
  

  

  

جمهوري بررسی رویکردهاي سیاست خارجی 

   ساختار-کارگزار مسأله  از منظر اسالمی ایران

  
  عبداله قنبرلودکتر 

  چکیده

 – ساختار یـا نحـوه تعامـل کـارگزار         –پرداز به مسأله کارگزار      رویکرد هر نظریه  

 محـیط  د در مـور ويدهنده به برداشت و تحلیل   یکی از عوامل کلیدي جهت   ،ساختار

الملل   روابط بینرشته در ، به طور اخص،این مقوله. باشد اش می اعی تحت مطالعهاجتم

 سـه رویکـرد   ،رشـته به طور کلی، در این . و سیاست خارجی بسیار مورد توجه است   

در حـوزه  . قابـل بازشناسـی اسـت    ،گـرا  یـابی  سـاخت و   کـارگزارمحور    ،ساختارمحور

ـ       نظریه تـوان دو رویکـرد کلـی     ز مـی هاي سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران نی

شناسـایی کـرد کـه اولـی بـر نقـش        را  متمایل به کـارگزارمحوري و سـاختارمحوري        

المللـی و   دهی بـه سـاختارهاي بـین    کننده کارگزاري جمهوري اسالمی در جهت   تعیین

المللـی تأکیـد     ساختاري بینالزاماتدومی بر ضرورت سازگاري جمهوري اسالمی با       

 غالباً ،1360 در دهه    ،ان نظري حاکم بر سیاست خارجی ایران      در حالی که گفتم   . دارد

  .تر گردید کارگزارمحورانه بود، بعدها گفتمان متمایل به ساختارمحوري پررنگ

 سـاختار، سـاختارمحوري،     –جمهوري اسالمی ایران، سیاست خارجی، کـارگزار         :ها کلیدواژه

  المللی کارگزارمحوري، سیستم بین

                                                                                                                                  
 وهـشکده  الملل و عـضو هیـأت علمـی پژ    الملل از دانشگاه تهران، محقق گروه مطالعات بین دکتراي روابط بین

  مطالعات راهبردي
  

 40 شماره مسلسل  1387 تابستان  شماره دوم   سال یازدهمفصلنامه مطالعات راهبردي 
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  مقدمه

تحـت تـأثیر    ،یري و اجـراي سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران           گ فرایند تصمیم 

. باشـند  هاي مختلف و بعضاً متعارضی است که از مناظر مختلف قابل تجزیه و تحلیل می  نظریه

تر مبانی و معضالت تئوریک  مند و مشخص  تواند به فهم روش    یکی از مهمترین مناظري که می     

 است که در ادبیات روش 1» ساختار–کارگزار  «ل  سیاست خارجی ایران کمک کند، مسأله تعام      

هاي مفـصلی در بـاب آن بـه عمـل آمـده        بحث،الملل و سیاست خارجی هاي روابط بین   نظریه

الملل و سیاسـت   هاي روابط بین  ساختار در نظریه– تعامل کارگزار  در نگاه کلی به نحوه    . است

رویکرد سـاختارمحور؛ رویکـرد    :کردتوان سه رویکرد کلی در این زمینه شناسایی   می ،خارجی

دهنده به سیاست خارجی ایران نیـز   هاي جهت نظریه. 2گرا یابی کارگزارمحور؛ و رویکرد ساخت  

  .باشند به نحوي بر اساس این رویکردها قابل تجزیه و تحلیل می

جمهوري اسالمی  سیاست خارجی   به  معطوف  هاي    تالش خواهیم کرد نظریه    ،در این مقاله  

منظـور از  .  ساختار مورد بررسـی قـرار دهـیم      -طبق رویکردهاي نحوه تعامل کارگزار      ایران را   

هایی هستند که توسط نخبگان دولتـی    نظریه، در مقاله حاضر ،هاي سیاست خارجی ایران    نظریه

دهی به سیاست خارجی دولت جمهوري اسـالمی ایـران طـرح و     یا دانشگاهی به منظور جهت   

  .اند تجویز گردیده

  

   ساختار- رویکرد بنیادي درباره نحوه تعامل کارگزار سه. الف

  رویکرد ساختارمحور. 1

در علـوم اجتمـاعی    4مـدار  قانونگرایی   از تعمیم  3گرایانه  برآیندي کل  ،رویکرد ساختارمحور 

مطابق . کند  حمایت می،»آیا همه مشابه همدیگرند؟«گرایی از پاسخ مثبت به سؤال   تعمیم. است

 شکلی عام دارند و علوم اجتماعی براي اینکه واقعـاً علمـی باشـد،       ، علمی این رویکرد، قوانین  

هـایی دربـاره برخـی رفتارهـاي        بینـی  بندي پیش   صورت ،ند کشف قوانین عام و به تبع آن       منیاز

                                                                                                                                  
1 . agent - structure 
2 . Structurationist
3 . holistic
4 . nomologicalism
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قـوانین   «،شناسـی   شاهدیم که در روان    ،مندگرایی در علوم اجتماعی    به تبع قانون  . انسانی هستند 

، در  »داري قـوانین سـرمایه   «یـا   » قـوانین بـازار    «،، در اقتـصاد   »کرکردنقوانین ف «یا  » رشد روانی 

  ماننـد آنهـا  و» قوانین کاهش همبستگی «یا  » هاي کوچک   گروه یقوانین همکنش  «،شناسی جامعه

هاي دانشمندان حوزه علـوم اجتمـاعی    گرایان، تا زمانی که تبیین از نظر تعمیم. اند شناسایی شده 

هایی درباره آینده را نداشته باشـند،   بینی  و قابلیت عرضه پیش   ودهی نب بر چنین قوانین عامی مبتن    

  )1.(اصوالً علمی به حساب نخواهند آمد

پردازان متعددي به منظور کـشف قـوانین عـام یـا      الملل نیز نظریه   روابط بین  رشتهدر حوزه   

 1لیسم ساختاريپرداز کلیدي رئا والتس، نظریه  ترین آنها کنت   مطرح. اند شمول تالش کرده   جهان

الملل، بنیان نظري مشخصی براي      مند از عرصه سیاست بین     اي قانون  که ضمن ارائه چهره   است  

 ،الملـل  نظریه سیاسـت بـین  وي در کتاب  .ها ترسیم کرده است    گذاري خارجی دولت   سیاست

هـاي    ضـعف نظریـه  ،»ترکیبی از ساختار و واحدهاي متعامل    «ضمن تعریف سیستم به صورت      

هـا،   سیستم کـه بایـد متـشکل از مشخـصه      ها را در عدم شناخت کافی از ساختار          مسابق سیست 

والتس سه مؤلفه اساسی بـراي سـاختار سیـستم          ) 2.(داند  می ،رفتارها و تعامالت واحدها باشد    

  :گیرد الملل در نظر می بین

نوعی نظـم آنارشـیک جریـان       ) ها دولت(المللی    بین –میان واحدهاي سیستم سیاسی      .یک

  .دارد

 پـذیرش   متفاوت، در خصوص  هاي   ها و توانایی   ویژگیبرخورداري از   واحدها به رغم     .دو

 . مشابه هستند،الملل اصل بقاي خودیارانه در عرصه بین

هـاي همـسانی بـراي انجـام      منـدي  ، از توانبه رغم تشابه کارکردي خودیارانهواحدها،   .سه

 با ،ساختار سیستم. باشند  دیگران میکارکردهایشان برخوردار نیستند و برخی قدرتمندتر از      

 ثبات ساختار به هم ،شکل خاصی از توزیع قدرت میان واحدها همراه است که با تحول آن

 )3.(خورد می

شـود کـه رفتـار     گیري نظمی ساختاري می     منجر به شکل   ،ها با همدیگر   تعامل خودیارانه دولت  

ها منافع ملی معینی دارند که بقا در  ت دول،در چنین وضعیتی. سازد ها را مقید می    خارجی دولت 

                                                                                                                                  
1 . structural realism 
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در سیـستم خودیـار، مالحظـات امنیتـی دسـتاورد      «بنا به تصریح والـتس،      . رأس آنها قرار دارد   

بازي را رعایت نکنـد، در    دولتی که قواعد،طبعبه ) 4(».کند اقتصادي را تابع منفعت سیاسی می   

 اما دولتی که خود را   ،ف گردد معرض فشارهاي بیشتر قرار گرفته و ممکن است در نهایت حذ          

تـر عمـل نمایـد،       با ساختار هماهنگ سازد و به ویژه در تقویت استحکامات امنیتی خود موفق            

همکـاري  و در چنین سیستمی، به علت جریـان رقابـت    هرچند ؛نگرانی کمتري خواهد داشت  

  . نداردمطلقتضمین امنیتی هیچ دولتی پایان بر سر قدرت و امنیت،  بی

 چـه  –هـا    داخلـی دولـت   هـاي متنـوع کـه در سیاسـت           ها و استراتژي   ایدئولوژيبا وجود   

ها بنا به دالیل مختلف خود   جریان دارد و ممکن است ملت-دموکراتیک و چه غیردموکراتیک  

هر دولتی  . گردد محدود می در عرصه سیاست خارجی،     چنین اختیاراتی   را با آنها سازگار کنند،      

هاي آن مـانع ایجـاد       طلبی ها یا توسعه   قرار دارد که در برابر دخالت     هاي مستقلی    در برابر دولت  

موقعیت قدرت ها ناگزیرند سیاست خارجی خود را بر اساس تحکیم          رو، دولت  از این . کنند می

تر، سیاست خارجی در اصل نه تابع  به تعبیري روشن.  بنا کنند- ستقالنه منفردانه یا م  -و امنیت   

  .الملل است هاي ساختاري سیستم بین ی، بلکه محصول محدودیترو سیاست داخل و دنباله

از .  محـدود بـه رئالیـسم سـاختاري نیـست       ،الملـل  هاي روابط بـین    ساختارگرایی در نظریه  

در ) هـا  در برابر آزادي عمل دولـت     (هاي دیگري که قایل به وجود حصارهاي ساختاري          نظریه

 اشاره کرد که متأثر     2 ایمانوئل والرشتاین  1انیتوان به سیستم جه    باشند، می  الملل می  سیاست بین 

پیرامـون، و پیرامـون     داري را به سه طبقـه مرکـز، شـبه           جهان سرمایه  ،از تحلیل طبقاتی مارکس   

 موقعیت طبقاتی هر دولتـی     ،داري جهانی مورد نظر والرشتاین     در سیستم سرمایه  . کند تقسیم می 

 محـصول  ،ها یاسی حاکم بر تعامالت دولتتابع جایگاه آن در اقتصاد جهانی است و ساختار س   

کننـده    تـضمین  ، متقـابالً  ،ها ساختار سیاسی میان دولت   . داري است  سیستم جهانی مدرن سرمایه   

 ماهیت الزامـات و منطـق سـاختاري والرشـتاین       ،اگرچه) 5.(داري است  استمرار اقتصاد سرمایه  

قیـد و بنـدهاي سـاختار گرفتـار      که دولـت را در  رو  متفاوت از والتس است، اما هر دو از این    

  .مشابهندبینند،  می

                                                                                                                                  
1 . World - system 
2 . Immanuel Wallerstein



353ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... بررسی رویکردهاي سیاست خارجی

 
 

ها را تـابع اصـول و قـوانین عـامی             سیاست خارجی دولت   ،در مجموع، رویکرد ساختاري   

این ساختار است کـه   . ها بر آنها تحمیل گردیده است      بیند که خارج از اراده مستقالنه دولت       می

. کند مین آنها تعریف می   أ معینی براي ت   هاي بندي کرده و مکانیسم    را اولویت  ها منافع ملی دولت  

 زمینه مناسبی براي موفقیت در ،ها خود را با الزامات ساختار هماهنگ کنند        حال، چنانکه دولت  

  . با ناکامی و فشار مواجه خواهند شد، در غیر این صورتوسیاست خارجی خواهند داشت 

  

  رویکرد کارگزارمحور. 2

هـاي سـاختار    خود را محکوم به پـذیرش چـارچوب      بازیگري است که     ، در واقع  ،کارگزار

.  کـارگزاران خـاص خـود را دارد   ،هر ساختاري. کند بیند و به منظور ایجاد تغییر تالش می    نمی

تواننـد در نقـش    هاي تحـت حکومـت مـی       افراد و گروه   ، در برابر ساختار حکومت    ،براي مثال 

. ها وجود دارد   الملل، کارگزاري دولت    در برابر ساختار سیستم بین     ، یا اینکه  ؛کارگزار عمل کنند  

دهند و کارگزاران را محکوم بـه    اصالت را به ساختار می  ،چنانکه قبالً اشاره شد، ساختارگرایان    

ناخواسـته کـارگزاران    بینند، هرچند ساختار ممکن است محـصول         پذیرش الزامات ساختار می   

 وجـود  ، بعـضاً ،کـشند و حتـی   می اصالت ساختار را به چالش      ،در مقابل، کارگزارگرایان  . باشد

از نظر آنها، این کارگزاران هستند که به عنوان سرمنـشأ تحـوالت عمـل    . پذیرند  را نمی ساختار  

  .کنند می

هایی که قایل به محوریـت کـارگزاران هـستند،     الملل، طیف هاي روابط بین  در عرصه نظریه  

هـاي   شـکن نظریـه   گرا و شالوده دیش به ویژه در میان جریان بازان   ،این رویکرد . باشند متعدد می 

 ، بـه سـاختارگرایی  راز مهمترین انتقادات رویکـرد کـارگزارمحو     . الملل پررنگ است   روابط بین 

هاي اقتصاد خرد لیبرال  فرض هاي غیرتاریخی و سودگرایانه آن است که متأثر از پیش فرض پیش

تر  د تحوالت تاریخ بسیار سیالمندگرایی، فراین از منظر تاریخ. باشد و تئوري انتخاب عمومی می   

. تر از آنند که بخواهیم آنها را در قالـب چنـد اصـل و قـانون سـاختاري تبیـین کنـیم              و پیچیده 

ي و رخ را جبیهاي اعمال آگاهانه انسانی، تار ها و پیچیدگی گرفتن پویایی ساختارگرایی با نادیده

 میـراث تحـوالت تـاریخی    ،وزالمللـی امـر   سیاسـت بـین  این در حالی است که . نگرد ایستا می 
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ـ        گسترده رو، سـاختارگرایی   از ایـن  . ثیر اراده کـارگزاران بـوده اسـت       أاي است که قویاً تحـت ت

  ) 6.(الملل داشته باشد تواند تبیین دقیق و رسایی از سیاست بین نمی

در ایـن   . کند الملل تأکید می   دهنده عرصه بین   ساختارگرایی بر ابعاد مشابه واحدهاي تشکیل     

هـا و کارکردهـاي    الشعاع محـرك    تحت ،ها هاي موجود در دولت    کرد، تنوعات و ناهمگونی   روی

 بـسترهاي اجتمـاعی و فرهنگـی      ،این در حالی است که کارگزاران     . گیرند مشترك آنها قرار می   

از . هـا بنگرنـد   معـانی متفـاوتی بـه پدیـده    ها و  توانند با برداشت    می ،متنوعی دارند و به تبع آن     

گرایـی سـاختارگرایانه    الملل باید بسیار فراتر از تعمـیم   جامع سیاست بین  ي شناخت   رو، برا  این

هاي  ها را به خاطر محدودیت به این ترتیب، تحلیل ساختارگرایانی چون والتس که دولت  . رفت

بیننـد، محکـوم بـه     محورانـه مـی   الملل ناگزیر از خودیاري امنیـت      ساختار آنارشیک سیستم بین   

ها در مقام کارگزاران عرصـه سیاسـت       دولت ، از منظر رویکرد کارگزارمحور    .گرایی است  تقلیل

  . این قابلیت را دارند که بر الزامات ساختاري غلبه کنند،الملل بین

 اسـتفاده از عنـاوینی چـون    ،البتـه .  متعددنـد ،الملـل  هاي کـارگزارگرا در روابـط بـین      نظریه

هـاي کـارگزارگرا نیـز     نظریه.  ساختار نیست   ضرورتاً به معنی نفی    ،کارگزارگرا یا کارگزارمحور  

 طی مبحث آتی پرداختـه  کهچنان. تأکید مشابه و همسانی در مورد شأن کارگزاري دولت ندارند   

بخـشی   الملل قایل به وجود جریان منظمـی از قـوام   پردازان روابط بین  برخی نظریه خواهد شد،   

شـود کـه     هایی تأکید مـی    وي نظریه در مبحث حاضر ر   . باشند متقابل بین کارگزار و ساختار می     

هـا   الملل را تحت کنترل دولـت  تر ارزیابی کرده و سیاست بین      نقش کارگزاري دولت را پررنگ    

  .بینند می

 انتقادي به مفهوم خاص که متـأثر از مکتـب فرانکفـورت          –الملل   نظریه انتقادي روابط بین   

، از 1انـدرو لینکلیتـر  . یـد آ هـاي کـارگزارگرا بـه شـمار مـی      تـرین نظریـه   از شـاخص ،   –است  

 ،الملـل   بر آن است که ایجاد تحول اخالقـی در عرصـه سیاسـت بـین          ،این نظریه پردازان   نظریه

دولـت نـوعی سیـستم شـمول و     .  اسـت 2»گذار گذار و برون   درون«هاي   مستلزم غلبه بر سیستم   

متمـایز   شـهروندان خـود را از بیگانگـان    ،است که با اتکا بر مفاهیم حاکمیت و قلمـرو   حذف  

                                                                                                                                  
1 . Andrew linklater 
2 . inclusion and exclusion 
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 مـستلزم آن   ،کند، برقراري قوانین اخالقی پیشرفته      ادعا می  1آنچنانکه یورگن هابرماس  . سازد می

است که به هر فرد حق برابري براي شـرکت در گفتگـوي آزاد پیرامـون پیکربنـدي جامعـه و                

هاي حـذف    سیستم.  دلیل معتبري وجود ندارد    ،براي حذف پیشاپیش هیچ کس    . سیاست بدهند 

 به ویژه آنان را که قرار اسـت از ترتیبـات       ، که رضایت همگان   بوداخالقی خواهند   در صورتی   

 تسهیل ،هدف هنجاري نظریه انتقادي «،به تصریح لینکلیتر. دناجتماعی حذف شوند، جلب نمای   

 این آرمـان    ،اندیشی اخالقی  جهان. المللی است  تعمیم همبستگی اخالقی و سیاسی در امور بین       

که جوامع ملی مجزا باید مسأله حاکمیت را بـه محکمـه اخالقـی نهادهـاي     کند   ریزي می  را پی 

شـود،    ضمن اینکه وحدت اخالقی ایجاد می،اندیشی در این نوع جهان » .المللی ارجاع دهند   بین

  )7.(شوند به رسمیت شناخته مینیز ها و تمایزهاي فرهنگی  تفاوت

از این بعد الملل را    گرایانه روابط بین   بات نظریات اث  ، به ویژه  ،به نظر لینکلیتر، نظریه انتقادي    

هاي تغییر در حیات اجتماعی و  پذیري کار هستند و امکان دهد که آنها محافظه مورد نقد قرار می

در حالی که نظریه سیاسی انتقادي باید . کنند الملل را درك نمی  عرصه روابط بین،به طور اخص

 آگاهی داشـته  ،سازي سرشت آن  براي دگرگون،هاي مداخله در جهان اجتماعی     نسبت به امکان  

هاي پـذیراي نظـم موجـود را          نظریه ،پردازان این حوزه    از دیگر نظریه   2رابرت کاکس ) 8.(باشد

 جهان موجود را بـه  ،هاي حالل مشکل بر آن است که نظریهوي . نامد  می3»گشا گره«هاي   نظریه

ن این چارچوب وه جریان امور در درپردازند ک گیرند و به این می صورت چارچوب در نظر می

 ،هـا   ایـن نظریـه  ؟هاي آن را رفـع کـرد   ديکرکاربدتوان اختالالت و     چگونه است و چگونه می    

 در مرحلـه  ،گـر انتقـادي   این در حالی است که تحلیل. دانند واقعیت را غیرتاریخی و باثبات می    

هـاي    به دنبال پویش،بعد نسبت به زمان و مکان تاریخی خویش آگاهی دارد و در مرحله            ،اول

بـه  . اند  موجب طرح سؤاالت خاصی براي او شده      ،اي است که با ایجاد شرایط خاصی       تاریخی

هاي نوین عمالً نگاهی     در حالی که رئالیسم ریشه در نگاه تاریخی دارد، در روایت           ،نظر کاکس 

تاي خـود اسـتفاده      تأیید دعـاوي ایـس     براي صرفاً به عنوان منبعی      ،غیرتاریخی یافته و از تاریخ    

  )9.(کند می

                                                                                                                                  
1 .Jurgen Habermas 
2 . Robert W.Cox
3 . problem solving 
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به این ترتیب، نظریه انتقادي از مجراي تأکید بر سوژگی و کارگزاري انسانی در پی استقرار 

ها به شـکلی اجتمـاعی     لینکلیتر، دولتمطابق ادعاي. الملل است اخالق و عدالت در روابط بین 

بلکـه خـصوصیتی   اند و خصلت خودمحوري آنها امر طبیعی و مـسلمی نیـست،          برساخته شده 

ها لزومـاً   دولت. است که به شکل اجتماعی ایجاد شده و ماهیت تاریخی مشروط و موقتی دارد  

 ممکن است جاي خود را بـه اشـکال اجتمـاع    ،مرکز اصلی و ثابت وفاداري نیستند و سرانجام     

ـ ) 10.(پذیري بیشتري دارند  دیگري بدهند که شمول    ط راه براي ایجاد تغییر در ساختارهاي رواب

 و باشـد  مـی پـذیر    امکـان ،سناریوي اسـتقرار اخـالق و عـدالت   رو،  و از اینالملل باز است    بین

کننـده خـود را از     روابط نابرابر قـدرت، نقـش تعیـین   ،توان در انتظار وضعیتی بود که در آن     می

  .دست بدهد

  

  گرا یابی رویکرد ساخت. 3

ستمر بین کارگزار و سـاختار      بخشی فعال و م    یابی که حاکی از وجود قوام      اصطالح ساخت 

هاي روابط  در عرصه نظریه . ، اخذ شده است   1مندگرا، آنتونی گیدنز   شناس تاریخ   از جامعه  ،است

ریزي نظریه خـود اسـتفاده کـرده،     ترین فردي که از اصطالح مزبور براي پی       شاخص ،الملل بین

 ،به نظـر ونـت    . آید  شمار می   به 3انگاري پردازان اولیه سازه    که از نظریه   باشد می 2الکساندر ونت 

 ساختار باید به دو نکته بنیادین دربـاره حیـات اجتمـاعی             -براي درك صحیح معماي کارگزار      

هایشان  گرانی هدفمند هستند که کنش  کنش،هاي آنها ها و سازمان  انساناول آنکه،  .توجه داشت 

 جامعـه  دوم آنکه،کند و  یکنند، کمک م اي که در آن زندگی می به بازتولید یا تغییر شکل جامعه 

. دهد گران هدفمند ساختار می هاي میان این کنش اي ساخته شده که به تعامل  از روابط اجتماعی  

 در هم تنیده و در وابستگی متقابل به        ، کارگزاران انسانی و ساختارهاي اجتماعی     ،به این ترتیب  

  )11.(برند سر می

هر دو نوع تحلیل ساختاري و تاریخی ارنده  در برد، ساختار-تحلیل ونت از تعامل کارگزار 

پذیري کنش معین و تحلیل تـاریخی   تحلیل ساختاري در پاسخ به سؤال چگونگی امکان     . است

                                                                                                                                  
1 . Anthony Giddens 
2 . Alexander Wendt
3 . constructivism
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تحلیـل  . گردند  مطرح می،در پاسخ به سؤال چرایی وقوع کنش دیگري به جاي آن کنش معین            

 توضـیح امـر واقـع        بـه  ،دهد، در حالی که تحلیـل تـاریخی        ساختاري امر ممکن را توضیح می     

 کـارگزاران و    ،رسـیم کـه طبـق آن       مـی یابانـه    از ادغام این دو به تحلیل ساخت      ) 12.(پردازد می

، سـاختارهاي سیـستم     چـارچوب در ایـن    . دهنـد  ساختارها به طور مستمر به یکدیگر قوام می       

اگرچـه  . سـازند   آگاهانه آنهـا را برمـی    ،اند که کارگزاران دولتی     ساختارهایی اجتماعی  ،الملل بین

دهد، اما همواره توسط  ها جهت می هاي دولت ها و انتخاب المللی به خواسته ساختار سیستم بین 

  .ها در معرض تعدیل و تغییر است دولت

 بـاالخص  ،هـا  کنـد کـه منطـق هـابزي آنارشـی کـه برچـسب رئالیـست          استدالل می  ،ونت

 یک قرائت و فهم از آنارشـی  صرفاًالملل است،  هاي ساختارگرا براي کلیت روابط بین    رئالیست

مشخصه اساسی آن   » جنگ همه علیه همه   « هابزي که دشمنی و       منطق یا فرهنگ آنارشی   . است

 در  ، امـا در منطـق آنارشـی الکـی         ،است، در شرایط و مقاطع تاریخی خاصی غالب بوده است         

ه در  گردد کـ    جایگزین دشمنی و جنگ می     ، فرهنگ رقابت  ،»دیگرها«و  » ها يخود«روابط میان   

تـوان    می ،الملل در عرصه عملی روابط بین    . شوند  حق حاکمیت رقبا به رسمیت شناخته می       ،آن

 زمـانی کـه   ،همچنـین .  غالباً چنین منطقی حاکم بـوده اسـت  ،در دوره معاصرحداقل  ،ادعا کرد 

دهـد، منطـق آنارشـی کـانتی حـاکم           دارانه جاي خود را به تعامل دوستانه مـی         رقابت خویشتن 

 بـه چنـین   ، پـس از جنـگ جهـانی دوم     ،هاي اتحادیه اروپـا    توان مدعی شد دولت    می. گردد می

هاست کـه    االذهانی حاکم بر دولت    بنابراین، اصوالً ساختارهاي بین   ) 13.(اند منطقی نزدیک شده  

ها و  المل حاکم باشد و به منافع دولت  فرهنگ یا منطق آنارشی بر روابط بین     کدامکند   تعیین می 

جایی نیـستند و   این ساختارها نیز ضرورتاً همیشگی و همه . مین آنها جهت دهد   أهاي ت  مکانیسم

  . قابلیت تغییر دارند

 هویت و منافع خـود را بـه   ،گران  کنش ، منطبق با فرایندي است که در آن       ،تحول ساختاري 

 ،ونـت . کنند االذهانی بازتعریف و منطق جدیدي بر روابط خود و دیگري حاکم می    صورت بین 

 اجمـاع  ، در اتحاد شـوروي ،1980دهد که در دهه   توضیح می،د فرایند پایان جنگ سرد در مور 

شـوروي در  جویانـه   هاي همکـاري   نشانه ،حاکم بر سر تعهدات هویتی فروپاشید و به دنبال آن       

نشینی از افغانستان و اروپاي شرقی و کـاهش نامتقـارن    عقب.  یکباره تشدید شد ، به برابر غرب 
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دولت شـوروي بـه رهبـري    . ندودها ب  نشانههایی از این    نمونه ،اي و متعارف   در تسلیحات هسته  

س آنها ایاالت متحده را در موقعیتی قرارداد کـه آنهـا نیـز        أ غربی و در ر    يها  دولت ،گورباچف

 به سمت همکاري سوق پیدا کردند و به این         ،متقابالً با بازتعریف منطق روابط خود با شوروي       

خواهانه متقابل، ساختار معنایی جدیدي بر روابط        هاي تحول   نشانهاز  اي   ه با وقوع سلسل   ،ترتیب

  )14.(ها حاکم گردید طرف

اي بین دو رویکرد ساختارمحور و کـارگزار      راه میانه  ،یابی چنانکه پیداست، رویکرد ساخت   

 ایـن  در این رویکرد، کارگزاران نه در برابر الزامات ساختار منفعلند و نـه       . کند ترسیم می  محور

هاي خود را حاکم گردانند، بدون اینکه در برابـر موانـع         قابلیت را دارند که به نحو انقالبی ایده       

 عرصه تحول مستمر کارگزاران و ساختارها       ،الملل  روابط بین  در واقع، . ساختاري متوقف شوند  

  .مستمر بین آنهاستو دهی متقابل  از طریق قوام

  

جمهوري ردهاي سیاست خارجی  ساختار در رویک–تعامل کارگزار . ب

  اسالمی ایران

 منطـق   ،هایی که به آنها اجماالً پرداخته شـد، هـر کـدام            گانه و نمونه نظریه    رویکردهاي سه 

 سیاسـت خـارجی   ،الملل و بـه طـور اخـص    کلیت روابط بینتحلیلی یا تجویزي خاصی براي   

ه در حـوزه سیاسـت      شـد  هاي طـرح   ترین نظریه   درصددیم عمده  ،در این مبحث  . ها دارند  دولت

. مورد ارزیابی قـرار دهـیم   ،گانه مذکور خارجی جمهوري اسالمی ایران را طبق رویکردهاي سه 

اي در حوزه سیاست خارجی ایران را لزوماً در انطبـاق   توان نظریه   الزم به تأکید است نمی     ،البته

 بـسیاري از  . سـاختار دانـست  –گانه در بـاب تعامـل کـارگزار     دقیق با یکی از رویکردهاي سه    

 ساختار – نه تنها با مسایل نظري مربوط به تعامل کارگزار ،پردازان سیاست خارجی ایران نظریه

اصوالً چارچوب روشن و نظري منظم و منسجمی براي بحث خود ندارند و        ، بلکه   آشنا نیستند 

 ،حث آتی طی مباچنانکه. دانستتوان نظریه به معناي آکادمیک آن     هاي آنها را نمی    کلیت گزاره 

اي از ادبیات نظـري سیاسـت    عمدههاي اساسی موجود در بخش   یکی از ضعفگفت،خواهیم  

  . ساختار است- به ویژه در حوزه تعامل کارگزار ،هاي روشی منسجم  فقدان بنیان،خارجی ایران
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هایی است کـه حـاوي        محدود به نظریه   ، تصریح شد که چارچوب محتوایی مقاله      ،در آغاز 

 تالش خواهیم کـرد  ،در این گفتار. باشند معینی براي سیاست خارجی ایران می    پروژه تجویزي   

در مـورد   را  هـا و نظرهـاي آنهـا         پردازان عمده این عرصه، برداشت     هاي نظریه  الي گزاره  از البه 

 از آنجا که هریک از مفـاهیم کـارگزار و           ،البته.  مشخص نماییم  ، ساختار -نحوه تعامل کارگزار    

اي داشـته باشـند، الزم اسـت روي       هـاي مـصداقی متعـدد و پیچیـده          حـوزه  تواننـد  ساختار می 

هـا دارنـد،     بندي معینی از آنها که انطباق بیشتري با امور سیاست خـارجی عملـی دولـت                جمع

الملـل   سیستم بینها و الزامات ساختاري  هایی که به چارچوب در این راستا، نظریه . تمرکز کنیم 

هایی کـه بـر    نظریهو کنند، ساختارمحور  حول آنها تعریف مییه دارند و سیاست خارجی را      کت

هـا و الزامـات مزبـور هـستند،      کید دارند و در پی غلبه بـر چـارچوب   أنقش کارگزاري دولت ت   

 مورد کامالً کـارگزار  ،هاي سیاست خارجی ایران    در نظریه  ،البته. آیند کارگزارمحور به شمار می   

کلیـت  .  وجـود نـدارد  ، بـه مفهـوم دقیـق کلمـه     ،گرا  ابیی ساختارمحور یا ساخت  محور یا کامالً    

 . هاي هر نظریه ممکن است به سمت کارگزارمحوري یا ساختارمحوري میل داشته باشند             گزاره

 نـه بـه     ،اند، در نهایـت    انگارانه گرفته  گیري سازه  برخی نیز که در پردازش بحث به نوعی جهت        

بر ایـن اسـاس، ادبیـات       . اند زبور سوق یافته   بلکه به یکی از رویکردهاي دوگانه م       ،یابی ساخت

نظري سیاست خارجی ایران را در دو مبحث رویکـرد تمایـل بـه کـارگزارمحوري و رویکـرد        

  .دهیم متمایل به ساختارمحوري مورد بررسی قرار می

  

   رویکرد متمایل به کارگزارمحوري.1

ت خـارجی   گفتمـان نظـري غالـب حـاکم بـر سیاسـ            ،رویکرد متمایل به کـارگزارمحوري    

ریـزي گردیـد، بـه     هاي آغازین پـس از انقـالب پایـه     جمهوري اسالمی ایران است که در سال      

 تـصریح  ،در مقدمه قانون اساسـی . هایی از آن وجود دارد اي که در قانون اساسی نیز جلوه   گونه

  :گردیده است

قانون اساسی با توجه به محتواي اسالمی انقالب ایران که حرکتـی بـراي              «

مامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینـه تـداوم ایـن انقـالب را در           پیروزي ت 

المللی بـا   به ویژه در گسترش روابط بین. کند داخل و خارج از کشور فراهم می  
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کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهـانی         هاي اسالمی و مردمی، می     دیگر جنبش 

  ».را همواره کند

  : آمده است،ون اساسیقانوچهارم   در اصل یکصدوپنجاه،در همین راستا

جمهوري اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خـود    «

داند و استقالل و آزادي و حکومت حق و عدل را حـق همـه مـردم جهـان         می

بنابراین در عین خودداري کامل از هرگونه دخالت در امـور داخلـی     . شناسد می

 در برابر مستکبرین در هر نقطـه  طلبانه مستضعفین هاي دیگر از مبارزه حق     ملت

  ».کند از جهان حمایت می

دوقطبـی داشـت و اکثریـت    الملـل شـکل     زمانی اتفاق افتاد که سیستم بین،انقالب اسالمی 

هاي نفوذ دو ابرقـدرت ایـاالت متحـده و            به متحدان یا حوزه    ،قریب به اتفاق کشورهاي جهان    

گراي ایران از انقـالب   ي مهم انقالبیون اسالمها یکی از انگیزه . اتحاد شوروي تقسیم شده بودند    

 آشکار است که طبق رویکـرد قـانون     . سازگاري آن رژیم با سیستم موجود بود       ،علیه رژیم شاه  

 سیستم و ساختار موجود قابل پذیرش نیـست و ضـروري اسـت تغییـري      ،اساسی جدید ایران  

پیـروزي تمـامی   «یـا  » نیامت واحد جهـا «هایی چون   تصریح ایده . بنیادین در آن صورت گیرد    

گراي انقالب  هاي اسالم هاي دینی حاکم بر تئوریسین  ریشه در آموزه،»مستضعفین بر مستکبرین  

در ایـن  . کیـد قـرار گرفتـه اسـت    أ مـورد ت ، امام خمینی،دارد که به ویژه از سوي رهبر فقید آن     

ک حـاکم بـر    نـه سـاختار آنارشـی   ،)ها  ملت–دولت  (ها    نه سیستم متشکل از دولت     ،چارچوب

 هیچ کـدام مـشروعیت ندارنـد و بایـد بـه صـورت       ،محورانه سیستم سیستم و نه اشکال قدرت  

پذیر است و جمهوري اسالمی ایران   امکاني چنین تغییر،نکته مهمتر اینکه  . اي تغییر یابند   ریشه

ل  به پیـروزي آنهـا و تـشکی    ،)متغیر مستقل (تواند با حمایت از مستضعفین       میدر مقام کارگزار    

  .کمک کند) متغیر وابسته(امت واحد جهانی 

 بارهـا از  ، است که در طـول رهبـري خـود   )ره( امام خمینی،مروج اصلی نظریه امت واحد  

وي اصـوالً پرسـتیژ   .  آن یـاد کـرده اسـت      براي تحقق انقالب اسالمی به عنوان فرصت بزرگی       

  :کرد میجمهوري اسالمی را در همین راستا تعریف 
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هـا بـودیم و االن از تحـت      که در تحت فشار ابرقدرت     ما یک ملتی بودیم   «

اعتال . رویم و این اعتالي ملت است فشار آنها بیرون آمدیم و داریم به پیش می   

اعتال به این اسـت کـه مـا مـسلکمان را و     . به این نیست که شکم ما سیر باشد   

تبمان بریم و مک مکتبمان را به پیش ببریم و ما بحمداهللا داریم مکتب را پیش می

را گسترش خواهیم داد به همه ممالک اسالمی بلکه در هر جا کـه مستـضعفین     

  )15(».خواهیم ببریم هستند و ما رو به اعتال هستیم و بشر را رو به اعتال می

امـام حتـی وظیفـه اساسـی        حـضرت   .  صرفاً مردم ایـران نیـست      ،مخاطب چنین اظهاراتی  

  :داند ن میمسؤوالن کشور را نشر اسالم در اقصی نقاط جها

انقالب مردم  . مسؤوالن ما باید بدانند که انقالب ما محدود به ایران نیست          «

ایران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمـداري حـضرت حجـت               

اي مـسؤولین را از      مسایل اقتصادي و مـادي اگـر لحظـه        ... . ارواحنا فداه است  

 و خیانتی سهمگین بـه      اي که بر عهده دارند منصرف کند، خطري بزرگ         وظیفه

باید دولت جمهوري اسالمی تمام سعی و توان خود را در اداره هر             . دنبال دارد 

چه بهتر مردم بنماید، ولی این امر بدان معنا نیست که آنها را از اهـداف عظـیم         

  )16(».انقالب که ایجاد حکومت جهانی اسالم است منصرف کند

.  در سـیره عملـی امـام نیـز وجـود داشـت         ،نـی هاي دی  آرمانگرایش به اعمال ایده توسعه      

 ضمن تأکید بـر  ،بارزترین مصداق آن در نامه وي به میخاییل گورباچف مشهود است که در آن 

امـام اهمیـت    حضرت  . شود خواستار انتخاب گزینه اسالم می    گریزناپذیري شکست کمونیسم،    

د دولت و ملت بـه انجـام   بر ضرورت تعهو داد  اي به اهرم تبلیغات در خارج از کشور می      ویژه

  :باشند  میمدعاهاي گویاي این   نمونه،عبارات زیر. ندکرد سیار تأکید میباین وظیفه 

االن فرصت خـوبی    . باید راه بیفتیم و انقالب خودمان را به دنیا بشناسانیم         «

ما امروز احتیاج به این داریم که اسالم را در هر جا تقویت کنیم و در       ... . است

ه کنیم و در مملکت خودمان اسالم را به جاهاي دیگر به آن معنایی              هر جا پیاد  

یکی از وجه صدورش همین . صادر کنیمکه در مملکت االن حاصل شده است 

  »... .روید ها هستید که در سایر کشورها می شما جوان
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ما باید تبلیغاتمان زیاد باشد و پوشش رادیومان، تلویزیونمان زیاد بشود تا            «

الزم است شوراي عالی تبلیغـات    ... . الب خودمان را به عالم برسانیم     بتوانیم مط 

در جذب و آموزش نیروهاي صالح و افراد شایسته بـراي اعـزام بـه خـارج از               

کشور و براي مقصد نشر فرهنگ اسالمی به وزارت ارشاد کمـک و همکـاري               

ت زائران الزم اس... . نمایند و با هماهنگی کامل این وظیفه الهی را عمل نمایند        

احکام اسالم   و اسالمی و متعهدبه    انقالبی کنند که از کشورهاي    ایرانی توجه  محترم

  »... .است  شده  اند و چشم دوستان و دشمنان بر آنها دوخته راهی حج شده

داري باشد براي اسالم و براي جمهوري اسالمی و          تبلیغات، تبلیغات دامنه  «

لیغ کننـد اسـالم را و جمهـوري اسـالمی     ها در هر جا هستند باید تب      سفارتخانه

  )17(».را

دهند دغدغه ایجاد تحـول بنیـادین در جهـان بـه سـمت حاکمیـت                 اظهارات نشان می  این  

هاي امام نقش کلیدي دارد و همین مواضع نیز به عنوان اصول   گیري  در موضع  ،هاي دینی  ارزش

در اینجا الزم به ذکر اسـت  . اند راهنما در سیاست خارجی جمهوري اسالمی به کار گرفته شده        

ــام      ــه ام ــد ک ــی برآنن ــاختارگراي ایران ــان س ــان و کارشناس ــسیاري محقق ــهب ــه    ب ــم وجه رغ

توجه به الزامات و   را بی  ایشانتوان   گراست و نمی   ی عمل ت شخصی ، در نهایت  ،انش ایدئولوژیکی

امـام در   حـضرت   سـیر مواضـع     . المللی دانـست   هاي ساختاري حاکم بر سیستم بین      چارچوب

در کل دوره جنـگ، امـام بـا    .  مصداق روشنی از این واقعیت است،جریان جنگ ایران و عراق   

خوانـد و   ، دولت و مردم را به ادامه مبارزه فرامی        ندهاي عراق آگاهی داشت    وجود اینکه از مزیت   

با این حال، به منـافع مـادي    . ندکرد جنگ علیه رژیم صدام را جنگ اسالم علیه کفر معرفی می          

 پـس از پیـروزي نیروهـاي ایرانـی در عملیـات            ، بـه عنـوان مثـال      .یار حـساس بـود    کشور بس 

ط ایران بـراي  و شر، طی مالقاتی با فرماندهان نظامی کشور،المقدس و آزادسازي خرمشهر    بیت

  :ندبس را این گونه بیان کرد آتش

هـایی کـه    له دوم خسارتأیکی از شرایط ما این است که بروید بیرون مس   «

قضیه جبران خسارت یک جهت مادي دارد، یک جهت سیاسـی و    . وارد کردند 

. شـود جلـویش گرفتـه شـود     در دنیا باید این طور تعدیاتی که مـی      ... . معنوي  
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االن برونـد بیـرون و   . بـسیار خـوب  ... . هایی که وارد شده باید بدهید  خسارت

  ) 18(».ها را ارزیابی کنند هاي این ها هم بیایند و جریمه همین حاال کارشناس

بـا ایـن وجـود، پـس از گذشـت      .  گزینه ادامه جنگ را برگزید یشانبر این اساس بود که ا     

حدود شش سال از ادامه جنگ و در شرایطی که کشور از ابعـاد مختلـف اقتـصادي، نظـامی و       

اي کـه ادامـه     به گونه–المللی قرار داشت  ها و فشارهاي داخلی و بین   سیاسی تحت محدودیت  

مـصوب ژوئیـه    ( شوراي امنیـت سـازمان ملـل         598 قطعنامه   ،–ن شده بود    جنگ تقریباً ناممک  

 جام زهر را نوشیده و با خـداي  ، و به تعبیر خودندمبنی بر لزوم خاتمه جنگ را پذیرفت      ) 1987

  .ندخود معامله کرد

 واقعیتـی   ،ندشـد  هـاي سـاختاري هماهنـگ مـی        اینکه امام در شرایط حـاد بـا محـدودیت         

ایـشان   .دانـست گـرا    توان بـا اسـتناد بـه آن وي را شخـصیتی عمـل              می اما ن  ،انکارناپذیر است 

نگریـست و   ی ایدآلیست بود که با محوریت باورهاي دینـی بـه محـیط اطـراف مـی        یگرا اصول

طبق پارادایم دینی حاکم بـر   . هاي دینی در گستره جهانی بود      اش پیشبرد آرمان   دغدغه زیربنایی 

امام، نه مرزهاي ملی اصـالت دارنـد و نـه الزامـات سـاختاري سیـستم                حضرت  افکار سیاسی   

سازي براي    زمینه به منظور هایی تاکتیکی     ضرورت ،هایی هماهنگی با چنین چارچوب   . الملل بین

 نیـز  598هاي امام پس از پذیرش قطعنامه  گیري در موضع. هاي بلندمدت است رسیدن به آرمان  

لیف و انتـشار   أ در واکنش به ت    نایشفتواي ا . قعیت وجود دارد  هاي متعددي گواه بر این وا      نمونه

 بـه رغـم  هـاي دینـی     نمونه روشنی از حساسیت به آرمـان     ، سلمان رشدي  نیآیات شیطا کتاب  

 مبنی بر ضـرورت    ،هاي امام  با یک نمونه از صحبت    . دبوها با منافع مادي کشور       برخی تعارض 

که قبالً به نقـل  (یجاد حکومت جهانی اسالم   توجه مسؤوالن کشور به اهداف عظیم انقالب یا ا        

مـاه پـیش از در گذشـتش      یعنی حدود دوونیم،1368 در آغاز سال   ،)قول مستقیم آن اشاره شد    

امام به نقش کارگزاري جمهوري حضرت دهی    حاکی از محوریت   ،چنین قضایایی . ایراد گردید 

  .الملل است اسالمی در برابر ساختار سیستم بین

 افـراد متعـددي بـه       ، اسـالمی   ن فکري و اجرایی سیاست خارجی جمهوري      در میان نخبگا  

تفکري در سیاست  برآیند چنین.اند کید کردهأبرنقش کارگزارانه ایران ت،)ره(امام هاي تبعیت از ایده

 در گزینش نیروي انسانی ،از همان زمان آغاز انقالب.  کامالً مشهود است،خارجی عملی کشور
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بـر  بیـشتر   ،ثل وزارت امور خارجـه و سـازمان ارتباطـات اسـالمی    نهادهاي سیاست خارجی م  

هـاي سیاسـت    گیـري   در جهت.شده است تا تخصص و تبحر آنها تعهدات دینی افراد تأکید می   

کید بر نابودي اسرائیل، مواضع حمایتی ویـژه بـه نفـع کـشورهاي           أخارجی نیز مواردي چون ت    

 حاکی از اراده جمهـوري اسـالمی   ،بیاسالمی و سپس جهان سومی و سیاست نه شرقی نه غر         

 در ، چنانکه قبالً اشـاره شـد  ،البته. الملل بوده است  ایجاد تغییرات ساختاري در عرصه بین   رايب

 با وجود محوریت الزامات دینی، دغدغه بقـاي  ،رویه عملی سیاست خارجی جمهوري اسالمی  

 جوانب احتیـاط لحـاظ   خواهانه دینی  باعث شد در پیشبرد اهداف تحول      ،سیستم سیاسی کشور  

هـا میـان    برخـی تعـارض    یعنی   ،لهأهمین مس . هاي پرریسک اجتناب شود    کاري شده و از افراط   

هـاي   هـا و نظریـه    باعـث گردیـد تـدریجاً ایـده    ،منافع حیاتی کـشور   با   ها گیري آرمان  نحوه پی 

  .ساختارگرایان در میان نخبگان سیاست خارجی کشور تقویت گردد

  

  ه ساختارمحوريرویکرد متمایل ب. 2

و  بعضاً تحت شـرایطی   ، ایدآلیست یگرای  در مقام اصول   )ره(چنانکه بحث شد، امام خمینی    

این در . ندشد هاي ساختاري هماهنگ می    با محدودیت  ،در چارچوب مصالح جمهوري اسالمی    

دهی به   نخبگان متعددي ضمن اصالت   ،هاي آغازین پس از انقالب     حالی است که از همان سال     

هـاي سـاختاري آن    الملل، بر ضرورت سازگاري بـا چـارچوب    ملتی سیستم بین–لت  بافت دو 

 ،شـود  گرایان لیبرالی چون مهـدي بازرگـان نمـی       محدود به ملی   ،این رویکرد . اند کرده کید می أت

اند نیز به  گرایی هماهنگ بوده   گرایان یا کسانی که به نحوي با گفتمان اسالم         بلکه در میان اسالم   

  . جریان داشته استانحاء مختلف

گذاري کـشور و بـه دنبـال آن تقویـت          هاي سیاست  گرایان لیبرال از رده    پس از خروج ملی   

گرایی اسالمی، از اولین افراد شاخصی که تالش کرد سیاست خـارجی کـشور را    فزاینده اصول 

 هرچند خود وي تمایل ندارد بـه  ، محمد جواد الریجانی است    ،گرایی سوق دهد   به سمت عمل  

 بحثی را مطرح کرد که از آن بـه عنـوان            ،1363الریجانی از سال    . گرا شناخته شود   ان عمل عنو

القـراي جهـان اسـالم     تواند ام  یک کشور میفقططبق تعریف وي، . کند یاد می» القري ام«نظریه  

البته ممکن است کشوري   . شود و آن کشوري است که داراي رهبري الیق براي کل امت است            
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شـدن در   القـري  مـالك ام . گردداسالم باشد و سپس این شأن از آن ساقط          لقراي  ا براي مدتی ام  

والیت است و فاکتورهاي دیگري چون موقعیت استراتژیک، سطح توسعه اقتصادي، جمعیـت،     

القرایـی   در شرایط فعلی چه کشوري الیق امدر مورد اینکه ) 9.(ها اهمیت ندارند  ننژاد و امثال ای   

  :کند نی تصریح میجهان اسالم است، الریجا

رهبري حضرت امـام   چه در زمان    ،جمهوري اسالمی ایران پس از انقالب     «

 که آفتاب بشریت بود و چه در زمان حاضر که – قدس سره الشریف –خمینی 

 ،باشـد   می– دامت برکاته الشریفه –اي  اهللا خامنه تحت والیت امر حضرت آیت 

عنی با توجه دقیـق بـه کـل امـت       القري داراالسالم است و این م      بدون تردید ام  

  )20(».اسالمی اظهر من الشمس خواهد بود

اسـت و در    » هـدف ملـی    «،القـري  کند کـه حفـظ موقعیـت ام         سپس چنین تجویز می    ،وي

اي  استراتژي ملی برنامـه . هاي رسیدن به این هدف لحاظ شوند       باید راه  ،کشور» استراتژي ملی «

ی ملی، تمامی امکانات کشور مورد اسـتفاده قـرار        براي رسیدن به اهداف حیات     ،است که در آن   

القري در  در مورد اینکه نظریه ام) 21.(مثل برنامه دفاع در برابر تعرض نظامی دیگران  گیرند؛   می

وقتی ما به بیرون از مرزهاي خود نگاه «دارد   الریجانی اظهار می،اصل به چه منظوري طرح شد 

 ،القري و اگر در مقطعی  صدور انقالب و حفظ ام    : ست اغراضمان از دو مقوله خارج نی      ،کنیم می

حـضرت  الزم به ذکر است بـراي        ،البته) 22(».القري است   اولویت با حفظ ام    ،تزاحمی ببار آید  

امام نیز مسأله بقاي سیستم اهمیتی کلیدي داشت و منطقـاً در صـورت تعـارض آن بـا مـسأله                   

 بـه تعویـق     ،هـاي مناسـب    شدن زمینه  اهمصدور انقالب، دومی اگر نگوییم منتفی، حداقل تا فر        

القري تکـرار یـک نکتـه      رسد مقصود الریجانی از طرح نظریه ام        به نظر نمی   رو، از این . افتاد می

شـود،   دهی ساختارگرایانه به سیاست خارجی کشور تلقی می        کار وي بیشتر نوعی جهت    . باشد

 سوابق قابـل  ،المی که در مشی عملی این فعال عرصه سیاست خارجی جمهوري اس     خصوصب

  .هاي ساختارگرایانه وجود دارد گیري توجهی از موضع

 رویکرد ساختارمحوري در ، هاشمی رفسنجانی پس از پایان جنگ و باروي کار آمدن دولت

 رونـد جدیـدي از      ،دولـت هاشـمی   . تـر گردیـد    سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی پررنـگ       

 از مصادیق عمده آن بـه       ،ي بین ایران و اروپا    انجام گفتگوهاي انتقاد  که  آغاز کرد   را  زدایی   تنش
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محوري باعث شد در برخورد با مسایل مربوط     غلبه گفتمان دولت   ،از سوي دیگر  . آید شمار می 

گیـري    در نحـوه موضـع  ،این واقعیـت . هاي ملی شود   توجه بیشتري به اولویت    ،به جهان اسالم  

ن، بـا روي کـار آمـدن دولـت     همچنـی . باغ آشـکار اسـت   جمهوري اسالمی در قبال بحران قره   

دولـت خـاتمی   .  شاهد موج دیگري از ساختارگرایی در سیاست خارجی ایران هستیم          ،خاتمی

هـاي جدیـدي    زدایی ناقص و ناموفق دولـت هاشـمی را بـا مکانیـسم     تالش کرد سیاست تنش  

در این راستا، به منظور بازسازي وجهه جمهوري اسالمی و توسعه تعـامالت آن              . گیري کند  پی

در . در دستور کار دولت قـرار گرفـت   » ها گفتگوي تمدن « شعارهایی چون    ،الملل در عرصه بین  

اي در راسـتاي تقویـت رویکـرد سـاختارگرایی در            همین دوره، ادبیات نظـري نـسبتاً گـسترده        

  .سیاست خارجی ایران به وجود آمد

ف  حــذبــه منظــور نظریــه بــدیلی ،هــا  برآننــد کــه گفتگــوي تمــدن،گــران برخــی تحلیــل

 باالخص بین جهان اسالم و جهان غرب        ،الملل هاي تخاصمی موجود در عرصه بین      گیري جبهه

 شود که تالش لمداد کارگزارگرا قيپرداز  نظریه ، شاید خاتمی  ،طبق این تحلیل  . آید به شمار می  

 ،داشت از مجراي سیاست خارجی ایران در شرایط ساختاري حاکم بر جهان تحول ایجاد کنـد    

تـر،    بازسازي وجهه جمهوري اسالمی و به عبارت روشـن    ،رسد دغدغه اولیه وي    میاما به نظر    

. باشـد   مـی  ،طلب از آن که آماده برقراري تعامل مثبت بـا دیگـران اسـت              اي صلح  معرفی چهره 

ترین چارچوب  عمدهالملل،  خاتمی به رغم انتقاد به برخی شرایط ناعادالنه حاکم بر سیستم بین   

ها و لزوم محوریت منافع ملی در سیاست   شامل اصالت بازیگري دولتو الزامات ساختاري آن

 درصدد بود سیاست خارجی ایران را مطابق با همـین          ،ها را پذیرفته بود و اتفاقاً      خارجی دولت 

  .ودب  موضع خاتمی غالباً متمایل به رویکرد ساختارمحوري ،بنابراین. ها ترمیم نماید محدودیت

 بر  ،استقبال از تحوالت سیاست خارجی ایران در دوره خاتمی        از عمده محققانی که ضمن      

وي طـی  . باشـد  اهللا رمـضانی مـی   کیـد کـرده، روح    أمند ت  ضرورت رفتار ساختارپذیرانه و قاعده    

جمهـور وقـت    با خطاب بـه رئـیس     ( در سازمان ملل     ،2000اي که در چهارم سپتامبر       سخنرانی

  :دارد ایراد کرد، اظهار می) ایران

قطـع نظـر از   ... . براي شادباش گفتن به خودمان خیلی زود استاما هنوز  «

اهمیت استراتژیک ایران در جهان، جز در صورتی و تا زمانی که دولت و مردم      
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ایران در نظر و به ویژه در عمل به توازنی منطقی میان استقالل، آزادي و اسالم           

رورت از یک سو و بین این سه اصل راهنماي مصرح در قـانون اساسـی و ضـ        

تعامل سازنده با جهان عینی در حال تغییر از سوي دیگر دست نیابند کشور مـا    

  )23(».المللی ایفا کند نخواهد توانست نقش چشمگیري در نظام بین

 همگی ریشه در مشی ،کند معضالت سیاست خارجی ایران  یید می أ رمضانی ت  ،ودجبا این و  

س سیـستم نیـز     أهـاي ر   محورانه قـدرت  ایدئولوژیک جمهوري اسالمی ندارد و رفتارهاي خود      

در برابر (ها و کردارهاي خصمانه ایرانیان   برخی گفته،کم کند دست  وي تصریح می  . ثیرگذارندأت

 چه پیش و چه پس از انقالب اسالمی        ،هاي نابجاي واشنگتن   محصول مستقیم سیاست  ) مریکاآ

ایران بـا نـوعی بـازبینی    جویانه  رو، رمضانی امیدوار است سیاست خارجی سازش     از این . است

گذاران و   به سیاست، در عین حال،این محقق. سیاست ایاالت متحده در برابر ایران همراه باشد 

هاي انقالبـی   آلیست که برخالف ایده   -جوي جمهوري اسالمی     گیران رئالیست و سازش    تصمیم

کنـد بـه منظـور        مـی  توصیه،   - بیایند   رالمللی کنا  هاي موجود سیستم بین    خواهند با واقعیت   می

  )24.(دارتر نمایند تر و ریشه  پایگاه مردمی خود را فراخ،هاي اصالحی خویش پیشبرد برنامه

نظران سیاست خارجی ایران، ضرورت ساختارگرایی را   از دیگر صاحب،القلم محمود سریع

ف و  ضمن تأکید بر اینکه اسـتراتژي ائـتال  ،وي. کند در چارچوب تز ائتالف و اتحاد تحلیل می    

کننـده صـلح و امنیـت در دوران         هـاي تـضمین    ترین استراتژي  از پرطرفدارترین و عملی    ،اتحاد

توانـد از طریـق پـروژه     کند که جمهوري اسالمی مـی    رود، چنین تجویز می    معاصر به شمار می   

 ماهیـت  ،القلـم  به نظر سریع.  بنیان مستحکمی براي امنیت ملی خود فراهم کند   ،ائتالف و اتحاد  

منـد بـا مراکـز قـدرت        به نحوي است که بدون ارتباط قاعده       ،لتیک و ژئواکونومیک ایران   ژئوپو

چنانکـه جمهـوري    .  یازد  هاي مختلف دست   اي در حوزه   هاي منطقه  تواند به ائتالف   جهانی نمی 

هـاي   تـوان زمینـه   هاي بزرگ برقـرار کنـد، مـی    مند با قدرت اسالمی بتواند روابط سیاسی قاعده    

  :هاي مختلف زیر را مورد بحث و تحقیق قرار داد ائتالف در حوزه

  فارس؛ ائتالف امنیتی در حوزه خلیج. الف

   اقتصادي در آسیاي مرکزي و قفقاز؛–ائتالف سیاسی . ب

  ائتالف امنیتی با هند در چارچوب امنیت شرق و شمال کشور؛. ج
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   اقتصادي در ترکیه؛–ائتالف سیاسی . د

ان، سوریه و عراق جهـت مقابلـه بـا قـدرت روزافـزون              ائتالف سیاسی با مصر، عربست    . اه

  اي اسرائیل؛ منطقه

  هاي گسترده اقتصادي با غرب اروپا و ژاپن؛ و ها و همکاري هماهنگی. و

  )25.( با چینیهاي گسترده اقتصادي و محدود نظام همکاري. ز

توسعه  امنیت ملی ایران به شدت نیازمند        ،جوهره تئوریک تحلیل فوق این است که امروزه       

 به ویژه ،در این میان. اي دارد اي بسیار فراتر از سطح منطقه المللی است که گستره   ارتباطات بین 

کند جمهوري اسالمی باید میان      کید می أالقلم ت  سریع. ارتباط با جهان غرب اهمیت اساسی دارد      

   :تفکیک قایل شودغرب سیاسی، و غرب علمی غرب فلسفی، 

. ا با غرب در حوزه اقتصادي و تکنولوژي اسـت     اولین نقطه تالقی کاري م    «

چین و هند الگوهاي مهمی هستند که ضمن حفظ استقالل و حاکمیت خود با               

از آنجا که مبناي تقابل جمهـوري  . کنند  تعامل می،جهان و به طور اخص غرب   

اسالمی با غرب در حوزه فرهنگ است، این نگرانی وجود دارد کـه تعامـل بـا              

الگوهـایی چـون   . ت رفتن استقالل و حاکمیت ملی شـود     غرب منجر به از دس    

مندسـازي   بنـدي و قاعـده   شـود بـا اولویـت    دهند کـه مـی   چین و هند نشان می   

تعامالت با غرب نه تنها استقالل و حاکمیت ملی را حفظ کرد، بلکه همچنـین              

  )26(».هاي امنیتی آنها را تحکیم بخشید بنیان

ی است که سیاست خارجی ایران را با رویکردي  از دیگر محققان،سیدمحمدکاظم سجادپور

وي در ارزیابی عملکـرد سیاسـت خـارجی    . دهد ساختارگرایانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار می 

بـه عنـوان مثـال،    . الملـل دارد  بـازي در سیـستم بـین     تأکید زیادي بر لزوم رعایت قواعد  ،ایران

 ،»المللی سیاست خارجی و سیستم بین: ایران و یازده سپتامبر«سجادپور در گفتاري تحت عنوان 

 سـپتامبر  11هاي اولیه پس از حوادث   ماه(المللی جاري    کند آنچه ایران در شرایط بین      تأکید می 

بنــدي دقیقــی از وضــعیت جدیــد جهــانی، تعریــف نقــش ایــران و   مفهــوم،نیــاز دارد) 2001

ایـن اسـت کـه    ظر وي ن. جانبه طبق شرایط جدید است  هاي تأمین منافع همه    کردن راه  مشخص

  :ایران در عین حفظ آمادگی دفاعی باید
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مریکا را به آشرایط جدید دولت .  پرهیز کند، از اینکه هدف عملیات نظامی قرار گیرد       :اوالً

مریکا را حـل  آتوان مسایل اصلی سیاست خارجی       بندي رسانده که با ابزار نظامی می       این جمع 

 بلکه کلیه کشورهاي دیگر ،بازي نه فقط براي ایران   یک قاعده،جلوگیري از چنین اقدامی   . کرد

  ؛است

سرنوشت سیاست قطعـی  . برداري را کند  بیشترین بهره، از قواعد سیاسی و دیپلماتیک   :ثانیاً

مریکـا تـأثیر   آتواند به پشتوانه تجربه و امکانـات الزم بـر رفتـار     نیست و جمهوري اسالمی می 

  بگذارد؛ و

اي بـراي تحـرك     ظرفیت قابل مالحظـه ،چون ائتالف براي صلح با پردازش مفاهیمی    :ثالثاً

هـا توانـست در جـذب نظریـه برخـورد         گونه که گفتگوي تمـدن     همان. دیپلماتیک فراهم آورد  

  )27.(توان با پردازش مفاهیم مشابه به دستاوردهاي مهمی رسید ها مانع ایجاد کند، می تمدن

هایی کـه دارد، محـصور در     رغم قابلیت به، حاکی از آنند که جمهوري اسالمی،نکات فوق 

الملل است که بر آزادي عمل آن تـأثیر منفـی           هاي ساختاري سیستم بین    میان برخی محدودیت  

اي تنظـیم شـود کـه        گیري سیاست خـارجی کـشور بایـد بـه گونـه            رو، جهت  از این . گذارد می

ایـران قابلیـت    . آوردرو به ارمغـان      هاي ساختاري پیش   ترین دستاوردها را از میان چالش      ممکن

تواند فشارهاي آن بر خود را به حداقل  الملل را ندارد، اما می تغییر ماهیت ساختاري سیستم بین   

  .ممکن برساند

 بـه ویـژه قـدرت    ،کنندگی عناصر مادي قـدرت   ضمن تأکید بر تعیین ،زاده سیدحسین سیف 

هاي ایران که مغایر با  ستاز برخی سیا) 28(الملل کنونی، اقتصادي و تکنولوژیک در سیستم بین

 ،وي بر آن است که جمهوري اسالمی    . کند باشند، انتقاد می   هاي ساختاري سیستم می    چارچوب

 به دنبال شریک ،اي مریکا در عرصه جهانی و اسرائیل در عرصه منطقهآها ضمن تعارض با  سال

ر حـالی کـه چنـین    د.  مبارزه با آنهاسـت به منظوراي  هاي جهانی و منطقه استراتژیک در عرصه 

  :رویکردي ناموفق است و در عمل نیز ناکارآمدي آن آشکار بوده است

امروزه بر همه مسؤولین جمهوري اسالمی ایران اثبات شده که کـشورمان            «

در تقابل با امریکا و اسرائیل با حالت انزوا و صرفاً متکی بر خود، قادر نخواهد   

را ... ه، عدم تولید، عدم صادرات و     بود مسایلی از قبیل فقر، بیکاري، عدم توسع       



  40ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ370

حل معضالت فوق در همه جهان بـا اتـصال بـه اقتـصاد جهـانی و           . حل نماید 

. باشـد  ممکـن مـی   و  گذاري و تکنولوژي خارجی مقدور       برداري از سرمایه   بهره

انداز به این لحاظ تعامل فعاالنه با جهان را جایگزین سیاست سـابق              سند چشم 

  )29(».تقابل کرده است

هاي پس از انتخاب خاتمی به ریاست   از رویکرد سیاست خارجی ایران طی سال،زاده فسی

زدایـی و همکـاري فعاالنـه بـا       گرایش نوینی به تنش  ،کند، چرا که در آن     جمهوري استقبال می  

به شرح زیـر    را  هاي نوین سیاست خارجی ایران       وي مؤلفه . شود المللی مشاهده می   سیستم بین 

  :داند می

   تقابل و در عوض، برقراري تعامل سازنده فعال؛پرهیز از -

 اي و توسعه روابط خارجی؛ المللی و منطقه توجه به منافع ملی، ترتیبات و موازین بین -

 گـرایش بـه     ،کننـده و در عـوض      تراشـی و طـرح شـعارهاي تحریـک         خودداري از دشمن   -

 آمیز؛ همزیستی مسالمت

 توجه ویژه به نیازهاي اجتماعی، اقتصادي و فنی؛ -

له صدور انقالب أ به ویژه در مس،ها جرح و تعدیل مواضع ضمن حفاظت از اصول و ارزش -

 ها؛ و  و حمایت از جنبش

  )30.(المللی هاي بین گرایی و توسعه همکاري ارتقاي برون -

 محقق دیگري است کـه بـا رویکـردي سـاختارگرایانه سیاسـت      ،امیرمحمد حاجی یوسفی 

وي بر این نظـر اسـت کـه طبـق نظریـه رئالیـسم            . دهد یخارجی ایران را مورد ارزیابی قرار م      

ساختاري والتس، پس از انقالب اسالمی نباید سیاست خارجی ایران دستخوش تغییر این چنین 

 به عنوان متحـد ایـران پذیرفتـه       ،مریکا و شوروي  آشد و باید همچنان یکی از دو ابرقدرت          می

 نه غربی –خود را بر اصل نه شرقی  جمهوري اسالمی سیاست خارجی   ، اما در عمل   ،شدند می

 پـس از فروپاشـی     در عین حال،  . مبتنی ساخت و راهی مستقل از دو ابرقدرت در پیش گرفت          

قطبی تحـت    المللی دیگري که به صورت سیستم تک       گیري سیستم بین   سیستم دوقطبی و شکل   

نه شرقی نه شود، سیاست خارجی ایران تغییر کرد و به جاي سیاست  مریکا شناخته میآرهبري 

مریکا ادامه یافت، اما ایران تالش کرد آخصومت با .  به سیاست اتفاق و اتحاد روي آورد،غربی
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هاي رقیـب    به نوعی همکاري استراتژیک با قدرت،گرایانه خود مقابله پیشبرد سیاست  به منظور 

  )31.(مریکا به ویژه روسیه سوق یابدآ

هاي سنگینی را بـراي کـشور بـه      هزینه،نمریکایی ایراآ سیاست ضد،به نظر حاجی یوسفی  

موازنـه  / موازنه داخلـی  «کند سیاست خارجی ایران بر   پیشنهاد می،رو از این . دنبال داشته است  

موازنه داخلی بـه ایـن معناسـت کـه جمهـوري اسـالمی سـعی کنـد بـا           . مبتنی باشد » خارجی

 قدرت خـود در درون   به تقویت،هایی چون تقویت نظامی و تحکیم مشروعیت دولت  مکانیسم

هاي دیگر اشاره   موازنه خارجی نیز به تقویت قدرت از طریق ائتالف و اتحاد با قدرت            . بپردازد

مریکـا  آگیري خـصمانه در برابـر        حاجی یوسفی از توصیه مستقیم به خودداري از موضع        . دارد

 بـا  فقـط نـه   ،کند ایران باید در چارچوب سیاست موازنه خـارجی    اما توصیه می  کند،   پرهیز می 

مریکـا  آکند، بلکه با متحدان  هایش را تقویت      همکاري ،هایی چون روسیه، چین، و اروپا      قدرت

 در عـین   ،وي.  باالخص سه دولت پاکستان، عربستان سعودي و ترکیـه متحـد شـود             ،در منطقه 

 گذاران مریکا دارد و بر آن است که سیاستآاي بر ضرورت تعامل محتاطانه با    کید ویژه أ ت ،حال

خارجی جمهوري اسالمی باید تمام سعی خود را به کار بندنـد از هرگونـه حملـه بـه کـشور                      

  )32.(جلوگیري نمایند

ها و نظـرات آنهـا در بـاب سیاسـت         هایی از محققانی هستند که در تحلیل        نمونه ،افراداین  

 این به معنی حذف کامل   ،البته.  رویکرد ساختارمحوري غالب است    ،خارجی جمهوري اسالمی  

چنانکه قـبالً اشـاره شـد، در      . نقش کارگزارانه جمهوري اسالمی در دیدگاه این محققان نیست        

یک از دو رویکرد کارگزارمحور و ساختارمحور قطعیت         هیچ ،هاي سیاست خارجی ایران    نظریه

هاي نظري برخی، تغییر یا حـداقل اصـالح شـرایط سـاختاري سیـستم       ندارند، بلکه در دغدغه   

 بـر ضـرورت سـازگاري    ، کارگزاري ایران اهمیت غالب دارد، اما برخی دیگر    الملل با نقش   بین

  .کنند میالملل تأکید  ایران با شرایط ساختاري سیستم بین

  

  گیري نتیجه

هاي سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در قالـب سـه        تالش شد نظریه   ،در این مقاله  

 یعنـی رویکردهـاي سـاختارمحور،    ، سـاختار –له تعامل کـارگزار  أرویکرد اصلی مربوط به مس    
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 گـستره تعریفـی ایـن      ،البته. گرا مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرند       یابی کارگزارمحور، و ساخت  

تـر از    تـر و پیچیـده      بسیار گسترده  ،الملل و سیاست خارجی    هاي روابط بین   رویکردها در نظریه  

 تالش شد با تمرکز    ،ن مقاله در ای . اند توضیحات مختصري هستند که در مقاله حاضر ارائه شده        

 نظریـه  ،تاري براي رویکرد سـاختارمحور خ نظریه رئالیسم سا–هایی از هر سه رویکرد      بر مثال 

بـراي  ) ونتـی (انگـاري   براي رویکرد کارگزارمحور و نظریه سـازه   ) مکتب فرانکفورت (انتقادي  

در عـین   . دهاي نظري مورد نظر در پـژوهش تفهـیم شـون            چارچوب -گرا   یابی رویکرد ساخت 

 صـرفاً روي    ،هاي سیاست خارجی جمهوري اسالمی      تصریح گردید که در بررسی نظریه      ،حال

بـه طـور    . گـردد  کیـد مـی   أهاي تحـوالت ت    جوهره کارکردي رویکردها یعنی مبادي و مکانیسم      

الملل بـا نقـش کارگزارانـه     هایی که بر ایجاد تحوالت بنیادین در ساختار بین         تر، نظریه  مشخص

هایی که بـر تطبیـق و    نظریههاي متمایل به کارگزارمحوري و      به عنوان نظریه   ،کید دارند أایران ت 

الملل تأکید دارنـد، بـه عنـوان     هاي ساختاري سیستم بین سازگاري ایران با الزامات و چارچوب  

هـاي سیاسـت     در نظریـه به دلیـل آنکـه   . شوند هاي متمایل به ساختارمحوري شناخته می      نظریه

 به مفهومی که در رویکرد ساخت یـابی     –دهی متقابل ساختار و کارگزار       بر قوام خارجی ایران   

  . به آن صرف نظر شده استن از پرداخت،شدهنتمرکز ،  –گرا مطرح است 

 دوره ،آنهـاي آغـازین     سـال ، و به ویژه1360آید، دهه  ها برمی چنانکه از سیر توالی نظریه    

در عـین  . دبیات نظري سیاست خارجی ایران است     غلبه گفتمان متمایل به کارگزارمحوري در ا      

گیـري    تدریجاً گفتمان متمایـل بـه سـاختارمحوري شـروع بـه اوج           ،1360از اواخر دهه    حال،  

انقالب اسالمی، شکل گرفت که فقید رویکرد کارگزارمحورانه حول افکار انقالبی رهبر . کند می

 اشاره ،البته.  از برآیندهاي آن بودمهایی چون صدور انقالب و برپایی حکومت جهانی اسال ایده

گرایی متمایل به ساختارمحوري وجود داشـت کـه           نوعی مصلحت  ،شد که در سیره عملی امام     

 بـه سیاسـت خـارجی     ، از جمله در اواخـر جنـگ ایـران و عـراق            ،بعضاً تحت شرایط خاصی   

  باعـث شـد بعـدها بـسیاري از نخبگـان     ،هـایی  چنین حرکـت . داد جمهوري اسالمی جهت می   

  .گرایانه خود دفاع کنند هاي عمل  از ایده،سیاست خارجی کشور با استناد به آنها

 شـاهد  ، دوره اوج گفتمان کارگزارگرایی بود، اما از همان زمان  ،1360اگرچه نیمه اول دهه     

هـاي   کنندگی چارچوب طرح رویکردهاي بدیلی هستیم که به انحاء مختلف بر اهمیت یا تعیین         
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القـراي محمـد جـواد      نظریـه ام   ،ترین آنها  قابل توجه . تأکید داشتند المللی   ساختاري سیستم بین  

 گذار به ساختارگرایی در چارچوب گفتمان جمهوري اسالمی   یالریجانی بود که از مبادي اصل     

الریجانی بر آن بود که با توجه به اهمیت حفظ بقاي جمهوري اسـالمی ایـران   . شود  می لمدادق

 اگـر   ،هایی چون صدور انقالب    کند پروژه   مصلحت ایجاب می   ،)اسالمالقراي جهان    در مقام ام  (

هاي پـس از     به ویژه در سال    ،بعدها. حداقل فعالً به حاشیه سوق داده شوند      نگوییم کالً منتفی،    

 شـاهد طـرح دیـدگاههاي متعـددي مبنـی بـر ضـرورت         ،انتخاب خاتمی به ریاست جمهوري    

چنانکـه دیـدیم، اغلـب    . المللـی هـستیم    بـین سازگاري جمهوري اسالمی با الزامات ساختاري     

محققان از توقف در بقاي صرف سیستم بسیار فراتر رفته و بـر بقـاي رو بـه ترقـی و منزلـت                  

  .اند جویانه آن تأکید کرده

شاید بتوان نقطه ثقل نقد ساختارگرایان بر سیاست خارجی جمهوري اسالمی را در مـسأله       

 توزیع قدرت ،امروزه. هاي متحد آن به حساب آورد درتنحوه تعامل با ایاالت متحده و سایر ق

. مراتبی دارد که ایاالت متحده در رأس آن قرار گرفته اسـت     شکلی سلسله  ،الملل در سیستم بین  

تحت هژمونی ایـاالت  (مریکا نیز میل به تثبیت سیستم به شکل هژمونیک آدر سیاست خارجی   

سمت تثبیت نظم هژمونیک میل داشته باشد، زمانی که سیستم به . کامالً محسوس است ) متحده

 حتی اگر موجودیـت  ،در چنین صورتی. طبیعتاً نیروهاي مخالف را تحت فشار قرار خواهد داد    

. شـود  آنهـا بـا مـانع مواجـه مـی       رشـد و توسـعه      نیروهاي مخالف نیـز حفـظ شـود، حـداقل           

 مغایر ،المللی موجود م بینو سیستساختارگرایان برآنند که رویکرد تقابلی ایران در برابر آمریکا 

الملـل و   رو، جمهوري اسالمی حتـی اگـر سیـستم بـین     از این. با اقتضائات منافع ملی آن است     

 نباید علیـه آن دسـت     ،شناسد، حداقل در شرایط فعلی     الزامات ساختاري آن را به رسمیت نمی      

مریکا یـا  آقاصد و منافع تراشی در برابر م اي، مانع  در عرصه منطقه ،به ویژه . به اقدام عملی بزند   

هاي سنگینی براي منافع  تواند هزینه  می،اي مورد حمایت آن     اقدام علیه نظم منطقه    ،به طور کلی  

ترین راه براي ایران این است  از منظر رویکرد ساختارگرایی، معقول. کشور به دنبال داشته باشد  

  .ا هماهنگ سازدکه تا جاي ممکن منافع ملی خود را با قواعدبازي سیستم همسو ی

هـاي    به ویژه در سـال ،الملل در سوابق عملی دولت ایران نیز موارد هماهنگی با سیستم بین 

ها در  رغم اینکه برخی جریان به ،2001 سپتامبر 11براي مثال، پس از حوادث . اخیر بسیار است
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داخل آمریکا تالش داشتند کلیـت جهـان اسـالم را مـتهم سـازند، جمهـوري اسـالمی ضـمن            

 بـا آنهـا همکـاري    ،مریکا و متحدین به افغانستانآها، در جریان حمله     سازي تروریست  محکوم

 امنیتـی قابـل تـوجهی بـه     –هاي دفاعی  ایران ابتدا مرزهاي شرقی را بست و سپس کمک   . کرد

با این . ها در سقوط سریع رژیم طالبان بسیار مؤثر بود نیروهاي ائتالف شمال کرد که این کمک    

 اي –اي که چندي بعد قضایایی چون کشتی کارین   به گونه؛ها مقطعی بود  همکاريوجود، این

مریکا ایـران را بـه     آجمهور    واشنگتن پرتنش گردد و رئیس     –باعث شد مجدداً مناسبات تهران      

هـایی    در حالی که دولـت     ،به این ترتیب  . معرفی کند » محور شرارت «عنوان یکی از سه کشور      

برداري قابل توجهی از شرایط جدید منطقه کردند، ایران مجدداً   بهره،هندچون پاکستان و حتی  

  .مریکا قرار گرفتآتحت فشارهاي 

اي که در نهایت باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در ایران میان نخبگان عرصه               نکته

 ساختار وجود –بندي مشخصی در مورد چگونگی تعامل کارگزار  سیاست خارجی کشور جمع

هنوز این توافق حاصل نشده که تا چه حدي الزم است بـا الزامـات سـاختاري سیـستم           . ردندا

تـوان بـازیگري کارگزارانـه جمهـوري اسـالمی را            الملل هماهنگ شد و تا چه حـدي مـی          بین

بر این اساس اسـت کـه در رفتارهـاي عملـی دولـت در عرصـه سیاسـت                   . انستپذیر د  امکان

 نـاهمگونی از همکـاري و تـنش در تعـامالت ایـران و              موارد متعدد و در عین حـال       ،خارجی

ها را نیز با مانع مواجـه   برداري از همکاري اي که حتی بهره هاي برتر وجود دارد، به گونه    قدرت

  .سازد می
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