تمامی سطوح گرداگرد میز است       اعم از حک  

پـردازد و معتقـد      گیري در مراحل مختلف مـی      میزان تأثیر گروهها و بازیگران بر فرایند تصمیم       

باشـند، بلکـه در    است بازیگران همیشه ثابت نیستند و از نفوذ و تأثیر یکـسان برخـوردار نمـی        

   )47(.ی، تأثیر آنها متفاوت استمراحل مختلف سیاست خارج

گیري در سیاسـت    به نظر دهشیري، مدل گرداگرد میز بیشتر با فرایند تصمیم      ،بر این اساس  

گیري  تواند به تبیین فرایند و چگونگی تصمیم خارجی جمهوري اسالمی انطباق دارد و بهتر می      

ی، حکـومتی و سیـستمیک   بپردازد؛ چرا که اوالً بر متغیرها و عوامل نقشی، شخصیتی، اجتمـاع        

ها به عنـوان نهادهـاي      ها و رسانه   نفوذ، انجمن  ثانیاً به احزاب سیاسی، گروههاي ذي     . تأکید دارد 

ثالثـاً همبـستگی و همزیـستی      . گیـري تـوجهی خـاص دارد       جامعه مدنی اثرگـذار بـر تـصمیم       

کیـد قـرار   المللـی مـورد تأ   اي و محیط بین آمیز را در سطح محیط مجاور، محیط منطقه   مسالمت

رابعاً به ماهیت نظام سیاسی، نظام حزبی، انتخاباتی و ارتباطاتی و نهادهاي اجتماعی و             . دهد می

پردازد و با پارادایم حاکم بر فضاي عمومی جامعه  مشارکتی و نقش آنها در سیاست خارجی می
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وههـاي  گیرد در این صورت، گروههاي فراسـاختاري، گر     دهشیري نتیجه می  . ایران انطباق دارد  

گیري را طبق میـل      توانند جریان تصمیم   هاي مجاور سیستمی نمی    گرا و مجموعه   فشار خشونت 

خــود منحــرف کننــد، بلکــه تنهــا ســاختارهاي رســمی و غیررســمی کــه مــشارکت آنهــا در  

گیري  توانند در فرایند تصمیم    گذاري خارجی در چارچوب قانون مجاز شمرده شده می         سیاست

  )48(.یندسیاست خارجی دخالت نما

دهشیري در ارزیابی خود از سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران، معتقد است پـس از           

تحقق جامعه مدنی در جمهوري اسالمی ایران، چهار تحول اساسی در سیاست خارجی ایـران              

  :این تحوالت عبارتند از. رخ داده است

 تـسلیحاتی در  –  بـه جـاي بازدارنـدگی نظـامی    1 تأکید بر سیاست بازدارندگی مردمی   .یک

  . امنیتی–سطح روابط نظامی 

آمیـز و در   جویانه و خصومت آمیز به جاي رفتار مقابله    جویانه و مسالمت    رفتار همکاري  .دو

نمـود ایـن تحـول را       . پیش گرفتن سیاست گشایش به جاي انزواطلبی اجبـاري یـا داوطلبانـه            

قراري رابطـه بـا مـصر، افـزایش         آمیز با عربستان سعودي، بر     توان در توسعه روابط مسالمت     می

روابط حسن همجواري با کشورهاي حوزه خلیج فارس، ارتقـاء سـطح روابـط دیپلماتیـک بـا             

 فرهنگی با ملت آمریکا و در پیش گـرفتن سیاسـت    –انگلستان و نیز توجه به روابط اقتصادي        

هـاي    قـدرت  ،)به ویژه فرانسه و آلمـان     ( یعنی توسعه روابط با کشورهاي اروپایی        2سازي متنوع

  .، مشاهده کرد)روسیه(و قدرت اوراسیایی ) به ویژه چین و هند(آسیایی 

المللی همزمان با تحقـق جامعـه     تأکید روزافزون جمهوري اسالمی بر جامعه مدنی بین .سه

 این است که جمهوري اسالمی ایران دیگر        ،نشانه این تحول، به زعم دهشیري     . مدنی در داخل  

دانـد، بلکـه آن را    هاي بـزرگ نمـی      و پرداخته قدرت   هفاً نهادي ساخت  سازمان ملل متحد را صر    

نهادي مؤثر براي تبادل نظر، حل اختالف جهانی، استقرار صلح و امنیت پایـدار و امدادرسـانی       

  .کند به ملل محروم قلمداد می

                                                                                                              
1 . deterrence by people 
2 . diversification 
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اي  نظر در تحلیل تحوالت منطقـه    رشد جامعه مدنی، موجب آگاهی بیشتر و وسعت       . چهار

هـاي   المللی به دلیل نقش روزافـزون گروههـاي پژوهـشی و مراکـز و کمیـسیون                 بین و مسایل 

 در سطح اجرایی نیز شاهد پویـایی        ،همچنانکه. گیري گردیده است   تحقیقاتی در فرایند تصمیم   

 در 1سـاالري  هاي فـردي یـا فـضیلت    کادر سیاسی و توجه روزافزون به تحصیالت و شایستگی 

گیـري   باشیم که این مهم موجبات هماهنگی تصمیم   پلماتیک می دی -انتخاب نمایندگان سیاسی    

  .و اجراي سیاست خارجی را فراهم آورده است

 به اعتقاد دهشیري، جمهوري اسالمی، سیاسـت خـارجی را بـه           ،این تحوالت موجب شده   

هاي میلیتاریستی نداند و در عـین حـال، سـطح           بدیلی براي سیاست  و  عنوان مقوله امنیت ملی     

  )49(. در سیاست خارجی اولویت بیشتري در مقابل سطح تحلیل دولتی بیابدتحلیل ملی

برآورد دهشیري از ساختار کلی جامعه ایرانی و تأثیر آن بر سیاسـت خـارجی، قابـل نقـد                   

 ایشان از میزان رشد جامعه مدنی در جامعه ایرانی و آثار آن بر سیاست خـارجی      تخمین. است

رویدادهاي مربـوط بـه     . بینانه است  ه و در واقع، غیرواقع    بینان جمهوري اسالمی، تا حدي خوش    

سیاست خارجی جمهوري اسالمی در دوره ریاسـت جمهـوري خـاتمی و پـس از آن، نـشان                  

دهد حتی اگر رشد جامعـه مـدنی و تحقـق آن را در دوره خـاتمی، مطـابق ارزیـابی دکتـر                 می

  .نیمبدارقابل بازگشت شده و غی اي نهادینه توانیم آن را پدیده دهشیري بدانیم، نمی

رویکردهاي نخبگان در فرایندهاي سیاست خارجی  «اي تحت عنوان     ابراهیم متقی، در مقاله   

وي . کنـد  شناسی نخبگی، به همین وضعیت اشاره مـی      ، از منظر جامعه   »جمهوري اسالمی ایران  

می وضعیت اجتماعی جامعه ایرانی و تأثیر این ساختار کالن بر سیاست خارجی جمهوري اسال

گرایـی    نوعی نخبـه   ،مقصود وي از این عنوان    . دهد توضیح می » گرایی ناقص  نخبه«را با عبارت    

گرایـی در بـسیاري      اي که توده   گرایی قرار گرفته است، به گونه      است که تحت تأثیر فرایند توده     

شـود و فـضایی بـه وجـود      مواقع، جانشین فرایندهاي ساختاري در سیاست خارجی کشور می    

گیـري خودشـان را بـه نـوعی از دسـت       که بر اسـاس آن، سـاختارها قـدرت تـصمیم     آورد   می

گذاري جمهوري اسـالمی   گرایی در سیاست  به بیان دیگر، متقی معتقد است نخبه     )50(.دهند می

ناپـذیر نیـست و از    نشده و فراینـدي بازگـشت    و فراتر از آن در جامعه ایرانی، نهادینه و تثبیت     

                                                                                                              
1 . meritocracy 
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تــأیید فرضـیه خـود، بـه رویـدادهاي دوره ریاسـت             وي بـراي    .  است  ناتمام یا ناقص   ،رو این

گـردان آمریکـایی در    طلبانه بـه اتوبـوس جهـان    حمله خشونت. کند جمهوري خاتمی اشاره می 

و تـأثیر آن بـر   » خالـد اسـالمبولی  «تهران و فشارهاي فراساختاري براي عدم تغییر اسم خیابان    

ـ  نخبه« براي تشریح وضعیت   یهای مثالماندن برقراري روابط ایران و مصر،        عقیم »  نـاقص یگرای

دهد برخالف ادعاي دهشیري، حتی در دوره خـاتمی نیـز سیاسـت           ها نشان می   این مثال . است

گرا  گروههاي فراساختاري، گروههاي فشار خشونت    «خارجی جمهوري اسالمی ایران، متأثر از       

گـردد کـه    همـان آسـیبی بـازمی   دلیل این امـر بـه   . بوده است» هاي مجاور سیستمی و مجموعه 

محـوري سیاسـت خـارجی     الدین دهقانی آن را بازشناسی کرده و آن همانـا شـخص         سیدجالل

در واقع، تأثیرپذیري سیاست خارجی جمهـوري   . بودن آن است   ایهپجمهوري اسالمی و نه نهاد    

اسالمی از گفتمان جامعه مدنی در دوره خـاتمی، ناشـی از تـأثیر شخـصی خـاتمی بـر رونـد                 

هایی  همچنانکه در حوزه. خارجی بود و نه قوت و تحقق جامعه مدنیگیري در سیاست  صمیمت

پذیر نبود و متقی به بخشی از مـصادیق آن    که گفتمان خاتمی نفوذ نداشت، این تأثیر هم امکان        

با مطالعه روند سیاست خارجی جمهوري اسالمی پس از دوره خاتمی و در             . اشاره کرده است  

در . انـد  یابیم که هر چهار تحول مـورد اشـاره دهـشیري، متوقـف شـده             ، درمی دوره دولت نهم  

.  تسلیحاتی بر بازدارندگی مردمی اولویت یافته اسـت -سیاست بازدارندگی، بازدارندگی نظامی    

انطبـاق  «جویی در روابط خارجی، جـاي خـود را بـه رویکـرد         زدایی و همکاري   رویکرد تشنج 

 دلیل، سطح روابط با اروپا، آمریکا و حتی کشورهاي عربـی      به همین . داده است ) 51(»تهاجمی

نگاههـاي گذشـته   . سازي وجود ندارد گیري از رویکرد متنوع  رو، امکان بهره   تنزل یافته و از این    

به نقش سازمان ملل در حال بازسازي است و سطح کارشناسی در دستگاه دیپلماسی جمهوري 

گیري در سیاسـت   دهد ساختار و روند تصمیم   ان می این وضعیت، نش  . اسالمی ارتقا نیافته است   

خارجی جمهوري اسالمی ایران هم در سطح رسمی و هم در سطح غیررسمی، از معـضلی بـه    

  . برد ثباتی رنج می نام عدم نهادینگی و بی

هـاي غیردولتـی و مـدنی و نـاظر بـر منـافع                توان از کنار نهادها و هسته      در عین حال، نمی   

هاي  در سال. هاي مجازي در جامعه ایرانی به سادگی عبور کرد        سطح رسانه عمومی به ویژه در     

هـاي مجـازي و در    هاي متفکر به ویژه در قالـب رسـانه   هاي فکر و هسته  گذشته، طیفی از اتاق   
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اند که نـشانگر سـطح جدیـدي از رشـد مـدنیت در عرصـه                 فعال شده حوزه سیاست خارجی    

تـوان بـه سـایت دیپلماسـی ایرانـی و           ثال می براي م . سیاست خارجی جمهوري اسالمی است    

نظـران و پژوهـشگران ایـن عرصـه اشـاره کـرد کـه منجـر بـه           هاي صاحب فام از بالگ انبوهی  

 ایـن  ،البتـه .  در جامعه ایرانی شـده اسـت      1گر هاي پژوهش  اي به نام دیپلمات    گیري پدیده  شکل

خـارجی جمهـوري   سیاسـت  گیـري در   ثیرگذاري آن بر رونـد تـصمیم     أبه منزله ت  پدیده، لزوماً   

  .اسالمی نیست

  

  گیري نتیجه

بررسی متون پژوهشی و آموزشی انتـشاریافته در خـصوص سیاسـت خـارجی جمهـوري                

هاي پژوهشی و منظرهاي آموزشی بسیاري، از سوي مدرسان  دهد حوزه  نشان می،اسالمی ایران

رسد نقـش   نظر میرسمی، به  در چارچوب رویکرد    . اند گران مورد غفلت قرار گرفته     و پژوهش 

گیري سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران، مهمترین حوزه     افراد در ساختار و روند تصمیم     

نـشدگی سـاختار و     نبودن و تثبیت   این در حالی است که به دلیل نهادینه       . پژوهشی مغفول است  

با  نقش و تأثیر افراد در این روال بسیار          ،گیري سیاست خارجی جمهوري اسالمی     روند تصمیم 

  .کننده است اهمیت و تعیین

شناسـانه و خاسـتگاههاي    تـوان بـا تأکیـد بـر ابعـاد روان      در این خـصوص، بـه ویـژه مـی       

شناختی رهبران جمهوري اسالمی و یا تجربیات فردي آنها در طول حکومت و همچنین،  جامعه

را گیري آنها و شیوه مدیریتشان، بروندادهاي سیاست خارجی جمهوري اسـالمی         سبک تصمیم 

  . توضیح داد و تبیین نمودبه مثابه تصمیم، 

حوزه مغفول دیگر در این متون، عدم توجه به سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران از   

یک از این متون، به بررسی تعامالت میـان     در واقع، هیچ  . منظر مدل سیاست بوروکراتیک است    

  .اند ی ایران نپرداختهگیري در سیاست خارجی جمهوري اسالم سازمانی در روند تصمیم

 اطالعـاتی در سـاختار رسـمی و غیررسـمی     –، نقش نهادهـاي نظـامی و امنیتـی          همچنین

ایـن در  . گیري در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران، عمدتاً مغفول مانـده اسـت          تصمیم

                                                                                                              
1 . Schollar Diplomats 
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هاي مطالعاتی سیاست خـارجی در دیگـر کـشورها، بخـش مهمـی از              حالی است که در سنت    

از سـوي دیگـر، یکـی از مهمتـرین          . ها به نقش این نهادها اختصاص دارد       هشمطالعات و پژو  

مسائل جمهوري اسالمی ایران در سی سال گذشته، در حوزه خـارجی، مـسئله بقـا بـوده و از               

گیري در سیاست خارجی ایـران   رو، نهادهاي مذکور نقش مهمی در روند و ساختار تصمیم         این

  .اند ایفا کرده

سیاست روان احتشامی، شهرام چوبین و جرالدگرین در تحقیقی با عنوان دانیل بایمن، انوشی

گیري و کارکردهـاي   به تأثیر نهادهاي نظامی و امنیتی بر جهت، امنیتی در ایران پس از انقالب   

  : به نظر آنها. پردازند سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران می

ذکور، در برخـی  از میان انبوه مسایل سیاست خارجی ایـران، نهادهـاي مـ         «

نفوذ ارتـش در حـوزه نظـامی و خریـدهاي       . تري دارند  ها حضور پررنگ   حوزه

سپاه پاسداران که به  .هاي نظامی قابل توجه است تسلیحاتی خارجی و همکاري

گفته فرماندهانش، هیچ مرز جغرافیایی براي خـود قائـل نیـست، داراي حـوزه           

  )52(».تري از اختیارات در روابط خارجی است وسیع

آنها سپس به مسائل میان ایران و کشورهایی همچون عـراق، افغانـستان، آسـیاي مرکـزي،                 

گذاري خـارجی    کنند و معتقدند نهادهاي امنیتی نقش مهمی در سیاست         ترکیه و چین اشاره می    

گـذاري در    گیرنـد سیاسـت     آنهـا نتیجـه مـی      ،در نهایت . جمهوري اسالمی در این مناطق دارند     

  .امنیتی در ایران، قابل تفکیک از یکدیگر نیستندهاي خارجی و  حوزه

این مسائل عمدتاً در متون به نگـارش درآمـده در خـارج از ایـران بررسـی شـده و متـون           

ایـن وضـعیت در    . آموزشی و پژوهشی در ایران، در این خصوص، نکته قابل تـوجهی ندارنـد             

می نیـز قابـل   گیري در سیاست خـارجی جمهـوري اسـال    تصمیمخصوص نقش افراد در روند   

 اقتصادي که از سوي مجمع –براي مثال، امیرعلی نوربخش، دبیرماهنامه سیاسی . مشاهده است 

سیاسـت  «اي تحـت عنـوان    شود، در مقاله پژوهشی خاورمیانه و شمال آفریقا در لندن چاپ می 

گیـري در   ، به بررسی جایگاه افـراد در رونـد تـصمیم       »گیران کلیدي آن   خارجی ایران و تصمیم   

وي براي فهـم ایـن جایگـاه، بـه بررسـی            . پردازد سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران می     

در ایـن   . پـردازد  نهادهاي درگیر در این روند در پرتو شخصیت و نفوذ رؤساي آن نهادهـا مـی               
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 جایگاه مجمع تشخیص مـصلحت نظـام در پرتـو شخـصیت هاشـمی رفـسنجانی،            چارچوب،

رتو شخصیت حسن روحانی و جایگـاه مجلـس شـوراي      جایگاه شوراي عالی امنیت ملی در پ      

در پرتو وزن جبهه مشارکت و نمایندگان شاخص آن در مجلس، همچون ) دوره ششم(اسالمی 

براي مثال، وي معتقد است، مجلس در این روند، تـأثیري   . شده است محسن میردامادي تحلیل    

یـل فاصـله ذهنـی و مکـانی     ها بـه دل  روشن است این گونه تحلیل) 53.( درصد دارد 5به میزان   

. کنندگان آنها با ایران و شـرایط آن، بـسیار ضـعیف و غیرقابـل اتکـا هـستند              ناپذیر ارائه  جبران

هایی از این دست، به شدت در متـون آموزشـی و پژوهـشی سیاسـت           بنابراین، کمبود پژوهش  

  .شود خارجی جمهوري اسالمی ایران، در داخل کشور، احساس می
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