
چکیده مقاالت همایش

 سیاستخارجیاعتدالگرا
)تهران، 21 اسفند 1392(

تدوینوگردآوری:ضیاءالدینصبوری

ششمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل

با مشارکت معاونت آموزش و پژوهش و
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه





درآمد
در عصری که افراط، شتابزدگی و انتزاعی نگری و تفریط، کهنگی و عقب ماندن از زمان، شرایط 
و واقعیات موجود را موجب می گردد، گرایش به سمت اعتدال گرایِی عقالیی به عنوان رویکردی 
میانی بین  افراط گرایی یا رادیکالیسم و تفریط و محافظه کاری  می تواند ضمن اجتناب از خسران 
علمی،  اعتالی  و  کمال  به  رسیدن  برای  منطقی  و  معقول  راهی  دو،  این   حسنیات  به  التزام  و 
و  نظریه پردازی  اندیشه ورزی،  این رو  از  نهد.  پیش رو  را  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 
نقد و بررسی اعتدال گرایی در حوزه های هستی شناسی، معرفت شناسی و نیز چگونگی پرداختن 
به آن و طرح متد های مطلوب برای اتخاذ رویکرد ها و راهبرد های اعتدالی در عرصه های مختلف 
داخلی و خارجی، علی الخصوص در حوزه ی  سیاسی و سیاست خارجی در جمهوری اسالمی ایران 
و بازشناسی موانع، محذوریت ها، مشکالت، و محاسن، مقدورات و نقاط قوت و همچنین امکان یا 
امتناع اعتدال گرایی در سیاست خارجی و بررسی میزان موفقیت آن در نظام بین المللی و منطقه 
می تواند در تعالی و پیشرفت ایران اسالمی مؤثر واقع شود. از این رو انجمن ایرانی روابط بین الملل 
با همکاری و مشارکت معاونت آموزش و پژوهش و دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه، با 
توجه به اهمیت، ضرورت و نیاز های موجود در سطح علمی و نظری در این حوزه، همایش سالیانه 
خود را به موضوع سیاست خارجی اعتدال گرا اختصاص داده است تا ضمن فراهم  نمودن فرصتی 
مناسب برای تأملی علمی و تئوریک بر رویکرد اعتدال گرایی در عرصه سیاست خارجی، با ایجاد 
بستری برای نقد رویکرد مذکور در جهت ارتقاء بخشی به آن، به یکی از وظایف علمی خود جامه 

عمل بپوشاند.

21اسفند1392

تهران،تاالرسازمانمجامعوهمایشهایبینالمللی
وزارتامورخارجه





محورهاوموضوعات:
*مبانینظری

ـ معرفت شناسی اعتدال گرایی)مبانی معرفتی اعتدال گرایی(
ـ هستی شناسی اعتدال گرایی)مبانی هستی شناسی اعتدال گرایی(

ـ اعتدال گرایی از منظر نظریه های اعتدال گرا)برسازی، پساساختارگرایی و انتقادی(
ـ اعتدال گرایی از منظر نظریه های طبیعت باور)لیبرالیسم و واقع گرایی(

ـ خاستگاه های نظری اعتدال گرایی
ـ اعتدال گرایی از منظر گفتمان اسالمی

اهداف

 این محور به بررسـی مبانی و تشـریح مفهوم اعتدال  و واکاوی رویکرد اعتدال و اعتدال گرایی 
در حـوزه هستی شناسـی، معرفت شناسـی و خاسـتگاه و جایـگاه اعتدال گرایـی در نظریه پردازی و 
نظریه هـای موجـود در روابـط بین الملـل و شـناخت موانـع، محدودیت هـا و مشـکالت پیش روی 

اندیشـه ورزی در این حـوزه می پردازد. 

*سپهربینالمللی
ـ سیاست خارجی اعتدال گرا و نظم بین المللی
ـ سیاست خارجی اعتدال گرا و ترتیبات امنیتی

ـ سیاست خارجی اعتدال گرا و نهاد های بین المللی
ـ سیاست خارجی اعتدال گرا به مثابه استراتژی/ تاکتیک

ـ سیاست خارجی اعتدال گرا و مدیریت بهران های بین المللی
ـ سیاست خارجی اعتدال گرا و امنیت در گفتمان اسالمی

اهداف

ایـن محـور بـه بررسـی نگرش سیاسـت خارجـی اعتدال گرا نسـبت بـه قواعد، نظم و سـاختار 
نظـام بین الملـل و تبییـن باید هـا و نباید هـای پیـش روی سیاسـت خارجـی در محیـط بین الملل 
می پـردازد. همچنیـن ارائـه رویکـرد مطلوب بـرای شـناخت و درک صحیح نظـام بین الملل، نحوه 
رویارویـی بـا بحران هـا و چالش هـای بین المللـی، شـناخت و اسـتفاده درسـت از ظرفیت هـای 
سیاسـی و اقتصـادی و بهره گیـری از سـازمان ها و نهاد هـای بین الملـل در راسـتای رسـیدن بـه 
اهـداف منافـع ملـی، افزایـش قـدرت و کسـب وجهه جهانـی و هم زیسـتی مسـالمت آمیز با جهان 



از دیگـر اهـداف ایـن محور می باشـد. 
*سپهرمنطقهای

ـ سیاست خارجی اعتدال گرا و ارزیابی امریکا
ـ سیاست خارجی اعتدال گرا و بحران اعراب و اسرائیل

ـ سیاست خارجی اعتدال گرا و نقش آفرینی ایران در خلیج فارس و خاورمیانه
ـ سیاست خارجی اعتدال گرا و محور عربستان سعودی ـ ترکیه
ـ سیاست خارجی اعتدال گرا و ترتیبات نوین امنیت منطقه ای
ـ سیاست خارجی اعتدال گرا و ارزش های اسالمی و منطقه ای

اهداف

هـدف ایـن محـور بررسـی رویکرد سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا در سـطح منطقـه ای و نحوه 
پرداختـن بـه مسـائل و مناسـبات منطقـه ای بـا در نظـر گرفتـن امکانـات، فرصت  هـا، موانـع و 
چالش هـای موجـود و ارائـه رویکرد هـای مطلـوب در جهـت تبدیـل چالش هـای منطقـه ای بـه 

فرصـت و اسـتفاده مطلـوب از آنهاسـت.



*کمیتهعلمی:
دکتر ارسالن قربانی

دکتر مصطفی زهرانی
دکتر محمود سریع القلم

دکتر حسین دهشیار
دکتر رضا سیمبر

دکتر ابراهیم متقی
دکتر دکتر محمدجواد حق شناس

دکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی
دکتر حسین سلیمی

دکتر محمدرضا سعیدآبادی
دکتر غالمرضا کریمی

ضیاءالدین صبوری

*شورایسیاستگذاری:
دکتر هادی سلیمانپور

دکتر ارسالن قربانی
دکتر حسین دهشیار

دکتر محمدجواد حق شناس
ضیاءالدین صبوری 

دبیر علمی: دکتر حسین دهشیار
دبیر اجرایی: ضیاءالدین صبوری

مدیر روابط عمومی: الهام ابراهیمی
مدیر هنری: حسن محرابی

همـکاران اجرایـی: الهـام ابراهیمـی، حسـن محرابـی، امیر قیاسـی، مریـم عبدلـی، نیلوفر 
آردم، مجیدرضـا مومنـی، سـیده زهـرا حسـینی،کریم عباسـیان، سـمیه سـیاه پشـت.





مبانینظری
محوراول



 سیاستخارجیاعتدالگرا
10

امکانیاامتناعسیاستخارجیاعتدالگرا

دکترهادیآجیلی

استادیار روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده

فضـای  در  و  مشکک،برساخته،تفسـیرپذیر  مفهومـی  روی،  میانـه  معنـای  »اعتدال«،بـه 
گفتمانگونگـی همیشـه در انتظـار تثبیـت معناسـت. همچنیـن اسـت مفهوم »سیاسـت خارجی« 
بـه عنـوان فراینـدی کـه عـالوه بـر اتکاء بـر منابـع مـادی قـدرت،در رویکـرد رئالیسـتی،از مبانی 
هویتی،هنجـاری و ارزشـهای یـک کشـور،در نـگاه سـازه انگارانـه، نیز اسـاس و محوریـت می یابد، 
کـه حداقـل این بعد از حوزه سیاسـت خارجی،متغیر،تکوینی،برسـاخته،مبتنی بر تفسـیر بازیگران 
و تصـور نقـش هیـات حاکمـه می باشـد.حال،ترکیب ایـن دو مفهوم برسـاخته و یا موصوف شـدن 
یکـی بـه دیگـری ایـن سـوال و ابهـام را مطـرح می سـازد کـه تـا چـه میـزان می تـوان از مفهـوم 
»سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا«، بـا اتقـان و اطمینـان، بـه مثابـه »دالـی«، صاحـب محورهـا و 
مولفه هـای مشـخص و تعریـف شـده،قابل اجمـاع در قائلیـن و مخاطبیـن،دارای پیوسـتگی در 
انتـزاع و عینیت،مفهـوم و مصداق،سیاسـت و رفتار،اعـالم و اعمـال و نیـز برخـوردار از اشـتراک 
زبانـی و مفهومـی میـان مجریـان و معتقـدان ایـن نـوع از سیاسـت خارجـی بـا سـایر بازیگـران 

گفـت؟ بین المللی،سـخن 
بنابراین،سـوال اصلـی نوشـتار حاضر،امـکان یـا امتنـاع تعریـف و اعمـال سیاسـت خارجـی 
اعتدال گراسـت کـه بـا توجه بـه مقدمـه مذکور،به نظر می رسـد، وزن امتنـاع آن،در قالـب دالی با 
تثبیـت معنـای گفتمانـی و ناپایدار،کـه در کـوران تحـوالت، حـوادث، عوامل دخیل و مـرور زمان 
بـه تدریـج از قائلیـن و حامیـان و معتقدیـن بـه آن کاسـته می شـود،از وزن امـکان وقـوع مفهـوم 
مذکـور بیشـتر خواهـد بود.کـه بـرای نیـل بدین مقصـود، بهـره گیـری از چارچوب هـای تئوریک 

تحلیـل گفتمـان و سـازه انـگاری مثمـر ثمر می باشـد.
واژگان کلیدی: سیاست خارجی،اعتدال،گفتمان،برساختگی،سازه انگاری
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مبانیاعتدالسیاسیدرجاویدانخردایرانی

روحالهاسالمی

 استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

فاطمهذوالفقاریان

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید قم

چکیده

میـراث، سـازه های تاریخـی و تـداوم ناخـودآگاه و خودآگاهـی زبانی اسـت، که به علـت ایجاد 
سـبک های اختصاصـی بـه خصـوص در تمدن هـا، همیشـه در جریان هسـتند و به نسـل های بعد 
منتقـل می شـوند. ایرانیـان میـراث ارزشـمندی از خـرد سیاسـی را دارا می باشـند. ابـن خلـدون 
ایرانیـان را مبتکـر شـیوه های خردورزانـه در امـر سیاسـی می دانـد کـه بـا اسـتفاده از اندرزنامه ها 
میـراث خـود را بـه نسـل های بعـدی در قالب خردنامـه )اندرزنامه، خـدای نامه( منتقل کـرده اند. 
هـگل نیـز ایرانیان را پیشـگام خـرد حکمرانی در جهان می دانـد. ایرانیان از دوره باسـتان تا کنون 
در بسـیاری از مفاهیـم جدید سیاسـت نقش اساسـی داشـته اند. خـرد ایرانی در مورد سیاسـت با 
رواداری، اعتـدال، انسـانیت و آبادانـی دنیا، مبتنی بر راسـتی، گره خورده اسـت. یکـی از متفکران 
سرشـناس خـرد ایرانـی که سـعی کرده اسـت بـا اسـتفاده از منابـع ایران باسـتان، یونان باسـتان 
و تعالیـم اسـالمی شـیوه ی انـدرزی و آداب حکمرانـی ایرانـی را احیـا کند، مسـکویه رازی اسـت. 
او متفکـری اسـت کـه در آثـار خـود هماننـد تجارت االمـم و جاویدان خـرد، مبانی خرد سیاسـی 
ایرانـی را ترسـیم کـرده اسـت. این مقاله بـا اسـتفاده از روش پدیدارشناسـی وجودگرا به بررسـی 
متـن جاویـدان خـرد می پـردازد. جاویـدان خـرد یـا حکمـت الخالـده، پدیـدار کامـل اعتـدال در 
رفتـار ایرانـی اسـت. ایـن مقالـه اعتـدال را بـه عنـوان تکنیک اجرایـی خرد سیاسـی ایـران مورد 
تحلیل قرار داده و مبانی هسـتی شناسـی، معرفت شناسـی، روش شناسـی و در آخر تکنیک های 
جاویـدان خـرد تحلیـل می نمایـد. بـا بررسـی پدیدارشناسـی جاویـدان خـرد بـه راحتـی می توان 
درک کـرد کـه چـرا ایرانیـان در طـول تاریـخ بـر اعتـدال پافشـاری کـرده اند. ایـن مقالـه پدیدار 
اعتـدال در خـرد سیاسـی ایـران را بـه لحاظ وجـود، معرفـت، روش و تکنیک مـورد واکاوی دقیق 



 سیاستخارجیاعتدالگرا
12

و تخصصـی قـرار می دهد. 

واژگان کلیدی: جاویدان خرد، پدیدارشناسی، اعتدال، مسکویه رازی
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اعتدالازمنظراسالم

حمیدهافتخاری

چکیده

معتقدیـم کـه اسـالم دیـن جاوید اسـت ... .معتقدیم که اسـالم دیـن کامل اسـت ... معتقدیم 
کـه اسـالم دین جامع اسـت... معتقدیم که اسـالم جهان شـمول اسـت .لذا بر اسـاس ایـن اعتقاد 
بایسـتی بـه یقیـن معتـرف باشـیم کـه زنـده بـودن و مانـدگاری اسـالم در همـه زمانهـا درهمـه 
موقعیت هـای خـاص و مـوردی بجهـت میانـه روی و اعتـدال آن در همـه اعصـار و مکانهـا اسـت 
وبدیـن وسـیله توانسـته ظهـور و بـروز و نمـودی پررنـگ داشـته باشـد و قلـوب را به خـود جذب 
نمایـد . آنجـا کـه حضـرت علیهـم السـالم میفرمایند: المومن سـیرته القصد و سـنه الرشـد مومن 

شـیوه اش میانـه روی اسـت و روشـش پیمـودن راه راسـت ) غررالحکـم . حدیـث . 6364 (
مـا می دانیـم کـه اسـالم در طـول زمـان بـزرگ تریـن ضربـه را از تنـدروی و یـا کنـدروی و 
حاکمیـت عمـل به تشـخیص سـلیقه بوده اسـت تا اسـالم. افـراط و تفریـط بزرگترین آسـیب هارا 
بـه پیکـره مکتـب رهایـی بخـش اسـالم........... وارد آورده. "اعتـدال واژه ای زیبنده بـا قابلیت فهم 

ما از اسـالم است"

واژگان کلیدی : روش - اعصار - قابلیت - زیبنده – حاکمیت
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مشیسیاسیاعتدالیوسایرمشیها؛یکبررسیتطبیقی

خیرالهاکبری

محسنکشوریان

چکیده

مشـی سیاسـی اعتدالـی، بـه معنـای پذیـرش شـکاف ها و واقعیت هـای موجـود در جامعـه 
سیاسـی و بـه رسـمیت شـناختن عقالنیت هـای متعدد بـه جای توافـق عقالنی یا همـان جبهه ای 
از مقوله هـای پسـا اصـالح طلبـی و پسـا اصـول گرایی بـوده که بتوانـد رابطه ای معقول و مناسـب 
بیـن نیازهـا و ضرورت هـای جغرافیایـی سیاسـی از یـک طـرف و جهـت گیری هـا و گرایش هـای 
سیاسـی و انقالبـی از طـرف دیگـر ایجاد نمـوده و در گفتمان سـازی هم تعـدل و توازن ها را مورد 
مالحضـه قـرار داده، دیدگاه هـای مخالـف و اقلیـت را محتـرم شـمرده و بـا آنهـا بـا مـدارا برخورد 
نمایـد. از ایـن رو در ایـن مقالـه تـالش شـده بـا روش توصیفـی- تحلیلـی، ضمـن تبییـن مشـی 
اعتدالـی، ایـن مهـم را بـا سـایر مشـی ها از جمله مشـی افراطـی، اصالح طلبـی و محافظـه کاری 
روشـن اندیـش مقایسـه نمـوده و به این پرسـش اساسـی پاسـخ داده که مشـی سیاسـی اعتدالی 
در برابـر مقوله هـای مذکـور را چگونـه می تـوان ارزیابـی نمـود؟ در پاسـخ به این سـوال اسـتدالل 
نویسـندگان بـر ایـن مطلـب تاکیـد دارد کـه مشـی سیاسـی اعتدالـی بیـش از همـه در تقابـل با 
مشـی افراطـی قـرار می گیـرد و بـا مشـی های اصـالح طلبـی و محافظـه کاری روشـن اندیـش 
همپوشـانی دارد. هـدف از ایـن پژوهـش ضمـن واکاوی مشـی سیاسـی اعتدالـی و سـنجش آن با 
سـایر مشـی ها و نحـوه بـه کارگیـری مطلـوب آن در جامعـه سیاسـی امـروز ج.ا.ایـران جهت حل 

مشـکالت پیـش رو چـه در عرصـه داخـل و چـه در جهـان خارج می باشـد.

واژگان کلیدی: مشی سیاسی اعتدالی، اصالح طلبی، مشی افراطی، محافظه کاری روشن اندیش، 
عقالنیت های متعدد
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جریاناعتدالدرایران؛راهیمیانلیبرالیسموروشنفکریدینی

انصارامینی

چکیده

اگـر مـا جریـان اعتـدال را یـک روش سیاسـی بدانیـم. ایـن روش می توانـد بـرای رسـیدن به 
غایـت مطلـوب خـود از سـایر اندیشـه ها و گفتمان هـای موجـود مدد بگیـرد. براین اسـاس به نظر 
می رسـد کـه می تـوان جریـان اعتـدال را تفکـری بیـن دو گفتمـان تعریـف کـرد: یکـی گفتمـان 
حاکم بر نظام جهانی اسـت یعنی لیبرالیسـم؛ که تسـامح و اعتدال را می توان از اندیشـه سیاسـی 
جـان الک در آن مشـاهده کـرد، تـا پرداخت اندیشـمندان اخیـری مانند جان رالـز و بحث عدالت 
اجتماعـی و طرفـداران دموکراسـی لیبـرال؛ و دیگـری گفتمـان روشـنفکری دینـی در ایـران؛ که 
ضـرورت اصـالح، تسـاهل و اعتـدال و دروی از افـراط، را در اندیشـه های خود، پـس از دهه 1360 
مـورد تأکیـد قـرار داده اسـت. بـه نظـر می آید که امـروز، کم تر کشـوری اسـت کـه از مؤلفه های 
لیبرالیسـم مانند بحث حقوق بشـر، دموکراسـی، تسـاهل و مدارا، سکوالریسـم، طرفداری از قانون 
مـداری و...در شـعارها و یـا سیاسـت های خـود بهـره ای نبـرده باشـد. در ایـن میـان روشـنفکری 
دینـی در ایـران نیـز بـه عنـوان جریانی شـناخته شـده از دهه های قبل تـا کنون در آشـتی دادن 
دیـن بـا جهـان جدیـد تالش هایـی داشـته اسـت و مفاهیمی چـون دموکراسـی، تسـاهل و مدارا، 
حقـوق بشـر، عقالنیـت معنـوی و...را محـور اندیشـه سیاسـی خـود قـرار داده اسـت. هـدف ما در 
ایـن مقالـه ایـن اسـت کـه بـا مفصل بنـدی مفاهیـم اصلـی لیبرالیسـم بـه مثابه ی یک فلسـفه ی 
سیاسـی و پـس از آن روشـنفکری دینـی در ایران، به نگرشـی جامع در رابطه با اندیشـه سیاسـی 
جریـان اعتـدال برسـیم. پـس سـوال اصلـی ایـن مقالـه ایـن گونـه مطـرح می شـود کـه تـا چـه 
انـدازه جریـان اعتـدال می توانـد متأثـر از گفتمـان حاکـم بر نظـام جهـان )لیبرالیسـم ( و جریان 
روشـنفکری دینـی در ایـران باشـد؟ بـی گمـان در ایـن مقاله ما بـه دنبال ایـن همانِی لیبرالیسـم 
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یـا روشـنفکری دینـی بـا اعتدال نیسـتیم و بحثی کـه مطرح می کنیم در راسـتای تأثیراتی اسـت 
که اعتدال از بازار اندیشـه بیرونی)لیبرالیسـم( و اندیشـه درونی)روشـنفکری دینی( گرفته اسـت. 

در ایـن پژوهـش از روش هـای توصیفـی – تحلیلـی و تاریخی – تحلیلی اسـتفاده شـده اسـت .

واژگان کلیدی: لیبرالیسم، روشنفکری دینی، اعتدال



مبانینظری
17

راهبردهاوراهکارهایبیداریاسالمیدر
گفتارواندیشهحضرتامامخمینی

هاشماندیشه

کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث

چکیده:

امـام خمینـي )ره( در نیـم قـرن اخیـر طالیـه دار پرچم اسـالم و احیاگر فرهنـگ متعالي اهل 
بیـت )علیهـم السـالم( بـوده اسـت. او در عرصه سیاسـت و تعقـل، مبـارزه و ایسـتادگي، و درایت 
و دوراندیشـي سـرآمد نخبـگان قـرن بیسـتم بـه شـمار مـي رود کـه در پرتـو عمـل بـه فرامیـن 
الهـي و رهنمودهـاي اهـل بیـت )علیهـم السـالم(، عبادت هـاي خالصانـه و مناجاتهـاي عاشـقانه 
بـه سرچشـمه نـور و معنویـت راه یافتـه بـود. مـروري بـر زندگـي و سـیره آن یگانـه دوران، ایـن 
حقیقـت را روشـن مـي کنـد کـه آن عـارف بیـداردل با تمام وجـود به اهـل بیت )علیهم السـالم( 
عشـق مـي ورزیـد و در ترویـج اندیشـه ها و معـارف آنـان بـه خصـوص بیـداری درهمـه جهات،به 
خصـوص بیـداری جهـان اسـالم، از هیچ کوششـي دریـغ نمـي کرد.مادرایـن مقالـه هرچندکوتاه، 
بـه رهنمودهـا واندیشـه های امـام خمینـی )ره(پیرامـون بیـداری اسـالمی در ایران،جهان اسـالم 

واقصـی نقـاط جهـان می پردازیم.

واژگان کلیدی: امام خمینی)ره(، بیداری اسالمی، راهبردها و راهکارهای بیداری اسالمی،جهان 
اسالم، جهان، ایران.
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اعتدالگراییدرسیاستگذاریخارجیودیپلماسی

سکینهببریگنبد

دانشجوی دکتری روابط بین الملل واحد علوم تحقیات اصفهان

چکیده

در ایـن نوشـتار تـالش می شـود ضمـن بـر شـمردن نشـانه ها و ویژگیهـای اعتـدال و معنـای 
آن در هـدف گـذاری در عرصـه سیاسـت خارجـی و نیـز بیـان نقـاط قـوت و نارسـایی دو شـکل 
دیپلماسـی عمومـی و رسـمی نسـبت آندوبا تحقـق منافع ملی مورد بررسـی و واکاوی قـرار گیرد

بـا روی کار آمـدن دولـت تدبیـر وامیـد، دیـدگاه اعتدالـی بتدریـج مـی رود که در دو گسـتره 
سیاسـت داخلـی و خارجـی به گفتمانی مسـلط تبدیل شـود. سرچشـمه های پیدایـی و غلبه یابی 
تدریجـی گفتمـان مزبـوز نیزمتنـوع و متکثرنـد .بـرای تبییـن چرایـی زایـش وسـلطه یابـی ایـن 
گفتمـان می تـوان از الگوهـای علـی و منطق هـای تک سـببی و چنـد سـببی در دو محیط داخلی 
و خارجـی بهـره گرفـت .تغییـر و جابجایی متـوازن در منظومه اهـداف ملی مدلـول اصلی و عنصر 
ویژگـی بخـش گفتمـان اعتدال گرایـی در سیاسـت خارجـی دولـت تدبیر وامید اسـت . بـر مبنای 
نشـانه ها و مدلول هـا و مشـخصه هایی می تـوان بـه تغییـر در سیاسـت خارجی دولـت تدبیر وامید 
پـی بـرد . بـر این اسـاس،عرصه سیاسـت خارجی حـوزه هدف گـذاری، تعریف،اصـالح و تغییر ویا 
جابجایـی اهـداف ملـی و قلمرودیپلماسـی حـوزه ابتـکار و ابـداع روشـها و ابزارهـا ومکانیزم هایـی 
بـه منظـور نیـل بـه اهـداف ومنافع ملی اسـت . حال پرسـش اساسـی این اسـت اگـر در منظومه 
اهـداف و منافـع ملـی دسـتبرد شـده وجـرح و تعدیـل و توازنـی در آن صـورت پذیرفتـه اسـت، 
آیـا ضـرورت دارد در میـان اشکال،شـقوق و انـواع و ماهیـت دیپلماسـی بـه مثابـه ابـزار نیـل بـه 
اهـداف نیـز تغییـر و توازنـی انجـام گیرد؟ اساسـا خاسـتگاه و سرچشـمه های الزام سـاز انتخاب و 
بکارگیـری شـقوق گوناگـون دیپلماسـی بـه منظورتحقـق اهـداف و منافـع ملی چیسـت؟ مدعای 
مـا در نوشـتار حاضربـه عنـوان پاسـخ ایـن اسـت کـه : 1( بـه نظر می رسـد بنـا به دالیـل عدیده 
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محیطـی و محاطـی ضـروری باشـد بین انتخـاب و کاربرد ابزارها )دیپلماسـی( و اهداف )سیاسـت 
خارجـی( توازنـی برقرارشـود.و2( برای تحقـق اهداف و منافع ملی درسیاسـت خارجـی اعتدال گرا 
در مناطـق جغرافیایـی گوناگـون مناسـب تریـن راهبـرد بکارگیـری هـر دو نوع دیپلماسـی یعنی 

دیپلماسـی رسـمی و دیپلماسـی عمومی اسـت . 

واژگان کلیدی: اعتدال گرایی، دیپلماسی رسمی، دیپلماسی عمومی، اهداف ملی، سیاست خارجی 
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الزاماترویکردچندجانبهگراییدر
سیاستخارجیاعتدالگرا،تولیدثروتوقدرت

سکینهببریگنبد

دانشجوی دکتری روابط بین الملل واحد علوم تحقیات اصفهان

چکیده

همـواره در مطالعـه سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران بیان می شـود کـه» اصل در 
سیاسـت خارجـی ج.ا.ا صلـح و ثبـات بین المللـی ومنطقـه ای بـوده و جنـگ یک اسـتثنا اسـت.« 
از ایـن منظـر بویـژه درعصرجهانـی شـدن محیـط تعاملـی کشـور بایـد به دقت بررسـی شـود. به 
ایـن ترتیـب چندجانبـه گرایـی از مبانـی اولیـه در سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا به شـمار می آید 
.رویکـردی کـه عـالوه بـر تولید قـدرت، به تولید ثـروت نیز منجر می شـود. درترتیبـات چندجانبه 
دولت هـا چنـان رفتـار میکننـد کـه گویی هـدف مورد نظـر تنها بـا اقـدام جمعی حاصل میشـود 
ازایـن جهـت، هـدف مـورد نظر قابـل تقسـیم نیسـت، دوم آنکـه معمـوال در ترتیبـات چندجانبه 
در تعقیـب آن هـدف براسـاس »معاملـه بـه مثابه پراکنـده« عمل می کننـد یعنی مزایـای حاصل 
از پیگیـری هـدف مـورد نظـر بالفاصلـه بـه دسـت نمـی آیـد بلکـه در طـول زمـان از مشـارکت 
فعـال همـه طرف هـای عضـو یکجـا رویهـم انباشـته میشـود. آنچـه دیپلماسـی چنـد جانبـه را از 
دیپلماسـی دوجانبـه متمایـز می سـازد پویایـی و توقـف ناپذیـری آن اسـت یعنـی دولت هـا در 
دیپلماسـی چندجانبـه مجبـور بـه تعامـل همیشـگی هسـتند.در این مقالـه با تدقیق در سیاسـت 
خارجـی اعتدال گرا،چندجانبـه گرایـی را چهارچـوب تحلیلـی بحـث قـرارداده و از آن محـوره بـه 
مطالعـه تحـول پارادایم هـای ذهنـی بـه پارادایم هـای عملـی، غیرامنیتـی شـدن، اعتمادسـازی، 
ارتباطـات ومبـادالت درون منطقـه ای،شـکل گیری هویـت جمعی منطقـه ای، مدیریـت روابط با 
نظام بین المللی درد وسـطح سـاختاری و کارگزاری و ایجاد سـاختارها و سـازوکارهای چندجانبه 

بپردازد. منطقـه ای 

واژگان کلیدی: سیاست خارجی اعتدال گرا، چندجانبه گرایی، اعتمادسازی، تولید ثروت 
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چالشهایاعتدالگراییدر
کارکردهایمذهبیشبکهاجتماعیفیسبوک

سجادکریمیپاشاکی

دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

روحاهللمنعم

دانشجوی دکترای روابط بین الملل، دانشگاه گیالن

محمدصادقیحییپور

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد صومعه سرا و دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

فضـای مجـازی در بـر گیرنـده کنش هـا و واکنش هایـی اسـت کـه به صـورت مکمـل واقعیت 
در زندگـی انسـانها ایفـای نقـش می نمایـد. اطالعـات بـه عنـوان عامل کلیـدی ارتباطـات مجازی 
نقـش عمـده ای را در برقـراری روابـط و وابسـتگی های افـراد بـه یکدیگـر و یـا به منابـع اطالعاتی 
بـازی می نمایـد. اگرچـه تمیـز دادن اطالعـات درسـت از غلط در این فضا، امری دشـوار اسـت اما 
تاثیـر گـذاری ایـن فضـا بـر روی افـکار و اعتقـادات انسـانها با توجـه به میـزان وابسـتگی آنان به 

فضـای مجـازی می توانـد روند هـای زندگـی واقعـی را تحـت تاثیر قـرار دهد.
همـگام بـا تکنولـوژی، ورود اعتقـادات و جریانات مذهبـی جهت تثبیت و توسـعه فعالیت های 
آنـان در فضـای مجـازی بـه تدریـج باعـث فراملـی شـدن آنـان گردیـده به طـوری که امـروزه به 
راحتـی می تـوان اندیشـه های مذهبی را فراتر از مرزهای جغرافیایی منتشـر نمـود و همگرایی های 
بیشـتری را بـا افـراد در سـایر مناطـق جهـان در حوزه هـای مختلف دینـی و اعتقادی ایجـاد کرد. 
شـبکه های اجتماعـی از جملـه فیـس بـوک در بر گیرنده افـراد، گروهها، سـازمانها و... می باشـند، 
بـه تبلیـغ و انتشـار افـکار شـخصی یـا گروهـی بـا اهـداف متنـوع و مختلـف در فضای سـایبر در 
تـالش هسـتند. تحلیـل کارکرد هـای صحیح یـا غلط ایـن فعالیت هـا می تواند بر منافـع جمهوری 

اسـالمی ایـران تاثیر گذار باشـد.
در ایـن تحقیـق از طریق تحلیلی- توصیفی و با اسـتفاده از روش مشـاهده، بـه پایش و تجزیه 
و تحلیـل محتـوای صفحه هـای شـیعی فارسـی زبـان فعال فیـس بـوک پرداخته و ضمن بررسـی 
چارچوب هـای اطالعـات منتشـره بـه تجزیـه و تحلیـل چالش هـا و تهدیدهـای موجـود ناشـی از 
فعالیـت آنـان و تاثیـر آن بـر منافـع ملی جمهوری اسـالمی ایران می پـردازد. نتایج حاصلـه بیانگر 
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آن اسـت کـه رونـد رو بـه رشـد فعالیت هـا افـراط گـرای گروه هـا و تفکـرات شـیعی در شـبکه 
اجتماعـی فیـس بـوک باعـث بـه وجـود آمـدن روحیه افـراط گرایـی مذهبی شـده و توسـعه آن 

چالش هایـی بـرای اعتدال گرایـی فراهـم نماید.

واژگان کلیدی: فضای سایبر، فیس بوک، گروه های شیعی، اعتدال گرایی، اطالعات، شبکه های 
اجتماعی
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تحلیلیواقعبینانهازگفتماناعتدالگرایی
درسیاستخارجیدولتیازدهم

دیانجانباز

دکتراي روابط بین الملل، دانشگاه مازندران 

صدیقهنظرپور

 کارشناس ارشد علوم سیاسي، دانشگاه مازندران

چکیده

سیاسـت خارجـي در مقـام مهمتریـن نمـود رفتار بیـن المللي دولت هـا همواره عرصـه تعامل 
میـان نظریـه و عمـل بوده اسـت. در این میـان، تحلیل سیاسـت خارجي جمهوري اسـالمي ایران 
از سـوي منابـع خارجـي و داخلـي تاکنـون در چارچوب الگوهاي سـنتي تحلیل سیاسـت خارجي 
و یـا بـر مبنـاي مفروضه هایـي اثبـات گرایانـه و سـودمندگرایانه حاکـم بـر عرصـه مطالعـات بین 
المللـي قـرار داشـته اسـت؛ در یـک سـو، "دولـت بـه مثابـه موجودیتـي عقالنـي" تلقی شـده که 
مطابـق بـا آن، چـون دولت هـا "منافـع مشـخص" و عینـي اي در عرصـه بیـن الملـل دارنـد، در 
جهـت دسـتیابي بـه آنهـا از "ابزار"هـاي مشـخص اسـتفاده مـي کنند. در سـوی دیگـر، عقالنیت 
ابـزاري حاکـم بـر تحلیـل سیاسـت خارجـي آن را بـا خصلـت ایدئولوژیک بیـان مي کنـد. بر این 
مبنـا، دولت هـا متغیـر وابسـته ای هسـتند کـه بـر بنیـان یـک سـری اصـول و ارزش هـای ملـی و 
ایدئولوژیکـی اسـتوار می باشـند. بنابرایـن، هـر دو نـوع تحلیـل مفهومـي تنـگ نظـر را بـه رفتـار 

سیاسـت خارجـي ایران اسـتناد مـي دهد.
بـا توجـه بـه ایـن مسـائل و بـا تاکیـد بـر گفتمـان اعتدال گرایـی، پـس از پیـروزی انقـالب 
در  را  اعتدال گرایـی  گفتمـان  از  متفاوتـی  تاکنـون جلوه هـای  در سـال 1357  ایـران  اسـالمی 
سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران شـاهد بودیـم. بر ایـن مبنا و بـا حاکمیت هـر یک از 
آن هـا، چـون کارگـزار خـود در درون گفتمـان تعریف می شـود و در چهارچوب آن رفتـار می کند، 
رفتـار و راهبـرد سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایران نیـز دسـتخوش تغییر و تحول شـده 
اسـت. ایـن مقالـه تـالش دارد بـا تعییـن حـدود و مولفه هـای اعتدال گرایـی در سیاسـت خارجی 
دولـت یازدهـم، فرصت هـا و چالش هـای آن را در پیشـبرد سیاسـت خارجـی مـورد ارزیابـی قـرار 
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دهـد. بنابرایـن، فـرض مقالـه آن اسـت کـه دولـت یازدهـم بـا تعریفـی جدیـد و در عیـن حـال 
مشـخص و دقیـق از اعتدال گرایـی در سیاسـت خارجـی هم بر حـوزه تجربی راهکار هـای دولت ها 
تاکیـد داشـته و هـم پایه های سیاسـت خارجی را بـر مجموعه ای از نگرش های فلسـفی، اسـالمی 
و انسـان شـناختی حاکـم بـر جامعـه اسـتوار سـاخته اسـت کـه خـود زمینـه ی پویایی سیاسـت 
خارجـی را در ابعـاد مختلـف بـه دنبـال داشـته و هم باعـث بهبود جایگاه سیاسـت خارجـی ایران 

در سـطح منطقـه-ای و جهانی شـده اسـت.

و  فلسفی  نگرش های  اعتدال گرایی،  گفتمان،  یازدهم،  دولت  خارجی،  سیاست  کلیدی:  واژگان 
اسالمی.
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سیاستخارجیاعتدالگراازمنظرنظریهنقش

رحمتحاجیمینه

چکیده

دولت هـا و سـازمان های بین المللـی همـواره در عرصـه سیاسـت بین الملـل تـالش می کننـد 
تـا رفتـار خـود را بـا توجـه بـه تغییـرات داخلـی و خارجی در راسـتای کسـب منافع ملـی تنظیم 
کننـد و بدیـن طریـق به نظم بین المللی شـکل دهند. در این راسـتا، سیاسـت خارجـی جمهوری 
اسـالمی ایـران بـه عنـوان یکـی از بازیگـران مهـم عرصـه سیاسـت در منطقـه خاورمیانـه همواره 
متاثـر از تغییـرات داخلـی و تا انـدازه ای تغییرات خارجی بوده اسـت. بنابراین با به قدرت رسـیدن 
دولت هـای مختلـف در نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران مـا شـاهد مطـرح شـدن گفتمان هـای 
متفاوتـی در عرصـه سیاسـت خارجـی بـوده ایـم بـه گونـه ای کـه تـا اکنـون شـاهد گفتمان هایی 
تحـت عنـوان مصلحـت گرایـی مرکـز محـور، واقـع گرایـی اسـالمی، صلـح گرایـی مردم سـاالر و 
اصـول گرایـی عدالـت محـور بـوده ایـم. دولـت یازدهم نیـز پـس از انتخابـات 24 خـرداد 1392 
سیاسـت خارجـی خـود را تحـت عنـوان اعتدال گرایـی معرفـی کـرده اسـت. لـذا ایـن نوشـته در 
صـدد آنسـت تـا بـا تمرکـز بـر سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا ایـن تغیـرات در سیاسـت خارجـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران را بـر اسـاس مفاهیـم نظریـه نقش تبییـن کند. بر این اسـاس، سـئوال 
اصلـی ایـن مقالـه آنسـت که تغییـرات گفتمانـی در سیاسـت خارجی جمهـوری اسـالمی ایران و 
ظهـور سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا پـس از انتخابات اخیر ریاسـت جمهـوری را چگونـه می توان 
از منظـر نظریـه نقـش تبییـن کـرد؟ در ایـن راسـتا، نویسـنده معتقـد اسـت از آنجـا کـه هویـت 
بازیگـران، نگـرش و تلقـی آنهـا از جایگاه خـود و در نتیجه رفتارشـان را تحت تاثیر قـرار می دهد، 
لـذا فرضیـه اصلـی مقالـه آنسـت کـه هویت تصمیـم گیرنـدگان بـه عنـوان مجموعـه ای از معانی 
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بـه نقـش آنهـا شـکل می دهـد در نتیجه بـا تغییـر هویت تصمیـم گیرندگان دسـتگاه دیپلماسـی 
مـا شـاهد تغییـر گفتمـان حاکم بر سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی ایـران نیز خواهیـم بود.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی اعتدال گرا، نظریه نقش، سیاست بین الملل، هویت.



مبانینظری
27

برخاستگاههاينظرياعتدالگرایي
دراندیشههايخواجهنصیرالدینطوسي

نداحسیني

دانشجوي دکتراي علوم سیاسي- گرایش اندیشه ي سیاسي

چکیده

در ایـن مقالـه به بررسـي و واکاوي برخاسـتگاه هاي نظري اعتدال گرایي و اسـتخراج و احصاي 
مولفه هـاي اعتدال گرایـي از میـان آرا و اندیشـه هاي خواجه نصیرالدین طوسـي پرداخته مي شـود. 
همچنیـن الزامـات و مهمتریـن مولفه هـاي اعتدال گرایـي، ویژگي هـاي دولـت برآمـده از رویکـرد 
اعتدالـي بـا تاکیـد بـر سیاسـت خارجـي اعتدالـي کـه خـود برسـاخته   ي مواضـع و بافـت فکـري 
اعتـدال اسـت، تشـریح و ارائـه مي شـود. در ایـن میـان ضمن اشـاره به اهمیـت و جایـگاه ویژه ي 
گفت و گـو بـه ویـژه گفت و گـوي نقادانـه در عرصـه ي سیاسـي و مدیریتـي دولـت اعتدال گـرا بـه 
منزلـه ي مهمتریـن ابـزار کاربـردي براي دفع و رفـع بحران هـا، خشـونت زدایی و مدیریت بهینه ي 
رقابت هـا در میـان گروه هـاي رقیـب داخـل حکومـت و جامعـه ي مدنـي، مبانـي و شـاخص هاي 
شـکلي حکومـت اعتدالـي نیـز بـه طـور اجمالي طـرح مي گـردد تا راهـکاري بـراي تبدیل شـعار 
اعتـدال بـه شـعور و پارادایم مسـلط ارائه شـود. براي تعریـف و تبیین مباحث این بخـش، از وجوه 
نظـري مثلـث حکمـت، مصلحـت، عـزت و نیـز اصـول چهارگانـه ي رحمانیـت دین مبین اسـالم، 
عقالنیـت حکمـت و خردورزي ایراني، انسـانیت انقـالب و عاطفیت نظام جمهوري اسـالمي ایران، 
اسـتفاده مي شـود. سـپس بـا بازخوانـي فلسـفي اعتـدال در اندیشـه هاي خواجـه نصیر بـه عنوان 
فیلسـوف گفت وگـو بـه ایـن پرسـش که آیـا رابطه ا ي میـان اعتـدال و تاریخ فکري اسـالمي وجود 
دارد با ارائه ي شـواهدي از دسـتگاه فلسـفي خواجه نصیر و با محوریت سـه گانه ي الفت، سـعادت 
و امنیـت، و توضیـح و تشـریح کلیدواژه  هـاي معاونـت، جماعـت، عدالت، حکمت و محبت و شـان 
و جایـگاه هریـک در مبـادي و مبانـي اندیشـه  ي او به ویژه در مبحث سیاسـت مـدن کتاب اخالق 
ناصـري، پاسـخ داده مي شـود. بـه عـالوه بـا اشـاره بـه تفاوت  و حـد تمایز میـان شـجاعت، تهور و 
بي باکـي در دسـتگاه فلسـفي خواجـه نصیرالدیـن به مقولـه ي نرمـش قهرمانه کـه موردنظر رهبر 
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معظـم انقـالب در هدایـت و تنظیـم سیاسـت خارجي دولت اسـت، پرداخته خواهد شـد. در ادامه 
نیـز تـالش مي گـردد به پرسـش اصلي و محـور تهیه ي مقالـه در رابطه بـا برخاسـتگاه هاي نظري 
اعتدال گرایـي پاسـخ داده و ایـن فرضیـه اثبـات شـود کـه؛ " نه تنها میـان اعتـدال و مباني فکري 
تاریـخ اندیشـه ورزي ایرانـي- اسـالمي رابطه وجـود دارد بلکه ارتبـاط وثیق آن با رویکـرد اعتدالي 
و اعتـدال ورزي در تمامـي شـئون فردي و اجتماعي، سیاسـت ورزي، مملکـت داراي و حکومت راني 
کـه دسـت کم بخشـي از آن در حکمـت و اندیشـه هاي خواجه نصیـر بازتـاب یافتـه، بـارز و قابـل 

اسـتخراج و استناد است". 

واژگان کلیدی: اعتدال، اعتدال گرایي، مصلحت، عزت، حکمت، الفت، امنیت، سعادت، انسانیت، 
معدلت،خواجه نصیرالدین طوسي، دولت تدبیر و امید، نرمش قهرمانانه.
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مالحظاتامنیتيجمهورياسالميایراندرجهانجدید:
فرصتهاوتهدیدات

کابکخبیري

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

آناهیتاارسطونژاد

چکیده

کشـورها در عرصـه  تعامـالت  بین المللـي  خـود همواره  با مشـکل  محیـط  امن  مواجـه  بوده اند. 
بـه  عبـارت  بهتـر یک  نظام  سیاسـي  هیچـگاه  در حالت  مجـرد قرار نـدارد و همیـن  زندگي  جمعي  
در محیطـي  کـه  بسـیاري  مهمتریـن  خصیصـه  آن  را آنارکیـک  بـودن  مي دانند، باعـث  مي گردد تا 

تأمیـن  امنیـت  به  عنـوان  مهمترین  دغدغـه  نظام  سیاسـي  درآید.
ایـن  در حالـي  اسـت  که  اقدامـات  دولتها بـراي  تأمین  امنیت  خـود موجب  شـکل گیري  تهدید 
و چالـش  بـراي  دیگـر بازیگـران  نظـام  بین الملـل  مي گـردد و ایـن  امـر بـه  دلیـل  تفـاوت  در نـوع  
برداشـت  آنـان  از منافـع  و اهـداف  ملـي  اسـت . بنابراین  اولیـن  اقدامي  کـه  براي  تأمیـن  امنیت ، که  

همـان  کسـب  منافـع  و اهـداف  ملي  اسـت ، صـورت  مي گیـرد، تدوین راهبرد مناسـب اسـت.
ج .ا.ا نیـز بـه  عنـوان  بازیگـري  از مجموعـه  دولتهـا هیچـگاه  از تعریـف  جامعه  امن  فـارغ  نبوده  
اسـت . ایـن  در حالي  اسـت  که  محیـط  امنیتـي  ج .ا.ا بیش  از آنکـه  داراي  فرصت  باشـد، تهدیدهاي  
بي شـماري  را در بـر دارد. اگرچـه  بـا اتخـاذ یـک  روش  و برنامه ریـزي  مناسـب  مي تـوان  ایـن  روند 
را معکـوس  نمـود و مهمتریـن  کار ویـژه  امنیتـي  یـک  نظـام ، یعنـي  تبدیـل  تهدیدات  بـه  فرصتها 
را صـورت  داد، امـا فقـدان  یـک  اسـتراتژي  مشـخص  در امـر امنیت  و دفـاع  همواره  باعـث  گردیده  
اسـت  تـا ایـن  کشـور در شناسـایي  تهدیـدات  موجود و آینـده ، و چگونگـي  تبدیل  آنـان  فرصتهاي  

امنیتـي  ناتوان  باشـد.
مطلـب  بـا ایـن  فرض  نگاشـته  شـده  اسـت  کـه  "ج .ا.ا بـه  دلیـل  تنـوع  در محیط هـاي  امنیتي  
خـود و همچنیـن  گوناگونـي  تهدیـدات ، بـا یک  اسـتراتژي  چنـد وجهي  بـراي  مقابله  بـا تهدیدات  
نامتقـارن  اسـت . ایـن  اسـتراتژي  چنـد وجهـي  در درون  خـود بـه  شـاخه هاي  گوناگـون  تقسـیم  
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مي گـردد کـه  هریـک  روش  خاصـي  را بـراي  مدیریـت  و اقـدام  نیـاز دارد”.

واژگان کلیدی: جمهوری اسالمی ایران، امنیت ملي، راهبرد، عقالنیت، منافع ملی، تهدیدات.
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اصولتدویناستراتژیبرمبنای
سیاستخارجیاعتدالگرا

علیرضاخرمروز

 دانشجوی کارشناسی ا رشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا دانشگاه عالمه طباطبایی 

چکیده

اصـول تدویـن اسـتراتژی در حوزه ی دیپلماسـی و سیاسـت خارجی، به دسـت آمـده از مبانی 
و پایه هـای برداشـت کارگـزاران ایـن حـوزه از رونـد رفتارهـای بین المللی اسـت. نـگاه خاصی که 
اعتدال گرایـی در حـوزه ی سیاسـت خارجـی و دیپلماسـی مبـذول مـی دارد، می توانـد مولفه هـای 
تدویـن تفکـر اسـتراتژی دیپلماتیـک را در حـوزه خـاص خـود تبییـن بنمایـد، از ایـن رو در روند 
تدویـن اسـتراتژی دیپلماتیـک، مولفه هـای خـاص اعتدال گرایـی محـدوده سـاز و تعییـن کننـده 
خواهـد بـود و سـرانجام مبانـی برنامـه ریـزی اسـتراتژیک و تعییـن تهاجمـی یـا تدافعـی بـودن 
دیپلماسـی و سیاسـت خارجـی متاثـر از مبانـی فکـری اعتدال گـرا تبییـن ونفسـیر می شـود . در 
ایـن پژوهـش سـعی بـر آن اسـت تـا بـا نگاهـی تبیینـی بـه شـناحت اصـول تدویـن این نـوع از 
اسـتراتژی بـه نتایجـی مـدون در حـوزه ی رفتـار دیپلماتیـک دسـت یافته تـا شـناحتی اصولی از 

مبانـی سیاسـت گـذاری خارجـی بـا رویکـرد اعتدال گرایانـه بـه دسـت بیاید .

واژگان کلیدی: تدوین استراتژی، سیاست خارجی اعتدال گرا، مبانی دیپلماسی.
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پیشانگاشتهینهفتهیمیانهروی

محسنخلیلی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هـرگاه، میانـه روی، در پـِس دورانـی تاریخـی، ورِد زبـاِن همـگان  گـردد و توصیـه به کوشـش 
بـراِی جسـُت وجوِی فضیلتـی سـُترگ به نـاِم اعتـدال، همه گیـر  شـود، داسـتانی دگـر، آغاز شـده، 
کـه حـاوِی حکایتـی ُمضَمـر اسـت. درواقـع، در فضـاِی تهـِی میـاِن  سـطرهاِی مکتـوِب اعتـدال، 
مسـتوره هایی وجـود دارد کـه حکایـت از پیدایـش و پیوسـتگِی یـک کـژروی اسـت: تُنـدَروی یـا 
ُکنـدَروی. هـم افـراط و هـم تفریـط، هـر دو، لوگوسـنتریک اند؛ خودخواهـِی نهفته دارنـد، خود را 
هژمـون می پندارنـد، دیگـر کالم هـا را خفـه می کننـد و خـود را حقیقـِت خدشـه ناپذیر، به شـمار 
تسـبیِح پی در پـِی  و  اعتـدال  )ِورد(  باژگفـِت  و  )ِذکـر(  یادکـرد  پـس، همه گیرشـدِن  می آورنـد. 
میانـه روی، بی گمان، نشـانه ای اسـت از پیدایش و پیوسـتگی یـک نابهنجاری. سـپارش به اعتدال 
در سیاسـت خارجِی ایـران، در سـال های اخیـر نیـز، ُرویـه ای دیگـر از کژکارکردِی نهفته ای اسـت 
کـه نشـانه هایی کمابیْش هویدا داشـت و گوش شـنوایی نبـود که درک کند انقالبیـون فاتح، نباید 
نظـاِم داخلـِی سرنگون شـده را بـا نظـاِم بین المللـِی ذاتاً هژمون، یکسـان به شـمار آورنـد. نگارنده، 
کوشـش می کنـد، در نوشـتاِرپیش ِرو، نشـان دهـد که سـفارش به میانـه روی در سیاسـت خارجی، 
حکایـت از بودونمـوِد یـک مزاج ناسـالم و نبِض نامتعادل اسـت که همگان را فرسـوده تن می سـازد 

و بـه دام چالـه ی پریش اندیشـی، فرومی بـرد.

واژگان کلیدی: اعتدال، تُندروی، سیاست خارجی، ایران.
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تبیینسیاستخارجیاعتدالگرا
دراندیشهامامخمینی

مریمدارابیمنش

دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران 

شیماعربدوالبی

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران 

چکیده

هـر گفتمـان و مفهومـی بـرای اینکه بتوانـد در چارچوب نظام جمهوری اسـالمی ایـران، قابل 
دوام و اسـتمرار باشـد باید نسـبت خود را با آرمانها و نقشـه راه انقالب اسـالمی بسـنجد. نقشه راه 
انقـالب اسـالمی و نظـام جمهوری اسـالمی چیزی جز اندیشـه حضـرت امام خمینی )ره( نیسـت. 
یکـی از مفاهیمـی کـه در سـپهر سیاسـت داخلـی و خارجـی جمهوری اسـالمی ایـران بویژه پس 
از انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 1392 بـه کـرات بـه کار رفتـه اسـت مفهـوم اعتدال اسـت. 
مقالـه حاضـر قصـد دارد سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا را در چارچوب اندیشـه امـام خمیتی مورد 
تبییـن و بررسـی قـرار دهـد. برای رسـیدن بـه این مقصـود نویسـندگان مقاله ضمن شناسـایی و 
فهـم دقیـق مفهـوم اعتدال در اندیشـه مرحوم امـام )ره( به تبییـن این مفهوم در عرصه سیاسـت 

خارجـی و در چارچـوب اندیشـه امام خمینـی می پردازند.
بایـد توجه داشـت که اندیشـه امـام خمینی )ره( مبتنی بـر آموزه-های اسـالم اصیل و مکتب 
اهـل بیـت )ع( اسـت بنابرایـن، .بـرای شـناخت و فهـم دقیـق مفهـوم اعتدال نـزد ایشـان باید به 
مبانـی اندیشـه و تفکـر اسـالمی ایشـان ورود کـرد. اصـوال، رویکـرد مرحـوم امـام )ره( به اسـالم، 
رویکـردی معتـدل و در تقابـل بـا رویکردهـای افراطـی و تفریطـی بـه اسـالم می باشـد. نگـرش 
اعتدالـی امـام خمینـی در عرصـه سیاسـت خارجـی را نیـز می تـوان بـه نوعـی آرمانگرایـی واقـع 
بینانـه تعبیـر کـرد. رویکـردی کـه در عین این کـه آرمانهای انقالبـی و عادالنه را پـی می گیرد در 
عیـن حـال توجـه به منافـع ملی نیـز دارد. در چارچـوب نگرش حضـرت امام اعتدال در سیاسـت 
خارجـی متـرادف بـا سـلطه پذیـری نیسـت. بر مبنـای نـگاه امام، سـلطه پذیـری عین خـروج از 
اعتـدال اسـت. ایشـان بـا درکـی صحیح از مناسـبات ناعادالنـه بین المللی، سـلطه جویی و سـلطه 
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پذیـری هـر دو را مسـیر افـراط و تفریطی دانسـتند.

واقع  آرمانگرایی  اعتدالی،  خارجی  سیاست  اعتدال،  )ره(،  خمینی  امام  اندیشه  کلیدی:  واژگان 
بینانه.
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منطقشکلدهندهسیاستخارجیپویا

حسیندهشیار

استاد روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده

حیـات بخشـیدن بـه یک سیاسـت خارجی پویـا، به ضرورت توجـه را معطوف بـه این واقعیت 
می سـازد کـه درک وفهـم دو مهـم از اهمیـت کلیـدی درایـن رابطـه برخـوردار می باشـد. الزامات 
محیـط داخلـی می بایسـتی بـه طورکامـل درنظرگرفتـه شـود.هرگاه ایـن الزامـات بـا دغدغه های 
تصمیـم گیرنـدگان تطابـق را بـه صحنه نیـاورد دوگزینـه جلوه گـری می کند که حتما" بایسـتی 
انتخـاب را دربرگیرند.رهبـران اهـداف را بـه گونـه ای تعدیـل نماینـد کـه همسـویی ارگانیـک بـا 
الزامـات محیطـی ایجاد شـود که ضـرورت اولیه برای بسـیج نیروها اسـت. درصورتیکه این مسـیر 
قابـل طـی طریـق نباشـد بایـد چارچوبـی طراحـی گردد کـه واقعیـات محیطـی ماهیـت مطلوب 
تصمیـم گیرنـدگان را بیابند.درکنارتوجـه بـه مالحظـات داخلـی می بایسـتی اولویت هـای نظـام 
بین الملـل نیـز در معـرض توجـه قرارگیرند.هـرگاه ایـن اولویت ها درتعـارض با مالحظـات داخلی 
قرارگیرنـدالزم اسـت کـه این اولویت ها همسـو بـا نیازهای داخلـی گردند ودرصورتیکه این مسـیر 
قابـل طـی طریـق نباشـد، محیـط داخلـی بایـد بـه گونـه ای مدیریـت گردد کـه تعارض سیسـتم 
بین الملـل وسیسـتم داخلـی متجلـی نشـوند. سـوال کلـی ایـن اسـت کـه سیاسـت خارجـی پویا 
چـه شـاخصه هایی را بایـد داشـته باشـد ؟ فرضیه مقاله براین چارچوب اسـتوار اسـت کـه الزامات 
محیـط داخلـی وبین المللـی می بایسـتی بـا بکارگیری یکـی از دو شـیوه متفاوت تعدیـل محیطی 

ویـا تغییر درسیسـتم همسـو گردند.

واژگان کلیدی: تعدیل سیستمی، الزام محیطی، بسیج نیروها، منطق سیاست گذاری
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الزاماتسیاستخارجياعتدالگرا

دکترسیدجاللدهقانيفیروزآبادي

 استاد روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایي

چکیده

سیاسـت خارجـي اعتدال گـرا در میانـه آرمان گرایـي تخیلـي و واقع گرایـي انفعالي قـرار دارد. 
به گونـه اي کـه گفتمـان اعتدال گرایـي را مي تـوان آرمان گرایـي واقع نگـر یـا واقع بیـن نامیـد. از 
ایـن رو، ایـن گفتمـاِنِ سیاسـت خارجـي داراي الزامات و مختصات خاصي اسـت کـه در این مقاله 
مـورد شناسـایي و تبییـن قـرار مي گیـرد. این الزامات بـه دو دسـته گفتماني یا ذهنـي و عملیاتي 

یـا عیني تقسـیم مي شـوند.
الزامـات گفتمانـي یـا ذهنـي خود ماهیـت کارگـزاري و سـاختاري دارنـد. الزامـات کارگزاري 
مربـوط و معطـوف بـه ماهیـت و هویـت اعتدال گـراي کارگـزاران سیاسـت خارجي اسـت. الزامات 
سـاختاري ناظـر بـر نظـام معانـي و گفتمـان حاکـم بـر سیاسـت و سیاسـتگذاري خارجي اسـت. 
به طـوري کـه سیاسـت خارجـي اعتدال گـرا متضمـن و مسـتلزم حاکمیـت گفتمـان واحـد بـر 
سـاختارها، نهادهـا، کارگزاري هـاي مختلـف و پرهیز از تلون گفتماني در سـطح سـاختاري اسـت.

الزامـات عینـي یـا عملیاتـي نیـز در سـه سـطح کارگـزاري، نهـادي و سـاختاري تعیـّن و 
تجلـي مي یابنـد. به گونـه اي کـه سیاسـت خارجـي اعتدال گـرا برآینـد رفتـار اعتدالي کارگـزاران، 
شـکل گیري و رفتـار نهـادي اعتدالـي و تعـادل و تـوازن سـاختاري اسـت. از ایـن رو، سیاسـت 
خارجـي اعتدال گـرا متضمـن تعـادل و تـوازن بیـن آرمان گرایـي و واقع گرایـي، اهـداف سیاسـت 
خارجـي، مصالـح اسـالمي و منافـع ملـي، اهـداف و ابـزار سیاسـت خارجـي، عناصـر قـدرت ملي، 
اعمـال قدرت و دیپلماسـي، حـق و تکلیف، عزت، حکمیت و مصلحت، سـاختار سیاسـت خارجي، 
توسـعه روابـط خارجـي، و عقالنیت هـاي مختلـف اسـت. همچنیـن سیاسـت خارجـي اعتدال گـرا 
متضمـن و مسـتلزم ایـن الزامات رفتاري اسـت: خـردورزي، واقع بیني، تحول گرایـي، تعامل گرایي، 
عدالت گرایـي،  مثبـت،  صلح طلبـي  منزلت طلبـي،  و  اقتدارافزایـي  امنیت طلبـي،  توسـعه گرایي، 
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کمال گرایـي و چندجانبـه گرایـي.

ساختاري،  الزامات  کارگزاري،  الزامات  گفتماني،  الزامات  واقع نگر،  آرمان گرایي  کلیدی:  واژگان 
رفتار نهادي اعتدالي، تعادل و توازن ساختاري.
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بررسیمفهومیگفتماناعتدالازمنظر
نظریهسازهانگاریروابطبینالملل

الهامرسولیثانیآبادی

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

هـدف اصلـی ایـن مقاله بررسـی مفهومی گفتمـان اعتـدال در چهارچوب نظریه سـازه انگارانه 
روابـط بین الملـل می باشـد. بـه طـور کل نظریـه سـازه انـگاری به عنـوان یکـی از نظریات نسـبتا 
جدیـد در روابـط بین الملـل می باشـد کـه بـه لحـاظ فرانظـری در زمـره نظریـات معناگـرای این 
رشـته می باشـد. ایـن نظریه بـا تمرکز بـر انگاره هـای معنایی در کنـار قبول اهمیـت عوامل مادی 
و همچنیـن تاکیـد بـر مفهوم هویـت کنش گران سـعی در ایجاد برداشـت جدیـدی از پدیده های 
روابـط بین الملـل دارد. در همیـن راسـتا در ایـن مقالـه پـس از بررسـی مبانی فرانظری و مسـائل 
محتوایـی نظریـه سـازه انـگاری سـعی خواهـد شـد تـا بـه ایـن مسـاله بپردازیـم کـه در گفتمان 
اعتـدال در فراینـد هویـت یابـی، »دیگـری« در صحنـه نظام بین الملل به جای دشـمن، دوسـت و 
یـا رقیـب بازنمایـی و تعریـف خواهد شـد. در چهارچـوب همین بازنمایی دیگری اسـت که شـیوه 
پیگیـری منافـع ملـی و همچنین رسـیدن به اهداف سیاسـت خارجی مـورد بازنگـری و بازتعریف 
قـرار گرفتـه و دولـت ج.ا.ایران سـعی خواهـد کرد تا در چهارچـوب اعتدال و میانـه روی در حیطه 
منابـع بیناذهنـی مشـترک و همچنیـن توجه به قواعـد و هنجارهـای بین المللی به عنـوان عناصر 
انـگاره ای سـاختار اجتماعـی نظـام بین الملـل بـه دنبـال اهـداف و منافـع خـود باشـد. بنابراین با 
توجـه بـه هسـتی شناسـی معناگـرای سـازه انـگاری می تـوان هسـتی شناسـی گفتمـان اعتـدال 
را تاکیـد بـر قواعـد و هنجار هـای بین المللـی و تاکیـد بـر تغییـر در چهارچـوب همیـن قواعـد و 
هنجارهـا دانسـت. در ایـن شـرایط اسـت کـه تعامـل معنادار میـان ج.ا.ایران و سـایر کنـش گران 

منطقـه ای و بین المللـی و چـه دولتـی و غیردولتـی فراهـم خواهد آمد. 

واژگان کلیدی: هویت، ج.ا.ایران، سازه انگاری، اعتدال.
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بررسیمؤلفههایگفتماناعتدالگرایی
درعرصهسیاستخارجی

الهامرسولیثانیآبادی

 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

محمدجوادفتحی

 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده

پـس از پیـروزی انقالب اسـالمی ایـران گفتمان هـای مختلفی بر سیاسـت خارجـی جمهوری 
اسـالمی ایـران حاکـم بـوده انـد کـه هر کـدام از آنها بـا توجه بـه شـرایط زمانی و مکانـی خاصی 
کـه بـر آنهـا حاکـم بـوده اسـت، خصوصیـات و ویژگی هـای خاصـی را داشـته انـد. یکـی از ایـن 
گفتمان هـای مهـم کـه بـا روی کار آمـدن دولـت یازدهـم بر سیاسـت خارجی حاکم شـده اسـت 
گفتمـان اعتدال گرایـی اسـت کـه دارای شـاخص های مهمی اسـت،که آن را از سـایر نحله ها، جدا 
می کنـد. هـدف از ایـن نوشـتار بررسـی مهم تریـن شـاخص های گفتمـان اعتدال گرایی می باشـد 
تـا مفهـوم آن روشـن و واضـح گـردد. اعتدال گرایـی که بـه معنای میانـه روی و پرهیـز از افراط و 
تفریـط یـا تنـدروی و کنـدروی در هـر دو بعد سیاسـت خارجی و داخلـی اسـت دارای مؤلفه های 
مهمـی از جملـه واقعگرایـی و واقـع بینـی، تعامـل مؤثر و سـازنده با جهـان خارج، توسـعه گرایی 
متـوازن، صلـح طلبـی مثبـت، عدالت گرایـی، چند جانبـه گرایی متـوازن و منزلت طلبی اسـت و 

هـر کـدام از ایـن ویژگی هـا نیـز زیر شـاخه های خـود را دارا می باشـند. 

واژگان کلیدی: گفتمان، اعتدال گرایی، سیاست خارجی ایران، واقعگرایی، چند جانبه گرایی، صلح 
طلبی، توسعه گرایی متوازن.
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گفتماناعتدالگراییوایجادتوازن
بینقدرتنظامیودیپلماسی

الهامرسولیثانیآبادی

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

محمدجوادفتحی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده

پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران در 1357 تاکنـون گفتمان های مختلفی بر سیاسـت 
خارجـی حاکـم شـده اسـت کـه هرکدام بـر اسـاس مؤلفه ها و خط مشـی که داشـته اند اقـدام به 
اتخـاذ سیاسـت ها و راه کارهایـی در عرصـه سیاسـت خارجـی و دیپلماسـی کرده اند. یکـی از این 
گفتمان هـا کـه در چرخـه گـردش گفتمانـی بـا روی کار آمدن دولـت یازدهم قدرت را در دسـت 
گرفتـه اسـت گفتمان اعتدال گرایی اسـت و شـاخص های خاص خـود را دارد هدف از این نوشـتار 
بررسـی یکـی از مهـم ترین شـاخص های این گفتمـان یعنی تالش بـرای ایجاد تـوازن بین قدرت 
نظامـی و دیپلماسـی بـه طـور همزمـان، اسـت.گفتمان اعتدال گرایـی سـعی دارد بـا اسـتفاده از 
ظرفیت هـا و قابلیت هـای بالقـوه کشـور و بـا پشـتوانه تـوان نظامی کـه دارد یک دیپلماسـی فعال 
و کنشـمند و بـه دور از رویکـرد منفعالنـه را برای پیشـبرد منافـع ملی اتخاذ کنـد و همزمان بین 
آن دو یـک نـوع موازنـه ایجـاد کنـد. از ایـن رو گفتمـان اعتـدال متضمن و مسـتلزم آن اسـت که 
بیـن قـدرت نظامی و دیپلماسـی در قالب دیپلماسـی دفاعی کنشـمند توازن و تعـادل برقرار کند.

واژگان کلیدی: گفتمان، اعتدال گرایی، قدرت نظامی، دیپلماسی، سیاست خارجی، موازنه.
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گفتماناعتدالوبرداشتازمبانی
هویتینظامج.ا.ایران

الهامرسولیثانیآبادی

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

هـدف اصلـی ایـن مقالـه بررسـی چگونگـی برداشـت و نـوع تفسـیر از مبانـی هویتـی نظـام 
جمهـوری اسـالمی ایـران در گفتمان هـای مختلف سیاسـت خارجی بـا تاکید بر گفتمـان اعتدال 
می باشـد. بدیـن منظـور ابتـدا در مبحث نخسـت این مقالـه با الهام از مکتب سـازه انـگاری روابط 
بین الملـل بـه بررسـی شـناخت مبانـی هویتـی ج.اایـران از طریق بررسـی اصـول قانون اساسـی، 
ویژگی هـای فرهنـگ سیاسـی و مذهبـی و همچنین مواضع اعالمـی مقامات دولت ایـران خواهیم 
پرداخـت و پـس از شـناخت ایـن مبانـی هویتـی در مبحـث دوم به این مسـاله خواهیـم پرداخت 
کـه گفتمان هـای مختلف سیاسـت خارجـی از جمله گفتمان اصالحـات و یا اصـول گرایی عدالت 
محـور چگونـه بـا اسـتفاده از عنصر تفسـیر از ایـن مبانی هویتـی، اقدامات داخلـی و خارجی خود 
را مشـروعیت داده و امکان پذیر می سـاختند. سـپس در مبحث سـوم به بررسـی گفتمان اعتدال 
خواهیـم پرداخـت، گفتمانـی کـه در صـدد اسـت تـا با تفسـیر مالیم و شـاید تا حـدودی متفاوت 
از مبانـی هویتـی نظـام ج.اایـران نقش هـای متفاوتـی را بـرای ایـن دولـت بـه خصـوص در عرصه 
بیرونـی تعریـف نمایـد و متناسـب با ایـن دامنه تفسـیر اقدامات تطابـق جویانه ای را نیـز در قبال 
تقاضاهـای محیطـی در حوزه هـای موضوعـی مختلـف از خـود نشـان دهـد. در پایـان ایـن مقالـه 
بـه ایـن نتیجـه خواهـد رسـید کـه تفـاوت در گفتمان هـای مختلـف سیاسـت خارجـی ناشـی از 
تفـاوت در دامنـه برداشـت و تفسـیر از مبانـی هویتی شـکل دهنده بـه هویت هر دولتـی در نظام 
بین الملـل می باشـد. ایـن پژوهش به لحاظ روشـی یـک پژوهش توصیفـی کیفی اسـت و از منابع 

چاپـی و مجـازی در گـردآوری اطالعـات اسـتفاده خواهد کرد.

واژگان کلیدی: ج.اایران، هویت، اعتدال، گفتمان، سیاست خارجی.
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تبیینسیاستخارجیاعتدالگرااز
منظرتئوریسازهانگاریباتأکیدبرآموزههایایرانی-اسالمی

محمدجوادرنجکش

 استادیار روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

سمانهتحققی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران در 35 سـالی که از عمـرآن می گـذرد، دوره های 
متفاوتـی را پشـت سـر گذاشـته و اگرچـه در تمـام ایـن دوره هـا، اصـول و مبانی نظـام جمهوری 
اسـالمی یکـی بوده اسـت ولـی جهت گیری هـا و سـمت گیری های متفاوتی وجود داشـته اسـت. 
اعتدال گرایـی نیـز یکـی از ایـن خـط مشی هاسـت. اعتدال گرایـی بـه معنـای تعـادل و میانه روی 
و دوری از گفتمان هـای افـراط گـرا و تفریطـی یـا آرمـان گرایـی و واقعگرایی محض اسـت. ما در 
ایـن پژوهـش بـه دنبـال این هسـتیم که از دیـدگاه تئوری سـازه انـگاری چگونه می تـوان اعتدال 
را در سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایران مشـاهده کرد. فرضیـه این پژوهش این اسـت که 
در سیاسـت خارجـی ایـران بـا رویکـرد سـازه انگاری، هـر زمـان عناصر ملـی در کنـار آموزه های 
دینـی به صـورت یکسـان بـر سیاسـت خارجـی ایـران تأثیـر گـذار بوده انـد؛ ایـن مسـئله سـبب 
برسـاخته شـدن نوعـی نگاه به سیاسـت خارجی اسـت کـه اعتـدال در آن وجود دارد که ناشـی از 
سـازگاری عناصـر فرهنگـی و هویـت ایرانـی بـا آموزه هـای دینـی می باشـد. باید توجه داشـت که 
برداشـت و تفسـیر نخبـگان از عناصـر معنایی ماننـد فرهنگ، مذهـب، هویت و... نقـش مهمی در 
برسـاخته شـدن سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا دارد. در ایـن پژوهـش از روش توصیفـی- تحلیلی 

اسـتفاده شـده است.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی ایران؛ اعتدال گرایی؛ سازه انگاری 
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تحلیلگفتمانسیاستخارجیدولتیازدهم
براساسآراءالکالووموف

محمدجوادرنجکش

استادیار روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دولـت یازدهـم با شـعار "اعتدال" و "تدبیر" به سـپهر سیاسـت و اجتماع پاگذاشـت. آنچه در 
ایـن بیـن پرسـش برانگیـز اسـت، مفهـوم واژه اعتـدال می باشـد. یکـی از شـیوه های ممکن جهت 
واسـازی و تبییـن مفهـوم برگفتـه، بهـره گیـری از شـیوه "تحلیـل گفتمـان" آن هم به سـبک و 
چشـم انـداز الکالو و مـوف می باشـد. در منظـر ایـن دو، هرگونـه عملی کـه رابطه میـان مولفه ها 
را تثبیـت بـه نحـوی کـه هویت شـان در نتیجه ایـن عمل دسـتخوش تغییر شـود،را مفصل بندی 
و آن کلیـت سـاختار یافتـه ناشـی از عمـل مفصـل بنـدی را گفتمـان گوینـد. همچنیـن، مواضـع 
مبتنـی بـر تفـاوت را تازمانـی کـه در قالـب یـک گفتمـان مفصل بندی شـده باشـند بعد یـا وقته 
و در مقابل،هـر تفاوتـی را کـه به شـکل گفتمانی مفصل بندی نشـده باشـد عنصـر خواهیم نامید. 
بدیـن سـیاق، گفتمـان اعتدال گرایـی را بایـد بخشـی از مفصـل بنـدی روایـت انقـالب اسـالمی 
در طـول سـی و پنـج سـال گذشـته دانسـت کـه از ابعـاد یـا وقته هایـی همچـون "واقـع بینی"، 
“خودباوری”،"آرمـان گرایـی واقـع بینانه"،"تـوازن” و "تعامـل" برخـوردار می باشـد و در مقابـل 
عناصـری همچـون افـراط گرایی،انـزواء، آرمـان گرایـی یوتوپیایی و سـتیزش با جهان خـارج را به 
حاشـیه رانـده و طـرد می کنـد. ایـن نوشـتار بـر آن اسـت تـا با رهیافـت تحلیـل گفتمان، سـپهر 
سیاسـت خارجـی دولـت یازدهـم را با توجـه به چهـار مولفه مفصـل بندی،گفتمان،بعد یـا وقته و 

عنصـر واسـازی و تبییـن نماید. 

 واژگان کلیدی: سیاست خارجی،دولت یازدهم،اعتدال گرایی، تحلیل گفتمان،اعتدال گرایی.
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آرمانگراییواقعنگرچارچوبیبرایسیاستخارجیاعتدالگرا

مجتبیروستایی

چکیده

هـدف اصلـی ایـن مقاله بررسـی سیاسـت خارجـی دولـت اعتدالگـرا در برابر نظـم بین المللی 
اسـت. اسـالم بـه عنـوان یـک دیـن آرمانگـرا و در عیـن حـال واقـع نگـر مطـرح اسـت و انقـالب 
اسـالمی نشـأت گرفتـه از اسـالم نیـز گفتمانـی آرمانگـرا و واقـع بیـن اسـت. اعتـدال بـه معنـای 
ایجـاد تـوازن میـان آرمـان و واقعیـت در مسـیر جهـت دادن واقعیات به سـمت آرمان هاسـت. در 
ایـن مقالـه بـا الهـام از ایـن گفتمـان، ضمن تأکیـد بر یـک کل واحد و الیتجـزا بـودن آرمانگرایی 
واقـع نگـر بیـان می کنیـم کـه هـر چنـد ترسـیم و تعقیـب یـک نظـم بین المللـی مطلـوب در 
عرصـه بین الملـل و تـالش بـرای غیرطبیعـی کردن و مشـروعیت زدایـی از نظم مسـتقر جزیی از 
آرمانگرایـی اسـالمی اسـت امـا ایـن آرمـان در صورتـی جامـه عمـل خواهد پوشـید که بر اسـاس 
واقعیـات موجـود بـه پیـش بـرده شـود. در ایـن مقالـه ابتـدا آرمانگرایـی و مؤلفه های آن، سـپس 
واقـع گرایـی، عناصـر و مؤلفه هـای آن و نهایتـا ضـرورت همراهـی ایـن دو گفتمـان در کنـار هـم 
در قالـب آرمانگرایـی واقـع نگـر در سیاسـت خارجی دولـت اعتدالگـرا در برابر نظـم بین المللی را 
مـورد بررسـی قـرار می دهیـم. در بخـش نتیجـه گیـری نیـز ایـن نکتـه بیان می شـود کـه اعمال 
موفقیـت آمیـز سیاسـت خارجـی مسـتلزم وجود تـوازن و تناسـب بیـن آرمانگرایی و واقـع گرایی 
اسـت. ایـن پژوهـش یـک پژوهـش توصیفی-کیفـی و روش گـردآوری مطالـب آن، کتابخانه ای و 

اسـتفاده از منابـع مجازی اسـت.

واژگان کلیدی: آرمانگرایی واقع گرا، سیاست خارجی اعتدالگرا، نظم بین المللی.
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اعتدالگرایی؛الگویرفتاریسیاستخارجی
جمهوریاسالمیایران

محمدحسنساریخانی

خیرالهاکبری

چکیده

اعتدال گرایـی، گرایـش سیاسـی - اجتماعـی در تاریخ و جامعه سیاسـی ایران بـوده که تالش 
نمـوده در برابـر گروه هـای سیاسـی افراطی قـرار گیرد تـا آنها را از فعالیت های سیاسـی بـاز دارد. 
در سـال های اخیـر اعتدال گرایـان سـعی نمـوده انـد عـالوه بر آرمـان اصلـی خویـش، فاصله بین 
اصـول گرایـان ایـران و اصـالح طلبـان را برطـرف نماید.دولـت یازدهـم موسـوم به دولـت تدبیر و 
امیـد کـه در کارزار انتخاباتـی 92 پیـروز انتخابـات گردیـد، شـعار سیاسـت اعتدال گـرا را الگـوی 
رفتـاری خویـش قـرار داده تـا عـالوه بـر مشـکالت موجـود در جامعه داخلـی جمهوری اسـالمی 
ایـران، مسـائل گوناگـون در عرصـه سیاسـت خارجـی کشـور را بـا ایـن الگـو حـل و فصـل نماید.

از ایـن رو در ایـن مقالـه کوشـش شـد بـا رویکـردی تحلیلـی به این پرسـش اساسـی پاسـخ دهد 
کـه، نحـوه ی تعامـل جمهـوری اسـالمی ایـران در چارچوب سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا چگونه 
اسـت؟در پاسـخ بـه این پرسـش، اسـتدالل نویسـندگان بـر ایـن مطلب تاکیـد دارد که سیاسـت 
خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران در این چارچوب در راسـتای تاًمیـن منافع ملـی و امنیت ملی 
و بـه بیـان دیگـر؛ کاهـش هزینه هـا و افزایش سـود ها و بهره بـرداری بهینه از فرصت هـای موجود 

در داخـل و خارج می باشـد.

ا، منافع  ا  الگوی رفتاری سیاست خارجی ج  اعتدال گرایی، دولت تدبیر وامید،  واژگان کلیدی: 
ملی، امنیت ملی
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مبانیفکریسیاستخارجیتعادلگرا

دکترسیدمحمدکاظمسجادپور

چکیده

مبانـی فکـری و مفهومـی سیاسـت خارجی دولت یازدهـم چگونه قابل تجزیه و تحلیل اسـت؟ 
ایـن نوشـتار در مسـیر پاسـخ دادن بـه این پرسـش ابتدا بـه اهمیت طرح سـوال می پـردازد. طرح 
ایـن سـوال از آن جهـت مهـم اسـت کـه برخی ممکن اسـت تصـور انقطـاع فکـری و مفهومی در 
سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی را باور داشـته باشـند. اما باید در نظر داشـت کـه بنیادهای 
فکـری و مفهومـی کـم و بیـش چارچوب هـای معیـن و مشـخصی دارنـد. در عیـن حـال، نحـوه 
برداشـت از چارچوب هـای فکـری و تعمیـم آن بـه واقعیـات پیرامونـی در سیاسـت خارجـی، در 

میـان نخبـگان سیاسـت خارجـی و دولت هـای مختلف، متفاوت اسـت. 
بـر ایـن اسـاس، ایـن نوشـتار ابتـدا بـه چارچوب هـای مفهومـی اجماعـی کـه تـداوم دارنـد 
می پـردازد. سـپس بـه درک دولـت یازدهـم از این اصـول فکری و مفهومـی توجه کـرده و در این 
راسـتا به بررسـی شـناخت دولت از شـرایط منطقـه ای و بین المللی ایـران می پـردازد. در پایان به 
رابطـه میـان ادراک و اجـرا توجـه کـرده و پیونـد ادراک و اجـرا بـا مفاهمی چون اعتمـاد به نفس 

دیپلماتیـک را مـورد سـنجش قـرار می دهد. 
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گفتماناعتدالگرایيدردولتیازدهم

محمدحسینسلحشور

کارشناسی ارشد علوم سیاسي و دانشجوي حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور تهران 

چکیده

ماهیـت اسـالمی نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران ایجـاب می کنـد کـه در سیاسـت خارجـی 
مصالـح اسـالمی و منافـع ملـی توأمـان و همزمـان تعقیـب و تأمیـن گـردد. اگـر چـه هیـچ گونه 
تعـارض و تضـادی بین مصالح اسـالمی و منافع ملـی وجود ندارد، ولی در مقام عمل ممکن اسـت 
بیـن ایـن دو دسـته از منافـع و مصالـح تزاحـم پیش آیـد. رفع این تزاحـم و حفظ تـوازن و تعادل 
بیـن مصالـح اسـالمی و منافـع ملی یکـی از مختصات گفتمان اعتدال در سیاسـت خارجی اسـت.

پـس از پیـروزی انقالب اسـالمی ایران در سـال 1357 تاکنـون گفتمان های مختلفی بر سیاسـت 
خارجـی جمهوری اسـالمی ایران حاکم شـده اسـت. بـا حاکمیت هر یـک از ایـن گفتمان ها رفتار 
و راهبـرد سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران نیز دسـتخوش تغییر و تحول شـده اسـت. 
اگرچـه براسـاس بعضـی از رویکردهـای گفتمانی، عامل یا کارگزار انسـانی خـود در درون گفتمان 
تعریـف می شـود و در چهارچـوب آن رفتـار می کنـد، امـا تحـول گفتمانـی در سیاسـت خارجـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران بیانگـر ایـن واقعیت اسـت کـه رؤسـای جمهور نقـش تعییـن کننده ای 
در تدویـن و تعریـف گفتمـان سیاسـت خارجـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران ایفـا می کننـد. 
مقالـه حاضـر بـا اسـتفاده از روش پژوهشـي و توصیفـي به بررسـي مسـاله مهم و اساسـي جایگاه 
دیپلماسـي اعتـدال در سیاسـت خارجـي دولـت یازدهـم پرداختـه و مهمتریـن شـاخصه اي ایـن 

گفتمـان را در ایـن مـدت سـپري شـده از دولـت یازدهـم )6 ماه( مـورد واکاوي قرار داده اسـت.

روحاني، دکتر  دیپلماسي، دکتر  اعتدال، سیاست خارجي،  اسالمي،  : جمهوري  واژگان کلیدي 
ظریف 
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نرمشقهرمانانهوسیاستاعتدالگرایيباتکیهبرنظریاترهبری

محمدحسینسلحشور

کارشناسی ارشد علوم سیاسي و دانشجوي حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور تهران 

چکیده

بی گمـان عرصـه ی اندیشـه ی انقـالب اسـالمی، عرصـه ی تولیـد گفتمـان و واژگان سیاسـی 
متناسـب بـا شـرایط روز اسـت؛ امـری کـه توانایی گفتمان انقالب اسـالمی بـرای تولیـد معنا و به 
تبـع آن، سیاسـت گذاری ها را اثبـات می نمایـد. اخیـراً نیـز رهبر معظـم انقالب اسـالمی در تبیین 
دیپلماسـی جمهـوری اسـالمی مفهـوم »نرمش قهرمانانـه« را بـه واژگان انقالب اسـالمی افزودند. 
ایشـان در جمـع فرماندهـان سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمي، با اشـاره بـه پیچیدگی هـای دنیای 
دیپلماسـی فرمودنـد: عرصه ی دیپلماسـی، عرصـه ی لبخند و درخواسـت مذاکره و مذاکره اسـت، 
امـا همـه ی ایـن رفتارهـا بایـد در چارچـوب چالش اصلـی، فهم و درک شـود.رهبر معظـم انقالب 
اسـالمی، ضمـن موافقـت بـا حرکت هـای صحیـح و منطقـی در سیاسـت های خارجـی و داخلـی 
افزودنـد: مـا مخالـف بـا حرکت های صحیـح و منطقـی دیپلماسـی هم نیسـتیم... بنـده معتقد به 
همـان چیـزی هسـتم که سـال ها پیش اسـم گذاری شـد: »نرمش قهرمانانـه« . پس از ایـن بیانات 

تحلیل هـا و برداشـت های متعـدد و مختلفـی از ایـن عبـارت صورت گرفته اسـت. 
مقاله حاضر با اسـتفاده از روش پژوهشـي – توصیفي مسـاله مهم و اساسـي نرمش قهرمانانه 
و سیاسـت اعتدال گرایـي را مـورد واکاوي قـرار داده و بـه مهمتریـن نظریـات مطرح شـده در این 

مـورد بپردازد.

واژگان کلیدي : نرمش قهرمانانه، جمهوري اسالمي، دیپلماسي، اعتدال، اسالم.
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تحلیلتئوریکسیاستخارجیدولتحسنروحانی
ازچشماندازنظریهسازهانگاری

احمدسلطانینژاد

استادیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

سامانسفالگر

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس 

صادقمیرویسینیک

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 

چکیده

هـدف اصلـی ایـن مقالـه، تحلیـل سیاسـت خارجـی اعتدال گـرای دولـت حسـن روحانـی از 
چشـم انـداز نظریـه سـازه انـگاری می باشـد. بسـیاری از تحلیلگـران بـر ایـن باورند کـه حاکمیت 
افـراط گرایـی بر سیاسـت خارجی کشـورها، چشـم انداز روشـنی جهـت تامین منافع ملـی به بار 
نخواهـد آورد در مقابـل، اعتدال گرایـی در عرصـه سیاسـت خارجـی، مقدمـات تامیـن منافع ملی 
و اسـتفاده از همـه ظرفیت هـا جهـت اعتـالی جایـگاه کشـور را بـه همـراه خواهـد داشـت. با این 
وجـود، تحلیـل نظـام منـد سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا و شناسـایی نقـاط قـوت و ضعـف آن از 
چشـم انـداز تئوریـک اتفـاق می افتد. ایـن پژوهش تحلیل تئوریک سیاسـت خارجـی اعتدال گرا را 
اسـاس کار خـود قـرار داده اسـت. بنابراین، سـوال اصلی نوشـتار حاضر این اسـت که کـدام نظریه 
روابـط بین الملـل بهتـر می توانـد سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا دولـت حسـن روحانـی را تبیـن 
نمایـد؟ در پاسـخ بـه پرسـش فـوق، ایـن مقالـه فرضیـه اصلـی خـود را روی نظریه سـازه انگاری 
روابـط بین الملـل قـرار داده و بیـان مـی دارد کـه سیاسـت خارجـی اعتدال گرا بر طبـق مفروضات 
نظریـه سـازه انـگاری موجب خلـق دسـتاوردهای مادی و انـگاره ای برای کشـور در عرصـه روابط 
بین الملـل می شـود. در واقـع، سیاسـت خارجـی اعتدال گرا در وهلـه اول موجب نمایـش چهره ای 
مطلـوب از کشـور در عرصـه بین المللـی می شـود کـه ایـن امـر به نوبـه خود دسـتیابی بـه منافع 
مـادی را تسـهیل می نمایـد. روش انجـام پژوهـش حاضـر توصیفی-تحلیلـی و شـیوه گـردآوری 

داده هـا کتابخانه ای و اسـنادی می باشـد.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی اعتدال گرا، سازه انگاری، منافع ملی 
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تاثیرسیاستخارجیاعتدالگرابرروابطایرانوآمریکا

رضاسیمبر

استاد تمام گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیالن

سامرهفصیحیمقدمالکانی

دانشجوی روابط بین الملل دانشگاه گیالن

چکیده

پـس از اتمـام جنـگ سـرد، ایـاالت متحـده آمریـکا ماموریـت اصلـی خـود را اسـتقرار نظمی 
لیبـرال در سراسـر جهـان می دانـد کـه این رسـالت نوین در تعـارض بنیادیـن با منافـع هیچ یک 
از قدرتهـای مطـرح جهانـی نمـی باشـد. در این شـرایط هـر بازیگری کـه رفتارش تهدیـدی علیه 
نظـم مـورد نظـر ژانـدارم جهانـی می باشـد، طبیعتا متحمـل هزینه های سـنگینی خواهد شـد. در 
ایـن راسـتا بـا در نظـر گرفتـن بیش از سـه دهه روابط تنـش آمیز میـان جمهوری اسـالمی ایران 
و ایـاالت متحـده آمریـکا، هدف از این نوشـتار بررسـی پیامد سیاسـت خارجی اعتدالگـرا بر روابط 
دو کشـور می باشـد. نگارنـده درصـدد اسـت بـا اسـتفاده از نظریه واقـع گرایی نو کالسـیک به این 
پرسـش پاسـخ دهـد که؛ سیاسـت خارجـی اعتدالگـرا چه تاثیـری بر کاهـش تنش موجـود میان 
ایـران و ایـاالت متحـده آمریـکا دارد و چگونـه می تواند منجر بـه بهبود روابط دو کشـور گردد؟ به 
نظـر می رسـد دولـت یازدهـم می بایـد به صـورت همزمـان در دو بعد داخلـی و خارجـی اقداماتی 
را انجـام دهـد. در بعـد داخلـی بـا تاکید بـر عقالنیـت می باید بـر سـر اولویتهای اهداف سیاسـت 
خارجـی، ابزارهـا و روشـهای دسـتیابی به آن و همچنیـن تهدیدات محتمل، میـان نخبگان جامعه 
اجمـاع حاصـل شـده و با کسـب حمایـت داخلـی، امکان بسـیج منابع بـرای تحقق ایده هـا فراهم 
شـود. در بعـد خارجـی نیـز دولـت یازدهم بـا برجسـته نمـودن منافع مشـترکی همچـون مبارزه 
بـا تروریسـم ناشـی از بنیادگرایـی، کـه مهمتریـن تهدیـد علیـه نظـم لیبرالـی هژمـون می باشـد، 
می توانـد تصـور تهدیدآمیـز از ایـران را کاهـش داده و از طرفـی بـا در نظـر گرفتـن واقعیـات 
نظـام بین الملـل از طریق اعتمادسـازی وگسـترش تعامالت سـازنده بـا بازیگران مهـم منطقه ای و 
بین المللـی بـه متناسـب سـازی اهـداف و ابزارهـا در جهـت تحقـق آرمان های جمهوری اسـالمی 
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اقـدام نمایـد. افزایـش مهره هـای ایـران در بعـد داخلـی و خارجـی هزینـه تنش بـا ایـران را برای 
آمریـکا افزایـش داده و از ایـن طریـق می تـوان گامهـای موثـری در کاهش تنش روابط دو کشـور 

برداشت.

واژگان کلیدی: ایران، ایاالت متحده امریکا، واقع گرایی نو کالسیک، سیاست خارجی اعتدالگرا، 
عقالنیت، اجماع نخبگان، نافع مشترک.
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نظارتنهادهایمدنیوسنجهاعتدالگراییدرسیاستخارجی

رضاسیمبر

استاد تمام گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیالن

چکیده

در ایـن مقالـه ابتـدا بـه طـور مختصـر توضیحاتی راجع بـه نظام موازنـه و تعدیل ارائه شـود و 
سـپس کارآیـی آن را در پیشـبرد سیاسـت خارجی دولت آقـای روحانی مورد بررسـی قرار خواهم 
داد. نظـام موازنـه و تعدیـل از مباحـث مربوط به نظریه مونتسـکیو در خصـوص تفکیک قوا مطرح 
میشـود و در واقـع تکمیـل کننـده ی آن اسـت. مونتسـکیو نظریـه خـود را بر اسـاس یـک تجربه 
تلـخ بشـری پایـه گذاشـت و آن اینکـه قـدرت در ذات و بنیان خود فسـاد آور اسـت. قـدرت میل 
بـه فسـاد دارد و تجمیـع و افزایـش قـدرت باعـث تشـدید هر چـه بیشـتر احتمال فسـاد میگردد. 
بنـا بـر ایـن گـزاره، بایـد کـه قـدرت را شکسـت و نباید گذاشـت که تجمیع شـود، اگر کـه قدرت 
متمرکـز شـود بـاز احتمـال وقـوع داسـتان تلخ لگـد کوبی حقـوق مردم و ملـت به وجـود می آید، 
مگـر اینکـه سـاز و کاری تعبیـه کـرد کـه قـدرت هر چه بیشـتر غیـر متمرکز شـود. اگـر یک نفر 
هـم دادسـتان، هـم قاضـی، هم مقننـن، و هم مجری باشـد، خیلی خطرناک اسـت بـه این ترتیب 
بـود کـه مونتسـکیو در نظریـه تفکیـک قـوای اولیـه یـا مـدل کالسـیک آن یـک نظـم قدرتی دو 
سـره را طراحـی کـرد کـه در آن مقنـن و مجری از هم جدا شـدند و بعـدا نظارت دوسـویه آنها بر 
یکدیگـر نیـز طراحـی شـد. به عبـارت دیگر مقنـن راههای نظـارت و کنتـرل بر مجری را داشـته 
باشـد و از سـوی دیگـر مجـری بـرگ برنده هایـی را در مقابـل مقنـن دارا خواهـد بـود کـه عمدتا 
همانـا اجـرای قوانیـن اسـت. بعدهـا ایـن نظـم دوسـویه، بـا افزایش قـوه قضائیـه به سـمت مدل 

تفکیـک قوای سـه سـره حرکـت کرد. 
حـال نظـام موازنـه و تعدیـل در زمینـه نظـارت و ارزیابی، کنترل و پیشـبرد سیاسـت خارجی 
تکمیـل کننـده نظـام تفکیک قواسـت. قطعا نظام موازنـه و تعدیل در قالب حرکتهای پوپولیسـتی 
و خیابانـی شـکل نمـی گیـرد، بلکـه از طریـق اجمـاع نخبـگان، فعالیـت نهادهـای مدنـی مرتبط 
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ماننـد انجمنهـای علمـی صاحـب نظـر در زمینـه سیاسـت خارجـی، دیپلماسـی، حقـوق و روابط 
بین الملـل ماننـد انجمـن ایرانـی روابـط بین الملـل درکشـور مـا، کـه بـه نوعـی مجامـع فکـری 
محسـوب می شـوند، مجامـع دانشـگاهی و آکادمیـک، رسـانه ها و مطبوعـات آزاد و مسـتقل از 
دولـت، و حتـی شـبکه های اجتماعـی نیـز در ایـن مسـیر می تواننـد موثـر باشـند. اینـان نیـز بـه 
ماننـد مجلـس می تواننـد در تقویـت دسـتگاه سیاسـت خارجـی ایـران از لحـاظ اعمـال نظـر و 
کنتـرل و ارتقـای راهبردهـا و راهکارهـا موثـر باشـند. هـر چـه قـدر کـه نهادهـای مدنـی ناظر بر 
سیاسـت خارجـی کشـور مـا فربه تر شـوند، منافـع ملی ما هم بیشـتر تامیـن خواهد شـد. اجماع 
نظـر بیـن مجلـس، دانشـگاهها و موسسـات مطالعاتـی در زمینـه راهبردهـا و راهکارهـای ارتقای 

منافـع ملـی مـا بسـیار موثر می باشـد.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی، نهادهای مدنی، تفکیک قوا، نظریه موازنه و تعدیل، منافع ملی.



 سیاستخارجیاعتدالگرا
54

تفاوترفتارسیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانوغرب
برسرپروندههستهایایران

تقابلهویتاسالمی,لیبرالیستی

رضاسیمبر

استاد تمام گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیالن

حسینبیگمیری

دانشجویی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیالن

چکیده

پـس از حـدود یـک دهه مذاکره دو و چنـد جانبه بین ایـران و آژانس بین المللـی انرژی اتمی 
و از سـویی دیگـر بـا گـروه 1+5، طرفیـن بـه راه حلـی نهایی دسـت نیافته انـد . به نظر می رسـد 
نـگاه هویتـی غـرب بویـژه ایاالت متحـده و تقابل آن بـا دیدگاه ایرانـی در روابط بین الملل نقشـی 
تعیـن کننـده در عـدم دسـتیابی طرفیـن بـه یک توافـق جامـع و نهایی ایفـاء کرده اسـت، که بر 
اسـاس نظریه هـای سـازه انگارانـه در روابـط بین الملـل می تـوان بـه تبیـن آن پرداخت،اختالفات 
فاحـش هویتـی لیبـرال واسـالمی کـه از منابـع اصلـی بازیگـران در برخـورد بـا مناسـبات جامعه 
جهانـی اسـت را می تـوان بـا اسـتفاده از نظریـه سـازه انـگاری مـورد بررسـی و تبییـن قـرار داد. 
در ایـن نوشـتار تـالش شـده نشـان داده شـودتا چه میـزان هویـت و ارزش هـای متفـاوت لیبرال 
و اسـالم در سیاسـت های اتخـاذ شـده بازیگـران از طریـق نهادهـای بین المللـی راجـع بـه پرونده 
هسـته ای ایـران موثـر میباشـد . یافته هـای ایـن پژوهـش نشـان میدهـد , هویـت نهادینـه شـده 
لییبرالیسـتی در سـطوح تصمیـم گیـری دول غربـی دربرخـورد باموضوعـات جامعـه بین المللـی 
خصوصـا ایـاالت متحـده و نگـرش متفاوت اسـالمی ایرانـی علت اصلی بـه نتیجه نرسـیدن بحران 

پرونده هسـته ای می باشـد.

واژگان کلیدی : ایران، ایاالت متحده،پرونده هسته ای، سازه انگاری، هویت، لیبرال، اسالمی
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اعتدالگراییدرسیاستگذاریخارجیودیپلماسی

حسینشریفی

معاون دانشجویی دانشگاه آزا د اسالمی واحد رشت

حجتفطرتی

چکیده

در ایـن نوشـتار تـالش می شـود ضمـن بـر شـمردن نشـانه ها و ویژگیهـای اعتـدال و معنـای 
آن در هـدف گـذاری در عرصـه سیاسـت خارجـی و نیـز بیـان نقـاط قـوت و نارسـایی دو شـکل 
دیپلماسـی عمومـی و رسـمی نسـبت آندوبا تحقـق منافع ملی مورد بررسـی و واکاوی قـرار گیرد

بـا روی کار آمـدن دولـت تدبیـر وامیـد، دیـدگاه اعتدالـی بتدریـج مـی رود که در دو گسـتره 
سیاسـت داخلـی و خارجـی به گفتمانی مسـلط تبدیل شـود. سرچشـمه های پیدایـی و غلبه یابی 
تدریجـی گفتمـان مزبـوز نیزمتنـوع و متکثرنـد .بـرای تبییـن چرایـی زایـش وسـلطه یابـی ایـن 
گفتمـان می تـوان از الگوهـای علـی و منطق هـای تک سـببی و چنـد سـببی در دو محیط داخلی 
و خارجـی بهـره گرفـت .تغییـر و جابجایی متـوازن در منظومه اهـداف ملی مدلـول اصلی و عنصر 
ویژگـی بخـش گفتمـان اعتدال گرایـی در سیاسـت خارجـی دولـت تدبیر وامید اسـت . بـر مبنای 
نشـانه ها و مدلول هـا و مشـخصه هایی می تـوان بـه تغییـر در سیاسـت خارجی دولـت تدبیر وامید 
پـی بـرد . بـر این اسـاس،عرصه سیاسـت خارجی حـوزه هدف گـذاری، تعریف،اصـالح و تغییر ویا 
جابجایـی اهـداف ملـی و قلمرودیپلماسـی حـوزه ابتـکار و ابـداع روشـها و ابزارهـا ومکانیزم هایـی 
بـه منظـور نیـل بـه اهـداف ومنافع ملی اسـت . حال پرسـش اساسـی این اسـت اگـر در منظومه 
اهـداف و منافـع ملـی دسـتبرد شـده وجـرح و تعدیـل و توازنـی در آن صـورت پذیرفتـه اسـت، 
آیـا ضـرورت دارد در میـان اشکال،شـقوق و انـواع و ماهیـت دیپلماسـی بـه مثابـه ابـزار نیـل بـه 
اهـداف نیـز تغییـر و توازنـی انجـام گیرد؟ اساسـا خاسـتگاه و سرچشـمه های الزام سـاز انتخاب و 
بکارگیـری شـقوق گوناگـون دیپلماسـی بـه منظورتحقـق اهـداف و منافـع ملی چیسـت؟ مدعای 
مـا در نوشـتار حاضربـه عنـوان پاسـخ ایـن اسـت کـه : 1( بـه نظر می رسـد بنـا به دالیـل عدیده 
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محیطـی و محاطـی ضـروری باشـد بین انتخـاب و کاربرد ابزار ها )دیپلماسـی( و اهداف )سیاسـت 
خارجـی( توازنـی برقرارشـود.و2( برای تحقـق اهداف و منافع ملی درسیاسـت خارجـی اعتدال گرا 
در مناطـق جغرافیایـی گوناگـون مناسـب تریـن راهبـرد بکارگیـری هـر دو نوع دیپلماسـی یعنی 

دیپلماسـی رسـمی و دیپلماسـی عمومی اسـت . 

واژگان کلیدی: اعتدال گرایی، دیپلماسی رسمی، دیپلماسی عمومی، اهداف ملی، سیاست خارجی 
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رویکردواقعگراییدرسیاستخارجیدولتیازدهم

هوشنگشیخی

علیرضاعلیپور

علیظهرابی

چکیده:

بعـد از انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال 92 بـا روی کار آمدن دکتر حسـن روحانی و مطرح 
شـدن سیاسـت خارجـی اعتدال گرا، تحلیلگـران و پژوهشـگران عرصه سیاسـت خارجی جمهوری 
اسـالمی ایـران را برآن داشـت تـا میزان انطبـاق سیاسـت اعتدالی اعالمـی را با رهیافت رئالیسـم 
سـنجیده و از سـوی دیگر اساسـاً سـازگاری سیاسـت خارجـی اعتدال گرا بـا رهیافت واقـع گرایی 
را بررسـی کننـد. از ایـن رو مقالـه حاضـر بـر این اهتمـام می ورزد که بـا روش توصیفـی- تحلیلی 
بـرای ایـن پرسـش اساسـی کـه" نسـبت سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا و رهیافـت واقـع گرایـی 
چیسـت؟" پاسـخی در خـور یابـد. نتیجه برآمـده، فرضیه مقاله مبنـی بر اینکه؛ سیاسـت خارجی 
اعتدال گـرا ذاتـاً خوانشـی جدیـد و متأثـر از محیـط داخلـی جمهـوری اسـالمی ایـران از رهیافت 

واقـع گرایـی اسـت، را اثبـات می کند

واژگان کلیدی : سیاست خارجی، ج.ا.ا، اعتدال گرا، واقع گرایی
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مقایسهتطبیقیاعتدالگراییدرسیاستخارجی
دولتروحانیوخاتمی

ضیاءالدینصبوری

عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن ایرانی روابط بین الملل

تاجالدینصالحیان

دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل

چکیده

وقـوع انقـالب اسـالمی در ایـران تغییـرات بنیادینـی را در همـه زمینه ها در پی داشـت. یکی 
از مهمتریـن عرصه هـا، تحـول اساسـی در سیاسـت خارجـی بـود که باعث شـد سیاسـت خارجی 
ایـران، از کشـوری کـه در اردوگاه غـرب طبقه بندی می شـد، به یک کشـور مسـتقل و بـا رویکرد 

عـدم تعهـد نسـبت به شـرق و غـرب تغییر جهـت دهد. 
بسـیاری از اندیشـمندان علـوم سیاسـی و روابـط بین الملـل معتقدنـد سیاسـت خارجـی یک 
کشـور، حاصـل نوع نگاه دولتمردان آن کشـور نسـبت به مسـائل عمـده از جمله منافـع ملی، نوع 
تهدیـدات، محیـط بین الملـل و نظـم حاکـم بر آن می باشـد. با وجود آنکه در نخسـتین سـال های 
پـس از پیـروزی انقـالب، ابر گفتمان اسـالم گرایـی در سیاسـت خارجی جمهوری اسـالمی ایران 
حاکـم گردیـد؛ امـا بـا روی کار آمـدن دولت هـای مختلـف و بـا توجـه بـه دیدگاه هـای رؤسـای 
جمهـور در هـر دوره خـرده گفتمان هایـی در سیاسـت خارجـی اسـتقرار یافتـه کـه اولویت هـای 

سیاسـت خارجـی ایران را متحول سـاخته اسـت. 
یکـی از ایـن خـرده گفتمان هـا کـه در دوران اصالحات شـکل گرفت، بـا اولویـت دادن به امر 
توسـعه سیاسـی در بعـد داخلـی و نیـز بـا تمرکـز بـر محورهایـی از جملـه تنـش زدایـی، اعتماد 
سـازی، صلـح گرایـی، گفتگـوی تمدنهـا و در مجمـوع شـکل گیـری جامعـه مدنـی جهانـی بـا 
مشـارکت همـه کشـورها، سـازمان ها و سـایر نهادهـای بین المللـی در بعد سیاسـت خارجی مورد 

توجـه قـرار گرفت. 
در دولـت یازدهـم نیـز بـه ماننـد دوران اصالحات، رویکردی مشـابه بـه دنبال برقـراری نوعی 
آشـتی بـا جامعـه جهانی بـوده و تنـش زدایی، گفتگـو و مفاهمه را در دسـتور کار خود قـرار داده 
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و در تـالش اسـت تـا مهـم تریـن مناقشـه ایـران بـا قدرت هـای بـزرگ از جملـه ایـاالت متحده، 
بـر سـر مسـأله هسـته ای را حـل و فصـل و از ایـن راه اعتمـاد جهانی را جلـب نمایـد. بنابراین، به 
نظـر می رسـد سیاسـت هایی کـه دولـت تدبیر و امیـد در بعـد سیاسـت خارجی در پیـش گرفته، 

شـباهت های زیـادی به سیاسـت خارجـی دوران اصالحات داشـته باشـد. 
ایـن مقالـه بـا طـرح ایـن پرسـش کـه »آیـا سیاسـت خارجـی دولـت تدبیـر و امید تـداوم یا 
اسـتمرار سیاسـت خارجـی دولـت اصالحات اسـت؟«، در تالش اسـت تا ضمن تشـریح زمینه های 
شـکل گیـری و اتخـاذ سیاسـت یادشـده در ایـن دو دوره، بـه شـباهت ها و تفاوت هـای آن هـا 

بپردازد. 
مفـروض مقالـه مبتنـی بـر ایـن اسـت کـه سیاسـت خارجـی در ایـن دو دوره، علـی رغـم 

شـباهات های زیـادی کـه بـا هـم دارنـد، تفاوت هایـی نیـز بـا یکدیگـر دارا هسـتند.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی، تنش زدایی، اعتماد سازی، سیاست خارجی دوران اصالحات، 
سیاست خارجی دولت تدبیر و امید.
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شخصیسازیسیاستخارجیوچالشسوبژگیوسوپرمن:
انحرافازمعیاراعتدالگرایی

ضیاءالدینصبوری

عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن ایرانی روابط بین الملل

چکیده

سیاسـت خارجـی بـه مجموعه روابـط خارجی رسـمی یک بازیگـر مسـتقل)معموالً دولت( در 
روابـط بین الملـل اطـالق می شـود. امـا از بیـن تعاریـف متعـددی کـه می تـوان بـرای ایـن مفهوم 
سـراغ گرفـت، ایـن تعریـف مختار بهتـر بیانگر ماهیـت ذاتی آن اسـت: » سیاسـت خارجی، تالش 
عادالنـه کشـورها بـرای کسـب، افزایـش و حفـظ و نمایش قـدرت به منظـور ارتقـای منزلت خود 

در صحنـه بین الملل اسـت«.
قیـد یـا وصـف عادالنـه بـرای تالش هـا و کنش هـا در عرصه سیاسـت خارجـی بیانگـر مفهوم 
تعـادل اسـت و بـی درنـگ بایـد نـگاه را معطـوف بـه ویژگی هـا و مختصـات اعتدال گرایـی کـرد. 
از سـوی دیگـر سـطوح اعـدال گرایـی را هـم سـنگ بـا فراینـد سیاسـت خارجـی باید بـه محک 

تجربه هـای تاریخـی و رهیافت هـای نظـری آزمـود. 
معمـوالً سیاسـت خارجـی را در سـطح تحلیـل شـخصی، برآمـده از نقـش و کنـش بازیگرانی 
می داننـد کـه در مقـام سیاسـتگزار اجرایـی بـر رونـد آن تأثیر گذار هسـتند. بـه عنوان مثـال، در 
هـر کـدام از دوره هـا می تـوان رنگ و طعـم نگرش و رفتار مسـئول اجرایـی کشـور را در روندها و 
نتایـج سیاسـت خارجـی خاص همـان دوره مشـاهده و رصد کـرد. در همین زمینه مقایسـه دوره 
اصالحـات و دوره دولت هـای نهـم و دهـم بـه خوبـی ایـن تفـاوت را برجسـته می سـازد. تعامـل و 
تنـش زدایـی بـا جهـان خـارج در چارچـوب تفکـر نهـادی و تعـادل رفتـاری بـه عنوان مشـخصه 
اصلـی دوران اصالحـات و سیاسـت تهاجمـی و تنـش آفرینـی در چارچـوب سیاسـت شـخصی و 
مملـّو از تشـویش های رفتـاری بـه عنـوان نتیجه و برآینـد رونـد دوره دولت های نهـم و دهم قابل 

شناسـایی است.
این مقاله از منظر و سـطح تحلیل شـخصی، به دنبال کشـف دالیل شـخصی سـازی سیاسـت 
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خارجـی در دوره موصـوف و بهـره گیـری از تجربه های تاریخـی به منظور تصحیـح و تکمیل روند 
عادالنـه سـازی و اعتدال گرایـی در سیاسـت خارجـی اسـت. از همیـن رو، مفروض مقالـه برگرفته 
از نگره اندیشـمندانی چون اریکسـون اسـت که معتقد اسـت سیاسـتمدار کسـی اسـت که زندگی 
سیاسـی را شـخصی کـرده امـا اگـر نهادهـا شـخصیت رئیـس جمهـور را تحـت تأثیر قـرار دهند، 

شخصی نشـده است. 
مـی تـوان پرسـید کـه چـرا وقتـی یـک شـخصیت سیاسـی می آیـد، کل زندگـی اجتماعـی 
شـکل شـخصیت او را بـه خـود می گیـرد و کاماًل غیرنهادینه می شـود؟ در پاسـخ به این پرسـش، 
سیاسـی شـدن فـرد بـه مفهومی کـه مد نظر مقاله اسـت، ناشـی از عـدم حل بحران هویت اسـت 
و خطـوط ایـن بحـران را می تـوان در اسـتبداد روانـی، فردیـت، خودمحـوری و اساسـاً سـاختار 

شـخصیتی فرد جسـت. 
در هندسـه قـدرت تأثیـر دو رشـته اقتصـاد و روان شناسـی بـر رفتارگرایـی بیـش از سـایر 
رشـته ها بـوده و پـس از دهـه 80 کـه مقارن با افـول روش تطبیقی اسـت، مجـدداً روش تجزیه و 
تحلیـل سیاسـت خارجـی احیـا شـده و کنش تصمیم سـازان در کانـون مطالعه قرار گرفته اسـت.

از ایـن رو، درگیـری مـداوم من و ابرمن)سـوپرمن( در مقابل وجدان، ناشـی از رشـد نادرسـت 
و نارس شـخص اسـت که گذشـته پرچالشـی را پشـت سـر گذاشـته و در دشـواری گذار از انسان 
عقالنـی بـه انسـان اخالقـی گیـر کـرده اسـت. در ریخت شناسـی ایـن قبیل افـراد بیشـتر ریخت 
آشـوبگر نمایـان اسـت و کمتـر می تـوان ریخت هـای مدیـر یا اصـالح گر را شـاهد بود. ایـن گونه 
رفتارهـای شـخصیتی بـه سـختی و به نـدرت واجـد پارامترهـا و ویژگی هـای تعـادل و اعتدال در 
رفتـار بـوده و عمدتـاً به انحـراف از معیار اعتدال گرایی انجامیده و محیطی سراسـر آشـوب را برای 
کشـور و محیـط پیرامونـی مهیـا می سـازد. در نتیجـه، از منظـر تحلیـل رفتار شـخصیتی می توان 
بـه ایـن نتیجـه دسـت یافت که در غیـاب سـاختار نهادینه و نگرش نهـادی و سسـتی نهادها، این 
فـرد اسـت کـه در مقـام تصمیـم گیـر و تصمیم سـاز با اسـتیالی نگرش فـردی خود به شـخصی 
سـازی سیاسـت خارجـی روی آورده و آشـوب سـازی و بحـران سـازی را بـرای ملـت- دولـت به 

ارمغـان می آورد.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی، کنش عادالنه، تعادل رفتاری، استبداد روانی، ریخت آشوبگر، 
بحران هویتی، آشوب سازی
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واکاویمفهوماعتدالازمنظرگفتماناسالمی

علیعظیمزاده

خیرالهاکبری

چکیده

واژه اعتـدال در گفتمـان اسـالمی بـه مفهـوم قـرار داشـتن و قـرار گرفتـن در وضـع بهینـه و 
مطلـوب و برخـورداری از تناسـب بـوده و از برتریـن مصادیـق عـدل بـه شـما رفتـه، دارای یـک 
پشـتوانه اسـتوار دینـی و مبتنـی بر دههـا نمونه آیـات قرآنی و روایـات از ائمه معصومین و سـیره 
آنهـا بـوده اسـت. اعتـدال محـور رفتار درسـت انسـان ها بوده، اسـالم همـه بهترین ابعـاد و ارکان 
جامعـه را معتـدل خوانـده، انبیـاء را معلـم اعتـدال و آن هـا را انسـان هایی معتـدل قرائـت فرموده 
اسـت. اعتـدال بـر امـت وسـط تآکید نمـوده و مشـیت انسـان ها را اعتـدال و میانـه روی می داند. 
در این راسـتا مسـآله واقع گرایی اسـالمی مطرح می شـود که در آن نه اسـالم فراموش می شـود 
و نـه آرمان هـا. در ایـن مسـیر آرمان هـا هـم اسـالمی تـر می شـود و هـم واقـع بینانـه تـر. از این 
رو، در ایـن مقالـه بـا رویکـرد توصیفی-تحلیلـی تـالش شـده تـا ضمـن تبییـن مفهوم اعتـدال و 
ریشـه یابـی آن در متـون اسـالمی بـه ایـن پرسـش اساسـی پاسـخ داده که نحـوه بـکاری خط و 
مشـی مطلـوب و مناسـب بـا گفتمـان اعتدال گرایی اسـالمی در جمهوری اسـالمی چگونه اسـت؟ 
اسـتدالل نویسـندگان بـر شـیوه بخردانـه و بـه کارگیـری مشـی اعتدالـی و مداراگونـه بین حفظ 

اصـول اسـالمی، آرمان هـا و اهـداف انقالب اسـالمی اسـت.

و  اعتدالی  مشی  اسالمی،  گرایی  واقع  قرآنی،  آیات  اسالمی،  گفتمان  اعتدال،  کلیدی:  واژگان 
مداراگونه.
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بررسیسیاستخارجیاعتدالگرایدولتتدبیروامید
ازمنظرواقعگرایی

علیعظیمزاده

چکیده

دولـت تدبیـر و امیـد کـه در کارزار انتخاباتـی سـال 92 پیـروز انتخابـات گردیـد، گفتمـان 
اعتدال گرایـی را الگـوی رفتـاری خویـش در سیاسـت خارجـی قـرار داده و بـر ایـن باور اسـت که 
سیاسـت خارجـی در جهـت تآمیـن منافـع ملـی و امنیت ملـی جمهوری اسـالمی ایران می باشـد 
و در ایـن راسـتا سـعی نمـوده تعـادل و توازن را در سیاسـت خارجی ایجـاد نمایـد. از طرف دیگر 
واقـع گرایـی و واقـع بینـی یکی از عناصر بسـیار مهـم گفتمان اعتدال می باشـد. بنابرایـن، در این 
مقالـه تـالش شـده، بـا روش توصیفی-تحلیلی سیاسـت خارجـی اعتدال گرای جمهوری اسـالمی 
ایـران در دولـت یازدهـم را از منظـر واقع گرایی مورد بررسـی قرار داده و به این پرسـش اساسـی 
پاسـخ دهـد کـه سیاسـت خارجـی دولـت تدبیـر و امیـد از منظر واقـع گرایـی چگونه قابـل تبین 
اسـت؟ اسـتدالل نویسـنده بـه تآمیـن منافـع ملـی و امنیت ملـی ج.ا.ایران بـا توجه به مشـکالت 

موجـود و ایجـاد تعـادل بین آرمانهـا و واقعیت هـای موجود تآکیـد دارد.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی اعتدال گرا، دولت تدبیرو امید، واقع گرایی، منافع ملی و امنیت 
ملی، تعادل و توازن.
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رسانهجمعیونهادینهسازیرویکرداعتدالگراییدرسیاستخارجی؛
طرحرویکردمطلوب

امیرقیاسی

 دانش آموخته رشته روابط بین الملل از دانشگاه عالمه طباطبایی

الهامابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

امـروزه رسـانه ها نقـش بسـیار مهمـی در عرصـه جهانـی ایفـا می کننـد. از ایـن رو دولت هـا 
همـواره از رسـانه ها به عنـوان ابـزاری برای ترویـج و نهادینه سـازی گفتمان ها، مفاهیم، سیاسـت ها 
و راهبردهـای خـود در محیـط داخلـی و خارجی بهره  برده اند. رسـانه ها در عصر حاضـر ابزاری دو 
بعـدی محسـوب می شـوند و می تـوان از آن ها هم بـه عنوان ابزار دیپلماسـی و هم ابزار اسـتراتژی 
اسـتفاده کـرد. در جمهـوری اسـالمی ایـران بـا وجـودی که رسـانه  های جمعی از نقشـی اساسـی 
در ترویـج گفتمان هـای مختلـف، فرهنـگ سیاسـی و اجتماعی و تبییـن، تشـریح و نهادینه کردن 
آن هـا برخـوردار بوده ، اما تأکید بر بعد و توان اسـتراتژیکی رسـانه نسـبت به پتانسـیل دیپلماسـی 
رسـانه ای  رایـج و غالـب بـوده اسـت. از ایـن رو سـوال پژوهش حاضر این اسـت که دولـت یازدهم 
در چـه صـورت می توانـد از رسـانه در جهـت ترویـج و نهادینه سـازی رویکـرد اعتدال گرایـی در 
سیاسـت خارجـی مؤثرتـر و موفق تـر بهـره  ببـرد؟ دریافـت مـا در ایـن پژوهـش ایـن اسـت که با 
وجـود ضـرورت دو بعد و توان دیپلماسـی و اسـتراتژیکی رسـانه، دولت یازدهم در صـورت تکیه و 
تأکیـد بیشـتر بـر تـوان دیپلماسـی رسـانه ای و نه بعد و تـوان اسـتراتژیکی آن  می توانـد در ترویج 
و نهادینه سـازی گفتمـان و رویکـرد اعتدال گرایـی در سیاسـت خارجـی موفـق عمـل نمایـد و 

بیشـترین بهـره را ببرد. 

واژگان کلیدی: رسانه، گفتمان  اعتدال گرایی، نهادینه سازی، دیپلماسی، استراتژی.
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مبانیاعتدالگراییدرفلسفهسیاسی

محمدتقیقزلسفلی

 استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

هـر پارادایـم معرفتـی، بـه ابتناء شـرایط عینی و ذهنی در صیرورتی آشـکار از افـراط و تفریط 
طـی طریـق کـرده اسـت. پارادایـم پیشـامدرن هـم متاثـر از علقه هـا و جهـت گیری هـا و مطلـق 
گرایـی بـوده و هـم روی در نسـبی گرایـی گوناگون داشـته اسـت. به همیـن نهـج، پارادایم مدرن 
نیـز چـه در تجـدد سـاده قـرون هفـده و هجده و چـه در تجدد سـده ی نوزده و بیسـت، بـا وجود 
آن کـه بنیـان حرکـت خـود را در گسسـت آشـکار از عصـر پیشـین قـرارداده بـود، ایـن افـراط و 
تفریـط را در دو حالـت بـه نمایـش گذاشـت؛ از یکسـو برخـی متفکران در سـایه ی اصـل دکارتی 
عقـل گرایـی را در نهایـت ابـزاری آن پـی گرفتنـد یا با عقب نشـینی آشـکار بر مبانـی رومانتیک 
و بهشـت های خیالـی در گذشـته دسـت گذاشـتند.اگر از شـرایط فلسـفی و اجتماعـی اواخر قرن 
بیسـتم بـه مثابـه گـذار بـه موقعیت پسـاتجدد یادکنیـم، خواهیـم دید کـه در ذیل مبانـی نظری 

ایـن دوره نیـز سـویه های متضـاد افـراط و تفریط رخ نمـوده اند. 
نگارنـده بـر آن اسـت تامـل و واکاوی در دقایق و ظرایف پارادایم های سـه گانه معرفتی نشـان 
می دهـد وجهـی مهـم و تاثیرگذار از دسـتگاه معرفتـی اعتدال گرایـی در میانه ی زمین و آسـمان، 
جوهـره ی خـود را حفـظ کـرده و در تـب و تـاب افـراط و تفریـط دوران از هـر روزنـه و امکانـی 
راه خـود را بـه جلـو یافتـه اسـت. بـر ایـن اسـاس اگر بنا باشـد بـه این پرسـش محوری پاسـخی 
درخـور دهیـم کـه مبانی معرفتـی اعتدال گرایی در دل فلسـفه سیاسـی چگونه فراهم آمده اسـت 
می تـوان بـر ایـن اصـول دسـت گذاشـت، کلیدواژگانـی کـه همـواره اهمیت خـود را حفـظ کرده 
انـد.؛ کثـرت گرایـی در مقابـل نسـبی گرایـی، دو دیگـر، تاکیدی اسـت کـه عمده ی متفکـران بر 
اهمیـت سـنت ها، نهادهـا و عقـل فراهـم آمـده از انبوهـه ی گذشـته مطرح کـرده اند. و سـرانجام 
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عقالنیـت میانـه رو کـه وصـول بـه حقیقت امـری را از طریق اسـتقراء گرایـی در برابـر کل گرایی 
کـه می توانـد زمینـه ی مطلـق گرایـی یا تاریک اندیشـی شـود، جسـت و جـو میکند.

بـه منظـور ایضـاح این سـه مولفـه برانیم تا با برجسـته کردن خطـوط فکری برخـی متفکران 
در ایـن سـه پارادایـم معرفتـی، به اثبات اهمیـت و ضرورت سـازو کارهای اعتدال گرایـی بپردازیم. 
ایـن مقالـه در چارچـوب نظریـه ی هنجاری انتقـادی به نـگارش درآمـده و روش توصیفی تحلیلی 

را بـا اسـتفاده از متـون نظری موجود مورد اسـتفاده قـرار خواهد داد.

واژگان کلیدی: اعتدال گرایی، فلسفه سیاسی، هنجارگرایی انتقادی، کثرت گرایی، سنت محوری، 
عقالنیت.
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مبانیمعرفتیاعتدالگراییدرفلسفهسیاسی

محمدتقیقزلسفلی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

هـر پارادایـم معرفتـی، بـه ابتناء شـرایط عینی و ذهنی در صیرورتی آشـکار از افـراط و تفریط 
طـی طریـق کـرده اسـت. پارادایـم پیشـامدرن هـم متاثـر از علقه هـا و جهـت گیری هـا و مطلـق 
گرایـی بـوده و هـم روی در نسـبی گرایـی گوناگون داشـته اسـت. به همیـن نهـج، پارادایم مدرن 
نیـز چـه در تجـدد سـاده قـرون هفـده و هجده و چـه در تجدد سـده ی نوزده و بیسـت، بـا وجود 
آن کـه بنیـان حرکـت خـود را در گسسـت آشـکار از عصـر پیشـین قـرارداده بـود، ایـن افـراط و 
تفریـط را در دو حالـت بـه نمایـش گذاشـت؛ از یکسـو برخـی متفکران در سـایه ی اصـل دکارتی 
عقـل گرایـی را در نهایـت ابـزاری آن پـی گرفتنـد یا با عقب نشـینی آشـکار بر مبانـی رومانتیک 
و بهشـت های خیالـی در گذشـته دسـت گذاشـتند.اگر از شـرایط فلسـفی و اجتماعـی اواخر قرن 
بیسـتم بـه مثابـه گـذار بـه موقعیت پسـاتجدد یادکنیـم، خواهیـم دید کـه در ذیل مبانـی نظری 

ایـن دوره نیـز سـویه های متضـاد افـراط و تفریط رخ نمـوده اند. 
نگارنـده بـر آن اسـت تامـل و واکاوی در دقایق و ظرایف پارادایم های سـه گانه معرفتی نشـان 
می دهـد وجهـی مهـم و تاثیرگذار از دسـتگاه معرفتـی اعتدال گرایـی در میانه ی زمین و آسـمان، 
جوهـره ی خـود را حفـظ کـرده و در تـب و تـاب افـراط و تفریـط دوران از هـر روزنـه و امکانـی 
راه خـود را بـه جلـو یافتـه اسـت. بـر ایـن اسـاس اگر بنا باشـد بـه این پرسـش محوری پاسـخی 
درخـور دهیـم کـه مبانی معرفتـی اعتدال گرایی در دل فلسـفه سیاسـی چگونه فراهم آمده اسـت 
می تـوان بـر ایـن اصـول دسـت گذاشـت، کلیدواژگانـی کـه همـواره اهمیت خـود را حفـظ کرده 
انـد.؛ کثـرت گرایـی در مقابـل نسـبی گرایـی، دو دیگـر، تاکیدی اسـت کـه عمده ی متفکـران بر 
اهیمـت سـنت ها، نهادهـا و عقـل فراهـم آمـده از انبوهـه ی گذشـته مطرح کـرده اند. و سـرانجام 
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عقالنیـت میانـه رو کـه وصـول بـه حقیقت امـری را از طریق اسـتقراء گرایـی در برابـر کل گرایی 
کـه می توانـد زمینـه ی مطلـق گرایـی یا تاریک اندیشـی شـود، جسـت و جـو میکند.

بـه منظـور ایضـاح این سـه مولفـه برانیم تا با برجسـته کردن خطـوط فکری برخـی متفکران 
در ایـن سـه پارادایـم معرفتـی، به اثبات اهمیـت و ضرورت سـازو کارهای اعتدال گرایـی بپردازیم. 
ایـن مقالـه در چارچـوب نظریـه ی هنجاری انتقـادی به نـگارش درآمـده و روش توصیفی تحلیلی 

را بـا اسـتفاده از متـون نظری موجود مورد اسـتفاده قـرار خواهد داد.

واژگان کلیدی: اعتدال گرایی، فلسفه سیاسی، هنجارگرایی انتقادی، کثرت گرایی، سنت محوری، 
عقالنیت.



مبانینظری
69

اعتدالگراییدراندیشهیایرانی
مطالعهموردی:اندیشهیخواجهنظامالملک

محمدتقیقزلسفلی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

صبامعاشثانی

حمیدمقری

چکیده

اعتدال گرایـی و میانـه روی از دیربـاز مهمتریـن فضیلـت نهادهـای اجتماعی و معیـار تصمیم 
گیـری در اندیشـه ی سیاسـی بـوده اسـت. بـا مراجعه به اندیشـه ی ایرانـی می توان بـه نمونه هایی 
دسـت یافـت کـه ایـن فضیلـت را در راس منظومـه ی فکـری خـود قـرار داده انـد. مسـاله اعتدال 
در اندیشـه ی نظـام الملـک، وزیـر مقتـدر و معتـدل در زمانـه ی پرآشـوب ورود تـرکان غزنـوی و 
سـلجوقی بـه ایـران، بـا حکومـت پیوند می یابـد. میراث فکـری خواجه نشـان می دهد کـه اعتدال 
و نگهداشـتن حـد، نـه فقـط در مقیـاس فردی بلکـه در مقـام یک نهاد اساسـی اجتماعـی، اصلی 
تریـن محـور در حـوزه ی تعامالت اجتماعی اسـت. نوشـتار حاضر بـا بهره گیری از روش شناسـی 
توصیفـی مبتنـی بـر تحلیـل محتوایـی و با اسـتناد به محتـوای موجـود در آثار خواجه، بـه دنبال 
ایـن اسـت کـه ایـن فرضیـه را بـه بحث گـذارد کـه خواجـه بـا زیرکـی، اعتدال گرایـی متجلی در 
مبحـث عدالـت را معـادل حکومـت تـوام بـا اقتـدار قـرار داده و آن را عامـل مهم تـداوم حکومت 
برشـمرده و بـا طـرح محوریـت فرمانـروا و ظـل اللهـی بـودن او، مـردم را بـه اطاعـت از او فـرا 
می خوانـد. بـر ایـن مبنا، اعتدال گرایی در اندیشـه ی خواجـه معادل عدالت و عبارتسـت از ممانعت 

فرمانـروا و شـهریار و نیـز عمـال حکومـت از ظلم بـر مردم. 

واژگان کلیدی: اعتدال گرایی، عدالت، خواجه نظام الملک، فرمانروایی، شهریار.
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اعتدالگراییدرتاریخفرهنگیایرانباتکیهبراندیشهیسیاسی
عبدالحسینزّرینکوب

محمدتقیقزلسفلی

 استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

مهدیهمالزاده

چکیده

همـواره جوامـع انسـانی بـرای سـامان بخشـیدن بـه شـیوه زیسـتن خـود نیازمنـد بـه ابـزار 
سـاماندهی بـوده انـد. بـه طـور سـنتی تنهـا نهـادی کـه می توانسـت چنیـن امـر مهمـی را برای 
راحتـی انسـان فراهـم کنـد حکومـت می باشـد. از ایـن رو همـواره حکومت هـا نیازمنـد تئـوری و 
نظریـه ای می باشـند کـه بتـوان ملزومات خود را بر پایه آن اسـتحکام ببخشـند. در این میان نقش 
متفکـران و اندیشـمندان در طـرح ریـزی ایـن نظریـات و اصطالحـاً طـرح واره هـا بسـیار پر رنگ 
می باشـد. چـرا کـه ایـن اندیشـمندان نیز دغدغـه فراهم کـردن زندگی مطلـوب را دارند تـا از این 
طریـق اسـباب یـک زندگی شایسـته و ایـده آل را فراهـم کنند. امـروزه نیز سیاسـت ورزی ایرانی 
در دایـره مملکـت داری، پـس از تجربـه چهـار گفتمان سیاسـی جـای خالی نظریه ای را احسـاس 
می کنـد کـه جامعـه ی ایرانـی را نه تنها مهیـای آن، بلکه نیازمند و تشـنه ی آن می دانـد. نظریه ی 
میانـه رویـی کـه بتوانـد فضـای کشـور را تلطیـف کند و همـه ی نیروهـای سیاسـی و اجتماعی را 
گـرد هـم آورده و حـول یـک برنامـه فراگیـر سـازماندهی کند. یکـی از اندیشـمندانی کـه همواره 
در پـی ایـن مهـم بـوده عبدالحسـین زَریـن کـوب می باشـد کـه در آثـار و عقایـدش وجـود یـک 
اعتدال گرایـی را بـرای ایجـاد عدالـت ضروری می دانـد. از درون تفَکـر و فرهنگ میانـه روی زَرین 
کـوب بـه وجوهـی از مفاهیم مغفول در ادبیات سیاسـی متذکر می شـویم؛ مفاهیمـی چون کثرت 
گرایـی، عدالـت محـوری، تسـامح و ... . این گزاره هـای معرفتـی، گفتمانی را صـورت بندی نموده 
کـه گونـه ای از سیاسـت های مفصـل بنـدی شـده ی آن در بـاب »اعتدال گرایی« می باشـد. لذا در 
مقالـه ی حاضـر در پـی آن هسـتیم کـه ایـن دغدغـه حیاتـی زَریـن کـوب را بـه صـورت تحلیلی 
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موشـکافانه بررسـی نماییـم. همچنیـن ایـن مقالـه می کوشـد مراعـات مؤلفه هـای میانـه روی را 
بـه عنـوان معیـاری بـرای عمـل در فضـای سیاسـت، را در تفَکـر و فرهنـگ عبدالحسـین زَریـن 
کـوب نمایـان سـازد. رویکـردی که خواسـته یا ناخوسـته حمایـت از گفتمـان اعتدال گرایـی را به 

گزینشـی قابـل دفـاع و منطقـی بدل می سـازد. 

واژگان کلیدی: عدالت، میانه روی، کثرت گرایی، فرهنگ ایرانی، زریَن کوب.
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ضرورتارائهچارچوبيراهبرديبرايفهم
سیاستخارجيجمهورياسالميایران

کابکخبیري

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

نیلوفراردم

دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

چکیده

سیاسـت خارجی جمهوری اسـالمی ایران،مانند سیاسـت خارجی همه کشـورها از آسیب های 
متعـدد رنـج می بـرد کـه آن را از نـوع آرمانـی و مطلـوب دور می سازد.بخشـی از ایـن آسـیب ها 
ناشـی از مشـکالتی از قبیـل عـدم تعریـف دقیـق منافـع اهـداف ملـی و کنـش پذیـری سیاسـت 
خارجـی اسـت و بخـش دیگـر حاصل مشـکالت شـکلی مانند تعـدد سـاختارهای تصمیـم گیری 
اسـت.مجموع ایـن عوامـل باعـث گردیـده تـا سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران در پی 

گیـری و تامیـن اهـداف خـود در بعضـی از مواقـع بـا موفقیـت و مطلوبیـت کامل عمـل نکند.
بـر ایـن مشـکالت بایـد عواملـی از قبیـل پدیـده جهانـی شـدن را نیـز افـزود کـه تاثیـرات 
عمـده ای بـر پارامترهایـی چـون گسـتردگی ارتباطات،فشـردگی فزاینـده زمان و مکان و سـرعت 
در تبـادل اطالعـات و امکانات،مشـخص تـر شـدن وضعیت تضـاد برانگیـز نظام جهانـی، تغییر در 
کمیـت و کیفیـت تکنولوژی هـای تسـلیحاتی و بازیگـران بین المللـی و گسـترش بنیادگرایـی در 
سـطح جهـان داشـته اسـت،در حالـی که خـود ایـن پارامترهـا از شـاخص های اساسـی و بنیادی 

جهانـی شـدن محسـوب می شـود.
فرضیـه اصلـي کـه در ایـن مقاله مد نظر می باشـد عبارتسـت از ایـن که " جمهوری اسـالمی 
ایـران بـه  دلیـل  تحوالت  گوناگون  در سـطح  نظـام  بین المللي  و تنـوع  در محیط هـاي  تعاملي  خود 
و همچنیـن  گوناگونـي  تهدیـدات  و بـه ویـژه تهدیـدات نامتقـارن، بـراي  تأمیـن  منافـع  و اهـداف  
خـود، بهتـر اسـت به گونـه اي عمل نماید کـه توانایي برقـراري تعـادل و تـوازن و هماهنگي میان 

ایدئولـوژي، پراگماتیسـم ، و عقالنیت  را در شـرایط گوناگون داشـته باشـد”.
ایـن مقالـه در صـدد می باشـد تـا بـا بازبینـی گفتمان هـای مسـلط در ادوار مختلـف و در نظر 
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گرفتـن آرمـان گرایـی و واقـع گرایـی در سیاسـت خارجی جمهـوری اسـالمی ایران در هـر دوره 
و تطابـق آن بـا شـرایط بین المللـی بتوانـد راهبردهـای مؤثـری در ایجـاد تعـادل و تـوازن میـان 

ایدئولوژی،پراگماتیسـم و عقالنیـت را بازیابـد.

ملی،  منافع  عقالنیت،  راهبرد،  خارجی،  ایران،سیاست  اسالمی  جمهوری  کلیدی:  واژگان 
پراگماتیسم.
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گفتماناعتدالگراییدرسیاستخارجیایران

مرضیهکرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشگاه اصفهان

چکیده

اعتـدال سیاسـی مفهومـی نسـبی و انتزاعـی اسـت و هـر تعریـف کلـی نظیـر میانـه روی از 
ابهـام آن نمـی کاهـد بنابرایـن هـر گونـه معنـای روشـنی از ایـن مفهوم فقـط از طریق شـناخت 
دقیـق فضـای حاکـم بـر جامعـه ی مـورد نظـر و قطـب بندیهـای موجـود در آن حاصل می شـود.

اعتدال گرایـی مفهـوم کانونـی تبلیغـات انتخاباتـی و همچنین گفتمـان حاکم بر سیاسـت خارجی 
آقـای روحانـی و حامیـان او خواهـد بود. این گفتمان نیـز یکی از خرده گفتمانهـای کالن گفتمان 
اسـالم گرایـی اسـت و مهمتریـن مؤلفـه ی گفتمـان اعتـدال در سیاسـت خارجـی دولـت آقـای 
روحانـی تعامـل سـازنده بـا جهان خارج اسـت. بـا توجه بـه اینکه در جامعـه ی امروز ایـران قطب 
بندیهـای شـدیدی بیـن نیروهـای سیاسـی و رویکردهـای آنان شـاهد هسـتیم بنابرایـن گفتمان 
اعتدال گرایـی در سیاسـت خارجـی را نمـی تـوان بـدون بررسـی همـه جانبه ی تحوالت گذشـته 
و زمینه هـای بین المللـی ایـران پـردازش کـرد. می تـوان گفـت کـه سیاسـت خارجـی ایـران بعـد 
از انقـالب اسـالمی ادامـه ی بسـیاری از واقعیت هـای جغرافیایـی و تاریخـی اسـت.با توجـه به فراز 
و نشـیب های فـراوان در سیاسـت ایـران نهادهـای قدرتمنـد دارای قـدرت مؤثـر در جهـت گیری 
رفتـار سیاسـت خارجـی می باشـند بـه نظـر می رسـد آرایـش سیاسـی جدیـد در ایـران در حـال 
شـکل گیـری اسـت به طـوری که اصـالح طلبـان، کارگـزاران، رئیـس مجمع تشـخیص مصلحت 
نظـام بـه همـراه دولـت روحانی یـک جبهه ی سیاسـت را تشـکیل خواهنـد داد و محافظـه کاران 
و نهادهـای دیگـر جنـاح راسـت جبهـه ی دیگـر خواهند بود. بـا توجه بـه اینکه سیاسـت خارجی 
موفـق بـرای تأمیـن منافـع ملـی بسـیار فراتـر از عالئق حزبـی و جناحی مـی رود این بیـش از هر 
چیـزی نیازمنـد بسـتر داخلـی متعـادل و مسـتعد اسـت از ایـن رو کلیـه ی جناح هـا و نیروهـای 
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سیاسـی بایـد دولـت را در جهـت اجـرای سیاسـت خارجـی معتـدل و مقتدر بـرای تأمیـن منافع 
ملـی یـاری کند.

واژگان کلیدی: گفتمان، اعتدال گرایی، سیاست خارجی، انقالب اسالمی، اصالح طلبان، کارگزاران، 
محافظه کاران، جناح، منافع ملی.
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مشیسیاسیاعتدالیوسایرمشیها؛یکبررسیتطبیقی

محسنکشوریانآزاد

 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی 

خیرالهاکبری

کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی 

چکیده

مشـی سیاسـی اعتدالـی، بـه معنـای پذیـرش شـکاف ها و واقعیت هـای موجـود در جامعـه 
سیاسـی و بـه رسـمیت شـناختن عقالنیت هـای متعدد بـه جای توافـق عقالنی یا همـان جبهه ای 
از مقوله هـای پسـا اصـالح طلبـی و پسـا اصـول گرایی بـوده که بتوانـد رابطه ای معقول و مناسـب 
بیـن نیازهـا و ضرورت هـای جغرافیایـی سیاسـی از یـک طـرف و جهـت گیری هـا و گرایش هـای 
سیاسـی و انقالبـی از طـرف دیگـر ایجـاد نموده و در گفتمان سـازی هم تعـادل و توازن ها را مورد 
مالحضـه قـرار داده، دیدگاه هـای مخالـف و اقلیـت را محتـرم شـمرده و بـا آنهـا بـا مـدارا برخورد 
نمایـد. از ایـن رو در ایـن مقالـه تـالش شـده بـا روش توصیفـی- تحلیلـی، ضمـن تبییـن مشـی 
اعتدالـی، ایـن مهـم را بـا سـایر مشـی ها از جمله مشـی افراطـی، اصالح طلبـی و محافظـه کاری 
روشـن اندیـش مقایسـه نمـوده و بـه این پرسـش اساسـی پاسـخ داده کـه چگونه می توان مشـی 
سیاسـی اعتدالـی را در برابـر مقوله هـای مذکـور ارزیابـی نمود؟ در پاسـخ به این سـوال اسـتدالل 
نویسـندگان بـر ایـن مطلـب تاکیـد دارد کـه مشـی سیاسـی اعتدالـی بیـش از همـه در تقابـل با 
مشـی افراطـی قـرار می گیـرد و بـا مشـی های اصـالح طلبـی و محافظـه کاری روشـن اندیـش 
همپوشـانی دارد. هـدف از ایـن پژوهـش ضمـن واکاوی مشـی سیاسـی اعتدالـی و سـنجش آن با 
سـایر مشـی ها و نحـوه بـه کارگیـری مطلـوب آن در جامعـه سیاسـی امـروز ج.ا.ایـران جهت حل 

مشـکالت پیـش رو چـه در عرصـه داخـل و چـه در جهـان خارج می باشـد.

واژگان کلیدی: مشی سیاسی اعتدالی، اصالح طلبی، مشی افراطی، محافظه کاری روشن اندیش، 
عقالنیت های متعدد .
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بررسیگفتماناعتدالمحوردولتیازدهم
برمبنایواقعگراییآرمانگرایانه

دکترغالمرضاکریمی

استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی 

چکیده

چرخـه گفتمانـی در سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی ایـران بیانگر این واقعیت اسـت که 
هیچ یـک از دو گفتمـان آرمان گرایـی و واقع گرایـی محـض بـه تنهایـی کفایـت نمی کنـد و قریـن 
موفقیـت نیسـت؛ زیـرا آرمان گرایـی و واقع گرایـی الزم و ملـزوم یکدیگرنـد و دو جـزء الیتجـزای 
گفتمـان واحـد" واقـع گرایـی آرمـان گرایانـه" هسـتند. منطـق دولت- ملـت جمهوری اسـالمی 
ایـران مسـتلزم واقـع گرایـی و واقـع بینـی و منطـق انقالب اسـالمی ایجـاب کننده آرمـان گرایی 
در سیاسـت خارجـی اسـت کـه باید بیـن آنها تـوازن برقرار گـردد. از ایـن رو، مهمترین شـاخص 
گفتمـان اعتـدال در سیاسـت خارجـی را می تـوان تعـادل و تـوازن بیـن ایـن دو عنصـر اساسـی 
تلقـی و تعریـف کـرد. بـه گونـه ای کـه دولـت یازدهـم در تبییـن گفتمـان اعتـدال به طـور عام و 
سیاسـت خارجـی بـه طـور خـاص بـه ایـن شـاخص و ویژگـی تاکیـد میکند. پرسـش اصلـی این 
پژوهـش عبـارت اسـت از اینکه، گفتمـان اعتدال محـور دولت یازدهم بر چه مبانی اسـتوار اسـت 
و ایـن مبانـی چگونـه بـا رویکرد آرمـان گرایی واقـع بینانه قابل تحقق اسـت؟ نتایـج این پژوهش 
نشـان میدهـد کـه مهم تریـن اولویـت سیاسـت خارجـی دولـت یازدهـم از ابتـدا برقراری تـوازن، 
تعـادل و تناسـب بیـن عناصـر آرمان گرایـی و واقع گرایـی تعین یافته در سـه اصل عـزت، حکمت 
و مصلحـت بـوده اسـت. بـر مبنـای دال مرکـزی تـوازن در گفتمـان اعتـدال در سیاسـت خارجی 
عناصـر و دقایـق آن بـه صـورت عقل گرایی و خـردورزی، واقـع بینـی و واقع گرایـی، تکلیف گرایی 
معطـوف بـه نتیجـه، امنیت طلبـی، صلـح طلبـی مثبـت تعریف می گـردد. تجربـه تاریخـی مبتنی 
بـر چرخـه گفتمانـی بیانگـر آن اسـت کـه در دولـت یازدهم عنصـر واقع بینـی در عیـن عنایت به 
آرمـان خواهـی در سیاسـت خارجـی ایـران تقویـت شـده و نسـبت بـه گذشـته جایـگاه باالتـری 



 سیاستخارجیاعتدالگرا
78

یافته اسـت.

 واژگان کلیدی: انقالب اسالمی، دولت یازدهم، گفتمان اعتدال محور، آرمان گرایی واقع بینانه.
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امنیتطلبیدرسیاستخارجیاعتدالگرای
جمهوریاسالمیایران

سعیدهمرادیفر

چکیده

پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران، تاکنـون گفتمان هـای مختلفـی بر سیاسـت خارجی 
جمهـوری اسـالمی ایـران حاکـم شـده اسـت. بـا حاکمیـت هـر یـک از ایـن گفتمان هـا رفتـار و 
راهبـرد سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی ایـران متحول می شـود. تحول گفتمانی در سیاسـت 
خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت که رؤسـای جمهـور نقـش تعیین 
کننـده ای در تعریـف گفتمـان سیاسـت خارجی دولـت جمهوری اسـالمی ایران ایفـا می کنند. در 
ایـن بیـن گفتمـان حاکـم بـر سیاسـت خارجی دولـت یازدهـم جمهوری اسـالمی ایـران گفتمان 
اعتدال گـرا خواهـد بـود. ایـن گفتمان نیز یکـی از خرده گفتمان هـای کالن گفتمان اسـالم گرایی 
اسـت. از ایـن رو، حاکمیـت ایـن گفتمـان را نباید به مثابه گسسـت گفتمانی در سیاسـت خارجی 
ایـران تلقـی کـرد. زیـرا ایـن گفتمـان در عیـن افتراقـات با سـایر خـرده گفتمان های پیشـین در 
سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران نقـاط مشـترک زیادی نیـز بـا آنهـا دارد. در این بین 
امنیـت طلبـی یکـی از عناصـر گفتمـان اعتدال گرا در سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی ایران 
اسـت کـه آن را از سـایر گفتمان هـای سـازش و سـتیزش متمایـز می سـازد. لـذا نوشـتار حاضـر 
امنیـت طلبـی در گفتمـان سیاسـت خارجـی دولـت یازدهـم را در چهارچوب گفتمـان اعتدال گرا 
مـورد واکاوی قـرار داده اسـت. سـوال اصلی این اسـت که امنیـت طلبی در گفتمـان اعتدال گرای 
سیاسـت خارجـی دولـت یازدهـم بـه چـه معناسـت و گفتمـان اعتدال گـرا چگونـه سـبب غیـر 

امنیتـی کـردن امنیـت ایران می شـود؟
پاسـخ احتمالـی بـه ایـن پرسـش بـه عنـوان فرضیـه ایـن اسـت کـه، در چهارچـوب گفتمان 
اعتدال گـرا، از عناصـر قـدرت بـه ویـژه قـدرت نظامـی برای دفـاع از خود و نـه تهاجم بـه دیگران 
اسـتفاده می شـود. از سـوی دیگر سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا تامیـن امنیت ملی بـدون امنیتی 
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شـدن جمهـوری اسـالمی ایـران از طریـق گفتمان هـای ایـران هراسـی، شـیعه هراسـی و اسـالم 
هراسـی اسـت. ایـن امر بدان معناسـت کـه امنیت طلبی بـا هم زیسـتی مسـالمت آمیز، تنش زدایی 
متقابـل و اعتمادسـازی متقابـل نیـز سـازگاری دارد. این پژوهش تـالش دارد با اسـتفاده از منابع 
کتابخانـه ای و همچنیـن نظـرات کارشناسـان در رسـانه ها، سـئوال و فرضیه را مورد مـورد واکاوی 

قـرار دهد. 

یازدهم،  دولت  اعتدال گرا،  گفتمان  ایران،  اسالمی  جمهوری  خارجی،  سیاست  کلیدی:  واژگان 
امنیت طلبی، غیر امنیتی کردن امنیت
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اعتدالگراییالگویایرانینظریهتصمیمگیری

سمیهمروتی

احسانزاهدیکیا

چکیده

بـا روی کار آمـدن دولـت یازدهـم در ایـران بـا شـعار »اعتدال گرائـی« کاربسـت نظـری ایـن 
مفهـوم مطمـع نظـر بسـیاری قـرار گرفتـه اسـت. ایـن مقالـه بـرآن اسـت تـا بـا ارائـه شـواهد و 
الگوهـای تئوریـک و عملـی نشـان دهـد، سیاسـت خارجـی اعتدال گرایـی در واقـع نمونـه ای از 
نظریـه تصمیـم گیـری اسـت. در ایـن راسـتا نویسـندگان بـه تطبیـق مولفه هـای اصلـی نظریـه 
تصمیـم گیـری بـا شـرایط سیاسـی و اجتماعی ایـران در داخـل و شـرایط سیاسـی و دیپلماتیک 
ایـران در محیـط بین المللـی خواهنـد پرداخـت. مـوارد ذیـل بـه عنـوان متغیرهای اصلـی تطبیق 
دهنـده سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا با نظریـه تصمیم گیری پیشـنهاد، بررسـی و تحلیل خواهند 
شـد. الـف( بررسـی سیاسـت خارجـی ج.ا.ا، نـه بـه عنـوان موجـودی انتزاعـی یـا حتـی مبتنی بر 
نهادهـای عامـی چـون قـوه مجریه بلکه بـه منزلـه تغییررفتار سیاسـی دولتمردان ایـران به عنوان 
تصمیـم گیرنـدگان مشـخصی کـه عمـال سیاسـت خارجـی ایـران را شـکل می دهند یعنـی مقام 
رهبـری، ریاسـت جمهـور و وزیـر خارجـه. ب( فهـم سیاسـت خارجـی نویـن ج.ا.ا از یـک سـو، به 
منزلـه سـنتزی میـان محیـط روانی کـه ناشـی از ارزش هـا، ایدئولوژی هـا و خواسـته های تصمیم 
گیرنـدگان سیاسـت خارجـی ج.ا.ا اسـت و از سـوی دیگـر بـه منزلـه، محیـط عملیاتـی و عینـی، 
تهدیـدات و فرصت هـای ناشـی از آن اسـت. ج( از نـگاه نویسـندگان مقالـه حاضـر، جمهـوری 
اسـالمی ایـران در یـک موقعیت حیاتی از نظر سیاسـی، اقتصـادی، نظامی و اجتماعـی قرار گرفته 
اسـت؛ کـه ایـن امر به منزلـه ظهور متغیـر »لحظه تصمیم« شـمرده می شـود. در لحظـه تصمیم، 
نیـاز بـه تغییـر و ارائـه گونـه ای از »حـل فـوری مسـئله« )افزایـش مطلوبیـت( در برابـر تصمیـم 
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گیرنـدگان عمـده کشـور احسـاس شـد که منجر بـه چرخشـی در سیاسـت خارجـی ج.ا.ا گردید.
 تقویت عقالنیت در سیاسـت خارجی ج.ا.ا پس از گذشـت یک دوره هشـت سـاله آرمانگرائی 
ایدئولوژیـک کـه پیشـتر نیـز طـی سـالهای 1368 تـا 1384 بـا الگوی مشـابهی و پس از سـپری 
شـدن دوره ای از آرمانگرائـی ایدئولوژیـک طـی سـالهای 1357 تا 1368 عینا تکرار شـده بود، این 
تغییـر و ظهـور متغیـر عقالنیـت عمل-گرایانه نه بـه عنوان چرخشـی در ارزش هـا و مفروضه های 
ج.ا بلکـه بـه عنـوان تاکتیکـی بـرای کاهـش مخاطـرات و متعـادل سـاختن تـوان حکومـت بـا 
خواسـته هایش شـمرده می شـود. ایـن عقالنیـت بسـنده-جو و محدود، صرفـا تا زمانی بـه ارزیابی 
و ادامـه دادن راه حل هـای نـه چنـدان رضایـت بخـش ادامـه می دهـد کـه بدیـِل مشـخصی از 
تصمیمـات رضایـت بخـش وجود نداشـته اسـت. فهم سیاسـت خارجـی ج.ا.ا در چارچـوب الگوی 
سـوم نظریـه تصمیـم گیـری آلیسـون میسـر خواهد بـود. از ایـن رهگذر سیاسـت خارجـی ج.ا به 
منزلـه سیاسـت دیوانـی اسـت که طـی آن سیاسـت خارجی حاصل رقابـت و چانه زنـی گروه های 
حاضـر در حاکمیـت شـمرده می شـود کـه شـاهد رقابـت دولـت و نهادهـای آکادمیک وابسـته به 

آن، در برابـر نهادهایـی چون مجلس شـورای اسـالمی اسـت.
حاصـل تحلیـل و بررسـی مـوارد فـوق احتمـاال نشـان خواهـد داد کـه اعتدال گرایـی، نمونـه 

ایرانـی نظریـه تصمیـم گیـری در سیاسـت خارجـی و روابـط بین الملـل خواهـد بـود.

ایرانی، سیاست خارجی  الگوی  اعتدال گرائی، تصمیم گیری، سیاست خارجی،  واژگان کلیدی: 
اعتدال گرا.
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امنیتملی،جهانیشدنومعمایآندرسیستمبینالملل
رویکردهایسیاستاعتدالگرا

فردینمصطفایی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه پیام نور، مرکز سقز

رضاشاکری

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی

آرمانقیسوندی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، واحد کامیاران

چکیده

معمـای امنیـت از مفاهیـم کلیـدی و مهـم زندگـی بشـری اسـت که پیونـدی ناگسسـتنی با 
جوهـر هسـتی انسـان دارد و همچنیـن »امنیـت ملـی« مفهومـی بنیـادی واساسـی اسـت که در 
عرصـه روابـط بین الملـل و اسـتراتژی های سیاسـی- نظامـی دارای کارکـردی راهبردی اسـت که 
همزمـان بـا زندگـی جوامـع بشـری معمـای سیسـتمی امنیـت چـه در بعـد داخلی و چـه در بعد 
خارجـی و فراملـی نیـز تغییـر و تحـول یافتـه اسـت. تبییـن و تحلیـل مبانـی این پژوهش نشـان 

می دهـد، امنیـت ملـی و امنیـت بین المللـی متاثـر از یکدیگرنـد
در ایـن مقالـه ضمـن توضیح دو مفهـوم امنیت ملی و امنیـت بین المللی؛ اهـداف و دیدگاه ها، 
مهمتریـن وسـیله و ابزارهـای تامیـن امنیـت و تبییـن بحران هـا، چالش هـا و آسـیب های امنیتی 
در هـر دو عرصـه ملی و بین المللی تشـریح شـده اسـت و همچنیـن چهره امنیـت در عصر جهانی 
شـدن مـورد بررسـی، تجریه و تحلیـل قرارگرفته تا تبیینـی راهبردی از معمـای امنیت در محیط 

بین المللـی امروزی بدسـت آید.
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اعتدالگراییسیاسیاجتماعیدرمنشامامعلی
وتبیینآنباشعاراعتدالدولتتدبیروامید

علیاکبرمطهر

چکیده

اسـت. ان  حدمیانـه  کارهـا  بهتریـن  خیراالموراوسـطها.یعنی  کـه  امـده  نبـوی  درحدیـث 
دردوران پیامبـر وبـه خصـوص دوران حکومـت امـام علـی ایشـان بسـیار تـالش نمـود تـا مفهوم 
اعتـدال وعدالـت درجامعـه را نهادینـه نماید.دربعداعتدال گرایـی می تـوان گفـت کـه رفتارایشـان 
حدمیانـه ای ازاقتدارورافـت اسـالمی بود.درزمانـه ی پراشـوب ایشـان جامعـه ی اسـالمی درمقاطع 
مختلـف دچـار افـراط وتفریـط در اداره ی امـور جامعه شـد وکاربه جایی رسـیدکه مردم پریشـان 
وخسـته ازافـراط وتفریـط روی بـه امـام علـی اوردندوایشـاندردوران خالفـت خودمفهـوم عدالـت 
واعتـدال راسـرلوحه ی کارخویـش نمـود. درانتخابـات ریاسـت جمهـوری یازدهم شـعار اعتدال به 
پیـروزی رسـید.درجمهوری اسـالمی کـه برگرفتـه از حکومـت اسـالمی اسـت وهمـگان مومن به 
مبانـی اسـالمی وعلوی هسـتند پس الزم اسـت مشـخص شـود درزمینه های سیاسـی چـه افراط 
وتفریطهایـی رخ داده کـه الزم اسـت ازاین پس اعتدال سـرلوحه کارشـودوجلمعه ایران وجمهوری 
اسـالمی باسـرعت بیشـتر وموانـع کمتر به رشـدوترقی وپیشـرفت همگانـی اش نائل اید.بی شـک 
اعتدال گرایـی درجامعـه وحکومـت هزینه هـا ومشـکالت راکـم واعتالوتوسـعه ی بیشـتر را باعـث 

می شـود.

واژگان کلیدی: اعتدال،اعتدال گرایی سیاسی اجتماعی،سیره علوی،افراط وتفریط
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دیپلماسیعمومی،سیاستخارجیاعتدالگرا

امیرهوشنگمیرکوشش

دکترای روابط بین الملل، پژوهشگر و استاد دانشگاه

علیرضاتبرایینطنزی

دانشجوی ارشد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

چکیده

می کنـد  ایفـا  کشـورها  خارجـی  سیاسـت  در  مهمـی  نقشـی  عمومـی  دیپلماسـی  امـروزه 
. دیپلماسـی عمومـی عبـارت اسـت ازارتباطـات معطـوف بـه منافـع ملـی یـک کشـور از طریـق 
ارتبـاط بـا مـردم خـارج از مرز هـای جغرافیایـی، با این تعریـف مسـائلی از قبیل اعزام دانشـجو به 
خـارج، پذیـرش بورس هـای تحصیلـی، خبرنـگاران اعزامـی، ارتبـاط میـان فرهنگـی و برنامه های 
صوتـی وتصویـری و اینترنـت در حوزه دیپلماسـی عمومی قرار می گیرد. هدف دیپلماسـی سـنتی 
دولت هـا هسـتنداما دیپلماسـی عمومـی بـه دنبـال ارتبـاط بـا جوامـع خارجی اسـت. بـا توجه به 
کارکردهـای دیپلماسـی عمومـی و اهـداف و کارویژه هایـی کـه از آن انتظـار داریم، این سـوال در 
ذهـن متبـادر می شـود که چـه رابطه ای میـان دیپلماسـی عمومی و سیاسـت خارجـی اعتدال گرا 
وجـود دارد؟ هـدف دیپلماسـی عمومـی ارتبـاط با جوامـع خارجی، ایجـاد دیالـوگ و تاثیر گذاری 
بـر افـکار و دیدگاه هـای افـراد و مـردم دیگـر کشـور ها و در نتیجـه تاثیـر گذاشـتن بـر تصمیمات 
سیاسـت خارجـی دولت هـای آن هـا می باشـد.برای ایـن موضـوع بایـد بدانیم کـه هنر دیپلماسـی 
عمومـی اقنـاع تفکـرات مخاطبان بـرای پیروی از انتظارات و خواسـته های ماسـت، برای رسـیدن 
بـه ایـن هـدف سیاسـت خارجـی اعتدالـی ضرورتـی اجتنـاب ناپذیـر اسـت.بنابر این فرضیـه این 
مقالـه بـر این اسـاس اسـتوار اسـت که میـان دیپلماسـی عمومـی و سیاسـت خارجـی اعتدال گرا 

رابطه ای مسـتقیم وجـود دارد.

واژگان کلیدی: دیپلماسی عمومی، سیاست خارجی، اعتدال گرایی،گفتمان،تعادل، توازن.
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سیاستخارجیاعتدالگراوامنیتهستیشناختی
جمهوریاسالمیایران

امیرهوشنگمیرکوشش

دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اصفهان و مدرس دانشگاه 

جعفرنقدی

دانش آموخته دکتری روابط بین الملل،پژوهشگر و استاد دانشگاه

چکیده

روی کارآمـدن روحانـی بـه عنـوان رئیـس جمهـور دولـت یازدهـم تحـوالت شـگرفی را در 
سـطوح )داخلـی و بین المللـی( و حوزه هـای مختلـف )اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی، سیاسـی و 
...( بوجـود آورد. متناسـب بـا هـر یـک از سـطوح و حوزه هـا گفتمان هـای متعددی شـکل گرفت. 
یکـی از حوزه هـای متحولـی کـه گفتمـان منحصربفردی را شـکل داد، حـوزه سیاسـت خارجی با 
گفتمـان غالـب اعتدال گرایـی بـود. بـا توجـه به ایـن مقدمـه در این تحقیـق چند هـدف عمده را 
دنبـال می کنیـم: 1-بررسـی شـاخص های اعتدال گرایـی در حـوزه سیاسـت خارجـی؛ 2-بررسـی 
میـزان تأثیرگـذاری گفتمـان اعتدال گرایـی در سیاسـت خارجـی بر محیـط و بازیگـران منطقه ای 
و بین المللـی؛ 3-بررسـی مولفه هـای شـکل دهنده به امنیت هستی-شـناختی جمهوری اسـالمی 
ایـران؛ 4-بررسـی میـزان اثرگـذاری گفتمـان اعتدال گرایی در سیاسـت خارجی بر امنیت هسـتی 
شـناختی جمهـوری اسـالمی ایـران و 5- نشـان دادن میـزان اثرگـذاری مورد 4 از طریـق مطالعه 
مـوردی سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا در قبـال بحران سـوریه و برنامـه هسـته ای. روش پژوهش 
نیـز بـه صـورت توصیفی-تحلیلی اسـت؛ بدیـن منظور کـه ابتدا با توصیـف رویدادهـای منطقه ای 
و بین المللـی میـزان تأثیرگـذاری سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا بر امنیت هسـتی شـناختی ایران 
مـورد توجـه قـرار می گیرد. امـا نتایجی که از ایـن تحقیق حاصل می شـود: 1-اثرگذاری سیاسـت 
خارجـی اعتدال گـرا در سـطح منطقـه ای و بین-المللـی پیرامـون کاهش تنش ها و تعامل سـازنده 
در محیـط منطقـه-ای و بین المللـی شـکل گرفتـه اسـت؛ 2-اولویـت بنـدی مولفه هـای شـکل 
دهنـده بـه امنیـت هسـتی شـناختی ایـران در سـایه اعتدال گرایـی در سیاسـت خارجـی تغییـر 
کـرده اسـت؛ 3-تعامـل محوری به جـای تقابل محـوری اولویت سیاسـت خارجـی اعتدال گرا قرار 
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گرفتـه اسـت؛ 4-حـل و فصـل مسـالمت آمیز برنامه هسـته ای بر مبنـای مورد 3 اولویت سیاسـت 
خارجـی اعتدال گـرا بـوده و موضوعـات دیگـر از جملـه بحران سـوریه در گـرو حل آن می باشـد.

توافق  گفتمانی؛  تحول  سازنده؛  تعامل  شناختی؛  هستی  امنیت  اعتدال گرایی؛  کلیدی:  واژگان 
هسته ای
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اعتدالوسیاست:نگاهیبهمبانیفلسفیوتجربیاتتاریخی

احمدنقیبزاده

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

چـون کار جهـان یکسـره بـر منهـج عدل اسـت، عـدل و مفاهیـم مشـتق از آن ماننـد اعتدال 
و عدالـت و تعـادل بایـد در محـور اندیشـه بشـر قـرار گیرد. تفاسـیری کـه از عدل صـورت گرفته 
بـه رغـم گونـه گونـی در دو دسـته قابل تقسـیم بندی هسـتند. یکی مترادف مسـاوات و یکسـان 
پنـداری حقـوق و مزایـای انسـانی و دیگـری قـرار دادن هرچیز و هرکـس در جایـگاه واقعی خود. 
برداشـت اول کـه بـا احساسـات و هیجانـات بشـری قرابـت بیشـتری دارد در طـول تاریخ محرک 
بسـیاری از جنبش هـای سیاسـی و اجتماعـی بـوده اسـت کـه بسـیاری از سوسیالیسـت های غیر 
مارکسیسـت را هـم در برمـی گیـرد تـا بـه احمـدی نـژاد ختـم شـود و در آینـده کسـان دیگری 
پرچمـدار آن شـوند. امـا برداشـت دوم بـه حکیـم یونانـی حضـرت افالطـون برمـی گـردد کـه نه 
تنهـا بـا مسـاوات طلبـی فاصله زیـادی دارد بلکه خـود عین تبعیض اسـت. امـا احتجاجات حکیم 
یونانـی چنـدان هـم بـی پایـه بـه نظـر نمی رسـد. همـان طور کـه اگـر زمین جـای خورشـید را 
بگیـرد زیـر جهـان زبـر شـود یا اگـر عطـارد اندکی از مدار خود خارج شـده و به سـمت خورشـید 
میـل کنـد بـه نیـروی جاذبـه خورشـید درآن کوره سـوزان ذوب می شـود و اگـر اندکی بـه خارج 
میـل کنـد معلوم نیسـت به کدام گوشـه کهکشـان پرت خواهد شـد به همین سـان اگر سـفلگان 
هـم جـای حکیمـان را بگیرنـد کار جامعه سـاخته شـود. همه مـا در زندگـی به افـرادی برخورده 
ایـم کـه در جایـگاه خـود نبـوده و چـه آثـار مخربـی برجـای گذاشـته انـد. گروهبانـی کـه بـه 

فرماندهـی ارتـش رسـیده یـا بـی مایـه ای کـه به ریاسـت جمهوری دسـت یافته اسـت.
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سیاستخارجیاعتدالیایرانوتاثیرآنبرحلبحرانسوریه

مهریآخرالدین

کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی

محمدجوادموسینژاد

 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده

بـا آغـاز بحـران در سـوریه بـه سـرعت این مسـئله بـه یک بحـران منطقـه ای تبدیل شـد. در 
حـال حاضـر کشـورهای مختلـف راهکارهـای متفاوتی را بـرای حل ایـن بحران پیگیـری میکنند. 
ایـران نیـز در زمـان دولـت دهـم تالشـهایی را بـرای حـل بحـران سـوریه در پیـش گرفـت. امـا 
انتخـاب حسـن روحانـی بـه عنوان رئیس جمهور ایران، چرخشـی اساسـی را در سیاسـت خارجی 
بـه دنبـال داشـت. در واقـع بـا حاکم شـدن عنصـر اعتدال در فضای سیاسـی کشـور شـاهد اتخاذ 
رویکـرد تعاملـی در سیاسـت خارجـی نیـز بودهایم. بر این اسـاس، یکـی از مهم تریـن مولفه های 
سیاسـت خارجـی دولـت حسـن روحانی، رویکـرد تعاملـی و افزایش ارتبـاط با کشـورهای منطقه 
و جهـان میباشـد. در ایـن میـان، اگرچـه حـل مسـالمتآمیز و دیپلماتیـک بحـران سـوریه قبل از 
اسـتقرار دولـت جدیـد در ایـران نیز در دسـتور کار دولـت قبلی قرار داشـت اما حـل آن از طریق 
ارتبـاط سـازنده با کشـورهای مهم و موثـر منطقه و بینالمللـی از جمله ترکیه، عربسـتان و امارات 

متحـده عربـی مورد توجـه نبود. 
نگارنـدگان در تـالش هسـتند تـا چگونگـی عملکرد دولـت یازدهم براسـاس گفتمـان اعتدال 
را در حـل بحـران سـوریه بررسـی کننـد. در ایـن مقالـه فـرض بـر این اسـت کـه اتخاذ سیاسـت 
اعتدالـی از سـوی دولـت روحانـی کـه مبتنـی بـر رویکـرد تعاملی اسـت، موجـب میشـود تا اصل 

چندجانبهگرایـی، نقـش اساسـی را در حـل بحـران سـوریه از طـرف ایران ایفـاء نماید. 

جمهوری  اعتدالی،  سیاست  گرایی،  چندجانبه  تعاملی،  رویکرد  سوریه،  بحران  کلیدی:  واژگان 
اسالمی ایران . 
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چشماندازروابطایرانوشورایهمکاریخلیجفارسدرپرتو
گفتماناعتدالگرایی

رضااختیاریامیری

چکیده

انتخـاب دکتـر حسـن روحانـی بـه عنـوان رئیس جمهـور منجر بـه سـلطه پارادایـم جدیدی 
در عرصـه سیاسـت خارجـی گردیـده کـه بـه گفتمـان اعتدال گرایی معروف شـده اسـت. سـوالی 
کـه در پژوهـش حاضـر مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه اعتدال گرایـی از منظـر روحانـی بـه چـه 
معناسـت و چگونـه ایـن گفتمـان دراندیشـه روحانـی شـکل گرفته اسـت؟ ویژگی هـا و مولفه های 
گفتمـان اعتدال گرایـی چـه می باشـد؟ نهایتا، گفتمـان اعتدال گرایـی روحانی چه نقشـی می تواند 

در بهبـود روابـط ایران وشـورای همـکاری خلیـج فارس ایفـاء نماید؟
ایـن پژوهـش بـا بهـره گیـری از روش کیفـی و بـا اسـتفاده از منابـع دسـت اول وثانویـه بـه 
تحلیـل مبانـی اندیشـه ای و رویکـرد روحانـی در حـوزه سیاسـت خارجـی می پـردازد. یافته هـای 
تحقیـق مبین آن اسـت که ویژگیها و پیشـینه شـخصی، تحصیلی و شـغلی از روحانـی یک آرمان 
گـرای واقـع گـرا سـاخته که علیرغـم وفاداری بـه اصول اساسـی و آرمان هـای انقالب اسـالمی، با 
واقـع بینـی و در چارچـوب مولفه هـای اصلی رئالیسـم یعنی امنیـت و بقا، قدرت ملـی، منافع ملی 
و عقالنیـت بـه تبییـن و تدویـن داده هـا و رفتارهـا در عرصـه سیاسـت خارجـی اهتمام مـی ورزد. 
در پایـان، ایـن پژوهـش آشـکار می سـازد کـه سیاسـت خارجـی اعتدال گرا بـه دلیل برخـورداری 
ازویژگی هایـی همچـون پرهیـز از افراطـی گـری، تعامل سـازنده و همکاری با جهـان، تنش زدایی 
و اعتمـاد سـازی می توانـد نقـش بسـیار مهـم و برجسـته ای در بهبـود روابـط ایران و کشـورهای 
عضـو شـورای همـکاری خلیـخ فـارس در آینده ایفـاء نماید. بـا این وجـود، موانعی در این میسـر 

وجـود دارد کـه می توانـد رونـد بهبـود روابـط را کنـد کرده و آنرا شـکننده سـازد. 
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خلیج  همکاری  شورای  ایران،  اعتدال گرا،  خارجی  سیاست  روحانی،  کلیدی:  واژگان 
فارس،آرمانگرایی، واقعگرایی



 سیاستخارجیاعتدالگرا
94

اتخاذسیاستخارجیاعتدالیازطرفجمهوریاسالمیایرانوتاثیر
آنبرحلبحرانسوریه

مهریآخرالدین

محمدجوادموسینژاد

چکیده

بـا آغـاز بحـران در سـوریه بـه سـرعت این مسـئله بـه یک بحـران منطقـه ای تبدیل شـد. در 
حـال حاضـر کشـورهای مختلـف راهکارهـای متفاوتی را بـرای حل ایـن بحران پیگیـری میکنند. 
ایـران نیـز در زمـان دولـت دهـم تالشـهایی را بـرای حـل بحـران سـوریه در پیـش گرفـت. امـا 
انتخـاب حسـن روحانـی بـه عنوان رئیس جمهور ایران، چرخشـی اساسـی را در سیاسـت خارجی 
بـه دنبـال داشـت. در واقـع بـا حاکم شـدن عنصـر اعتدال در فضای سیاسـی کشـور شـاهد اتخاذ 
رویکـرد تعاملـی در سیاسـت خارجـی نیـز بودهایم. بر این اسـاس، یکـی از مهم تریـن مولفه های 
سیاسـت خارجـی دولـت حسـن روحانی، رویکـرد تعاملـی و افزایش ارتبـاط با کشـورهای منطقه 
و جهـان میباشـد. در ایـن میـان، اگرچـه حـل مسـالمتآمیز و دیپلماتیـک بحـران سـوریه قبل از 
اسـتقرار دولـت جدیـد در ایـران نیز در دسـتور کار دولـت قبلی قرار داشـت اما حـل آن از طریق 
ارتبـاط سـازنده با کشـورهای مهم و موثـر منطقه و بینالمللـی از جمله ترکیه، عربسـتان و امارات 

متحـده عربـی مورد توجـه نبود. 
نگارنـدگان در تـالش هسـتند تـا چگونگـی عملکرد دولـت یازدهم براسـاس گفتمـان اعتدال 
را در حـل بحـران سـوریه بررسـی کننـد. در ایـن مقالـه فـرض بـر این اسـت کـه اتخاذ سیاسـت 
اعتدالـی از سـوی دولـت روحانـی کـه مبتنـی بـر رویکـرد تعاملی اسـت، موجـب میشـود تا اصل 

چندجانبهگرایـی، نقـش اساسـی را در حـل بحـران سـوریه از طـرف ایران ایفـاء نماید. 

جمهوری  اعتدالی،  سیاست  گرایی،  چندجانبه  تعاملی،  رویکرد  سوریه،  بحران  کلیدی:  واژگان 
اسالمی ایران .
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سیاستخارجیاعتدالگراونقشآفرینیایران
درخلیجفارسوخاورمیانه

اعتمادباقری

 کارشناس ارشد روابط بین الملل 

چکیده

سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا بـا نـگاه کالن بـه سـاختار شـکلی ومحتوایـی سیاسـت خارجی 
بـا عنایـت بـه دال مرکـزی گفتمـان اعتدال گرایـی کـه همـان تعـادل بخشـی بـه سـاختارهای 
مذکوراسـت، براسـاس اصـول عزت،حکمـت ومصلحـت در تعامـل بـا نظـام بیـن الملـل اعمـال 

می گـردد.
از نظرمفهـوم شناسـي "اعتـدال" مصـدر بـاب افتعـال از ریشـه )ع،د،ل( و در لغت بـه معناي 
حـد وسـط بیـن دو وضعیـت افـراط وتفریـط اسـت و بـه طـور کلـي هـر گونه تناسـبي اسـت که 

الزمـه آن برقـراري مسـاوات بیـن جهـات مختلـف باشـد، اطـالق می گردد.
معنـاي عـدل را در کالم امیرالمومنیـن ایـن گونه مـي یابیم :"عدل هرچیـزي را در جاي خود 

مي نهد.")حکمت437(
سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا باعقالنیـت، واقعگرایـی و واقـع بینـی بـه شـناخت هوشـمندانه 
زمـان، موقعیـت، فرصتهـا وتهدیدهـا پرداختـه وبـه تعامـل سـازنده وکارآمـد براسـاس احتـرام 
متقابـل، دراسـتای تحصیـل منافـع ملـی بـا اولویـت بخشـی بـه دیپلماسـی نوین)دیپلماسـی 

. می پـردازد  سـنتی  دیپلماسـی  جـای  بـه  وغیـره(  عمومی،فرهنگی،اقتصادی،رسـانه ای 
براسـاس گفتمـان اعتـدال کـه توسـط دولت تـد بیر و امیـد مطرح گردیـده و پیشـنهاد دکتر 
حسـن روحانـی در شـصت و هشـتمین مجمـع عمومـی سـازمان ملل مبنی بـر "جهان عـاری از 
خشـونت و مبـارزه بـا افراطی گـری" بـا رای قاطع 190 کشـور جهان بـه عنوان قطعنامه سـازمان 
ملـل ابعـاد جهانـی بـه خـود گرفت کـه زمینه سـاز نقـش آفرینـی کارآمد تـر جمهوری اسـالمی 
ایـران بـا بهـره گیـری از ظرفیت هـای مذهبـی، ملـی وانقـالب اسـالمی در تامیـن منافـع ملی در 
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ابعـاد منطقـه ای وفرامنطقـه ای خواهد بود.
منطقـه ي خاورمیانـه و خلیـج فارس همواره به عنـوان یکي از مناطق مهـم امنیتي، راهبردي 
و اقتصـادي در نظـام بیـن الملـل از جایـگاه ویـژه ومـورد توجـه قدرت هـاي بـزرگ جهانـي بوده 
اسـت. امنیـت و ثبـات ایـن منطقه بدلیل وجـود ویژگیهای مهمـی نظیر: وضع طبیعـی و موقعیت 
جغرافیایـی منحصـر ؛ ذخایـر عظیـم نفـت و گاز؛ بـازار مصـرف و نقـش فرهنگـی و ایدئولوژیکـی 

خلیـج فـارس دغدغـه ي اصلي کشـورهاي منطقـه و جهان بوده اسـت. 
بـه نظـر مـي رسـد جمهـوری اسـالمی ایران بـه عنـوان یکـی از کشـورهای مهم وتاثیـر گذار 
منطقـه ي خلیـج فـارس بـا بـه کارگیري سیاسـت اعتدال گـرا وشـیوه هاي گوناگون اعتمادسـازي 
متقابـل بیـن دولت هـاي منطقـه وایجـاد همـکاري بیـن دولت هـاي منطقه، مناسـب ترین شـیوه 

بـراي تأمیـن امنیـت خاورمیانـه و خلیـج فارس را داشـته واعمـال نقش خواهـد نمود.

وسنتی،  نوین  دیپلماسی  اعتدال گرا،  خارجی  ایران،سیاست  اسالمي  جمهوري  کلیدی:  واژگان 
همکاري، امنیت، امنیت منطقه اي خاورمیانه وخلیج فارس
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نقشوجایگاهسیاستخارجیاعتدالگرا
درایجادامنیتمنطقهایدرخاورمیانه

مرتضیباقیانزارچی

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

وضعیـت امنیتـِی کنونـی در خاورمیانـه را می تـوان بـه دوران صلـح مسـلح اروپـا در آسـتانه 
جنـگ جهانـی اول تشـبیه کـرد. بـه عبـارت دیگـر، خاورمیانـه هـر روز آبسـتن تنـش و حتـی 
جنگـی جدیـد اسـت. مقالـه پیـش رو، تـالش دارد تـا بـا اسـتفاده از روش توصیفی-تحلیلی و در 
گام نخسـت، چالشـهای امنیتـی کـه جمهـوری اسـالمی ایـران در حـال حاضـر در منطقـه با آن 
روبروسـت را شناسـایی کنـد. سـپس، این پرسـش مطرح می شـود که سیاسـت خارجـی ایران در 
دورۀ کنونـی، بـه چـه صورتـی بایـد باشـد که ایـن چالشـهای امنیتـی به حداقـِل ممکن، برسـد. 
در ادامـه نیـز، طرحـی بـرای ایجـاد امنیـت منطقـه ای بـه دسـتگاه دیپلماسـی دولـت اعتدال گرا 
پیشـنهاد می شـود. در ایـن طـرح، نقـش اصلـی بـرای ایجـاد امنیـت در خاورمیانـه را بازیگـران 
منطقـه ای برعهـده خواهند داشـت. در حال حاضر، کشـورهای ایران، عربسـتان سـعودی و ترکیه، 
مهمتریـن بازیگـران منطقـه ای محسـوب می شـوند کـه هـر کـدام نفـوذ و جایـگاه خاص خـود را 
در بیـن کشـورهای منطقـه دارا می باشـند. در ایـن میـان، جمهـوری اسـالمی ایـران می-تواند با 
اتخـاذ یـک سیاسـت خارجی معتـدل و در تعامل سـازنده با دیگـر بازیگران اصلـی، نقش محوری 
در برقـراری ثبـات و حـل بحران-هـای منطقـه، از جملـه بحـران سـوریه، ایفـا کـرده و از دخالت 
قدرتهـای بـزرگ در منطقـه بکاهـد. تحقـق چنیـن هدفی در گـرو کنش-گـری و ابتـکار ایران در 

تعریـف چارچوبهـای همگرایـی منطقـه ای و در فضایـی تعاملـی و اعتمـاد آفریـن ممکن اسـت.

وازگان کلیدی: امنیت منطقه ای، جمهوری اسالمی ایران، سیاست خارجی اعتدال گرا، همگرایی 
منطقه ای، تعامل سازنده
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تاثیرسیاستخارجیاعتدالگرابرسازوکارهای
همگراییایرانباجمهوریهایقفقازجنوبی

امینبنائیبابازاده

کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

اعتدال گرایـی سـنتی برگرفتـه از روح تعامـل محـور دین اسـت، اصلـی که می توانـد جهان را 
بـه سـمت یـک تفاهـم عمومـی و همگانـی رهنمون سـازد و از سـوی دیگر تـوده مردم را نسـبت 
بـه آینـده و حقیقـت نظـام بیـن الملـل امیـدوار و رونـد اعتمادسـازی جهانـی را تسـریع بخشـد. 
امـری کـه جهـان را بـه یـک نظـم همگون بـر مدار اخـالق، عقالنیـت و انصـاف دعـوت می کند و 
دامنـه تاثیرگـذاری ایـران را در سـطح نظـام بین الملل با فعال سـازی و بهره مندی از دیپلماسـی 
عمومـی افزایـش می دهـد. نو پدیـده ای در عرصه سیاسـت خارجـی معاصر که از گـذرگاه افراط و 
خشـونت طلبـی نویدبخـش صلـح و گفتگوی بین انسان هاسـت. از این رو بخشـی از شـاخص های 
سیاسـت خارجـی دولـت اعتدال گـرا برایـن پایه اسـتوار اسـت که بـا بهره گیـری از تاریـخ، تمدن 
و فرهنـگ از یـک سـو و موقعیـت خـاص جغرافیایی از سـوی دیگر، زمینه سـاز تقویـت همگرایی 
بـا مناطـق مختلـف جهـان به ویژه کشـورهای همسـایه، تسـری نگاهی معطـوف به منافـع ملی و 

همچنیـن ایجـاد فهم مشـترک نسـبت بـه پدیده ها در سـطح جامعـه بین الملل باشـد. 
در پژوهـش پیـش رو تـالش خواهـد شـد؛ تـا بـا تاکیـد بـر مبانـی سیاسـت خارجـی دولـت 
اعتدال گـرا و از منظـر نگـرش تحلیلـی، سیاسـت منطقـه ای ایـران در قفقازجنوبـی و نحـوه ی 
تاثیرگـذاری ایـن رویکـرد بـر رونـد همگرایـی، بـا توجـه بـه سـازوکارهای بالقـوه موجود بررسـی 
شـود. در ایـن بیـن فرضیـه پژوهـش بـر این پایه اسـتوار اسـت کـه، با توجـه به چرخـش رویکرد 
سیاسـت خارجـی ایـران بـر محـور اعتدال گرایـی دو رهیافـت فرهنگـی- تمدنـی و ژئوپلیتیک در 
کنـار دیپلماسـی اقتصـادی، نقـش اثرگـذاری بـر افزایـش تعامـالت و تسـهیل روند اعتمادسـازی 

متقابـل میـان ایـران و جمهوری هـای قفقـاز خواهنـد داشـت.
واژگان کلیدی: سیاست خارجی، اعتدال گرایی، همگرایی، سازوکارتعامل، قفقاز جنوبی.



سپهربینالمللی
99

سیاستخارجیاعتدالگراوتغییردرمفهومبرداشتاز"تهدید"
درسیاستخارجیکشورهایشورایهمکاریخلیجفارس

میالدجعفریمقدم

 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

سیدروحاهللفاطمینسب

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقولـه تهدیـد همـواره یکـی از عوامـل واگرایـی در بیـن کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس و 
جمهـوری اسـالمی ایران بوده اسـت. بـه گونه ای که هریک از دو طرف، برداشـت خاصـی از مقوله 
تهدیـد دارنـد، بـه گونه ای کـه از نگاه ایـران عنصر فرامنطقـه ای و از دید اعضای شـورای همکاری 
خلیـج فـارس، ایـران تهدید محسـوب می شـود. بـا انتخابات ریاسـت جمهـوری یازدهـم در ایران 
و انتخـاب دکتـر حسـن روحانـی و باتوجه به شـعار اعتدال گرایـی وی، خوشـبینی مضاعفی مبنی 
بـر بهبـود روابـط ایـران با جامعـه جهانی و بـه خصوص روابـط منطقـه ای و متقابل با همسـایگان 
را افـزون نمـوده اسـت. مضافا بر اینکه سـفر محمدجـواد ظریـف وزیرخارجه ایران به کشـورهایی 
همچـون کویـت، قطـر و امـارات این امـر را مورد تاییـد قرار می دهد کـه جمهوری اسـالمی ایران 
بـا اتخـاذ سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا درصـدد تغییـر مواضـع اعضـای شـورای همـکاری خلیج 
فـارس نسـبت بـه مقولـه تهدید در نـزد رهبران این شـورا دارد. با توجـه به مطالب یاد شـده، این 
سـوال مطـرح می شـود کـه سیاسـت خارجـی اعتدال گرا چـه تاثیـری در تغییـر مفهوم برداشـت 
از تهدیـد در سیاسـت خارجـی کشـورهای شـورای خلیـج فـارس دارد؟ بـه نظـر می رسـد اتخـاذ 
سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا از سـوی دولـت یازدهم بـه ارتقـا و بهبود جایـگاه ایـران و تغییر در 

برداشـت کشـورهای حـوزه خلیـج فارس نسـبت بـه مقوله تهدیـد موثر واقع شـود.

واژگان کلیدی: خلیج فارس، ایران، دولت یازدهم، تهدید
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ادراکآمریکاازعقالنیتراهبردیایرانوتاثیرآن
بربازتعریفراهبردهایمواجههدردورهجدید

محمدجمشیدی

هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

برخـالف فضاسـازی های رسـانه ای، اسـناد رسـمی ایاالت متحـده تصریح دارند کـه جمهوری 
اسـالمی ایـران یـک بازیگـر عقالنی اسـت و ایـن عقالنیـت فرصتی بـرای اثرگذاری، در مناسـبات 
بـا تهـران، ایجـاد می نمایـد. ایـن درک راهبـردی واشـنگتن از تهـران در کنـار وضعیـت »عـدم 
اطمینـان« در خاورمیانـه از مبانـی شـکل دهنده نـوع ابزارهای سیاسـت خارجی آمریـکا در قبال 
ایـران، ازجملـه تحریـم، در دوره اخیـر بـوده اسـت. در پـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری یازدهـم 
و توافـق هسـته ای ژنـو بیـن ایـران و گـروه 1+5، واشـنگتن بـا ارزیابـی مجـدد از میـزان کارایـی 
سیاسـت و ابزارهـای خـود در قبـال ایـران، الزامات تداوم/ تغییر مسـیر را بررسـی و طراحی نموده 
اسـت. ایـن نوشـتار بـا تمرکـز بر تحلیـل گفتمـان رسـمی مقامـات آمریکایـی در ایـن دوره، اعم 
از مواضـع و اسـناد، و تطبیـق آنهـا بـا تحـوالت سیاسـی بـه دنبال پاسـخ به این سـوال اسـت که 
ارزیابـی واشـنگتن از تهـران در پـی توافق هسـته ای چه بوده اسـت و ایـن ارزیابی چـه تاثیری بر 
چشـم انـداز رقابـت راهبـردی بیـن ایـران و آمریـکا بخصـوص در منطقـه خواهد داشـت. فرضیه 
نوشـتار آنسـت کـه در وضعیـت جدیـد، مواجهـه بیـن ایـران و آمریـکا بـه سـمت الگـوی جدیـد 
ترکیبـی همـکاری- تقابـل سـوق می یابـد کـه از یـک سـو، مبتنی بـر پیشـگیری از مسـیر تحقق 
گزینه هـای نامتعـارف اسـت و از سـوی دیگـر بـر تـداوم و تشـدید تقابـل در سـطوح متعـارف و 
نامتقـارن اسـتوار اسـت. در نهایـت، ایـن نوشـتار راهبـرد مناسـب جهـت مدیریـت وضعیـت در 

راسـتای منافـع ملـی جمهـوری اسـالمی ایـران را پیشـنهاد می کند.

واژگان کلیدی: عقالنیت، هسته ای، توافق هسته ای، تحریم، مذاکره، آمریکا، خاورمیانه.
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تأثیرسیاستخارجیاعتدالگرابرترتیباتنوینامنیتمنطقهای
مطالعهموردی:عربستانسعودی

سیدمحمدحسینحسینی

چکیده

اعتدال گرایـی کـه بـا مفاهیمـی نظیـر عـدل، عدالـت، خـردورزی و علـم بـاوری در ارتبـاط 
اسـت بـه عنـوان یـک پاردایم یـا روش جدید در سیاسـت خارجی ایـران در دوران بعـد از انقالب 
شـناخته می شـود کـه بـا تاکیـد بـر مشـی پراگماتیسـتی و عـدم اتخـاذ روشـهای ایدئولوژیک به 
دنبـال تامیـن حداکثـر امنیـت و منافـع ملـی اسـت. در ایـن مسـیر مولفه هـای مربوط بـه امنیت 
و امنیـت منطقـه ای در سیاسـت خارجـی اعتدال گرایـی از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار می گـردد 
کـه بـه تبـع آن در رفتـار بازیگـران منطقـه ای اثـر گـذار ظاهر می شـود. پـس از اتخـاذ این روش 
از سـوی اعتدال گرایـان در ایـران، کشـور عربسـتان سـعودی بـا توجـه بـه مولفه هـای مـورد نظر 
در زمینـه امنیـت سـعی در تعریـف خـود از امنیـت دارد کـه می توانـد بـا ثبـات و امنیـت مـورد 
نظـر ایـران در تضـاد قـرار گیـرد. بنابرایـن سـوالی کـه در ایـن رابطـه مطرح می شـود این اسـت 
کـه سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا چـه تاثیری بـر ترتیبات نویـن امنیـت منطقـه ای دارد و در این 
رابطـه معمـای امنیتـی عربسـتان سـعودی بـر چه مبنایـی تعریـف می گـردد؟ فرضیه مـورد نظر 
ایـن اسـت کـه پاردایـم اعتدال گرایـی بـا اتخـاذ مشـی پراگماتیسـتی بـه دنبـال ثبـات و تامیـن 
امنیـت منطقه ای اسـت و در این میان کشـور عربسـتان سـعودی، شـکل گیری نظـم نوین امنیت 
منطقـه ای را در تضـاد بـا منافع خود می پنـدارد. این مقاله بـا اسـتفاده از روش توصیفی- تحلیلی 
بـه واکاوی و ارزیابـی گفتمـان اعتدال گرایـی در نظـام امنیـت منطقـه ای و بررسـی رفتـار کشـور 

عربسـتان سـعودی می پـردازد.

واژگان کلیدی: اعتدال گرایی، امنیت منطقه ای، جمهوری اسالمی ایران، عربستان سعودی
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سندچشماندازبیستسالهوسیاستخارجیاعتدالگرا

سیدمحمودحسینی

 کارشناسی ارشد روابط بین الملل

چکیده

هـدف اصلـی ایـن مقاله پاسـخ به این سـوال اسـت که جمهـوری اسـالمی ایران بـرای تبدیل 
شـدن بـه قـدرت اول منطقـه ای در عرصه سیاسـت خارجی چگونه بایسـتی رفتار کنـد؟ درهمین 
زمینـه طبـق سـند چشـم انـداز بیسـت سـاله، ج.ا.ایران عـالوه بـر آن که بایسـتی به قـدرت اول 
منطقـه تبدیـل شـود، بایسـتی در روابـط بیـن الملـل نیـز از یـک سیاسـت خارجـی اعتدال گرا و 
تنـش زدا نیـز بهـره ببـرد. ایـن اعتدال گرایـی و تنـش زدایـی می توانـد در دو سـطح منطقـه ای و 
بیـن المللـی صـورت بپذیـرد، کـه در ایـن نوشـتار فـرض برآن اسـت کـه اقدامات وسیاسـت های 
اعتدال گـرادر سـطح بیـن المللـی و جهانـی از اولویـت و اهمیـت بیشـتری نسـبت بـه سـطح 
منطقـه ای برخـوردار اسـت، چـرا کـه روندهـای اعتمادسـازی جهانی به طـور فزاینـده ای می تواند 
جایـگاه منطقـه ای را تحـت تاثیـر قـرار دهـد. بـرای انکـه نظـام جهانـی ج.ا.ایـران را بعنـوان یک 
قدرت منطقه ای تاثیر گذار به رسـمیت بشناسـد بایسـتی از یک دیپلماسـی قدرتمند و سیاسـت 
خارجـی اعتدالـی و تعامـل گـرا در سـطح جهانـی اسـتفاده کند،کـه همـه ایـن مـوارد می توانـد 
موجـب ایفـای نقش فعال و سـازنده این کشـور در سـطح منطقه ای نیـز شـود. بنابراین،این مقاله 
بـه ایـن نتیجـه خواهـد رسـید کـه فرایندهـای اعتمـاد سـازی و قـدرت سـازی می توانـد براحتی 
از سـطوح بیـن المللـی بـه سـطح منطقـه ای تسـری یابـد ودر ایـن فراینـد مسـلما یک سیاسـت 
خارجـی اعتدال گـرا و تعاملـی بیشـترین نقـش را می توانـد داشـته باشـد. ایـن مقالـه بـه لحـاظ 
روش شناسـی یـک مقالـه توصیفی_تحلیلـی می باشـد و بـه لحاظ روشـی نیـز از روش گردآوری 

اطالعـات بـه صـورت کتابخانـه ای و مجازی اسـتفاده خواهد شـد
واژه های کلیدی: سند چشم انداز بیست ساله ج.ا.ایران، سیاست خارجی اعتدال گرا، نظام جهانی، 

قدرت منطقه ای
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مذاکراتایرانوامریکاوقدرتیابیمنطقهایایراندرپرتوسیاست
خارجیاعتدالگرا

محمدجوادحقشناس

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

رحمانحریری

دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

 تاریـخ روابـط سیاسـی ایـران و ایـاالت متحده امریـکا خصوصا در سـال های اخیر نشـان داده 
اسـت کـه هـر دو حالـت رابطـه یـا عـدم رابطه بـا ایـاالت متحـده امریـکا می توانـد تأثیـر زیادی 
بـر مناسـبات ایـران و نقـش و نفـوذ آن در منطقـه و نظـام بین الملل داشـته باشـد. با ایـن وجود، 
در سـال های اخیـر تشـدید تقابـل بـا ایـاالت متحـده امریـکا در چارچـوب گفتمـان اصول گرایـی 
عدالت محـور پیامد هـای سیاسـی و اقتصـادی زیـادی را بـرای ایـران علی الخصـوص در سـطح 
منطقـه و در مناسـبات ایـران بـا بازیگـران منطقـه ای و هم پیمانـان و متحـدان امریـکا به همـراه 
داشـته اسـت. ایـن در حالی اسـت که سیاسـت خارجی ایـران در چارچوب گفتمـان اعتدال گرایی 
در دوره ای کوتـاه توانسـته اسـت ضمـن کاهـش تقابل هـای موجـود، نقـش و میـزان تأثیرگذاری 
ایـران در منطقـه را ارتقـاء بخشـد. بنابرایـن، سـوال پژوهـش حاضر این اسـت که مذاکـرات ایران 
و ایـاالت متحـده امریـکا چـه تأثیـری می توانـد در تسـریع و تسـهیل رونـد قدرت یابـی منطقه ای 
ایـران داشـته باشـد؟ فرضیـه ایـن پژوهـش نیـز آن اسـت که مذاکـرات جمهـوری اسـالمی ایران 
بـا ایـاالت متحـده امریـکا می توانـد بـا فراهـم آوردن فضایـی اعتمـاد زا و افزایش رونـد تنش زدایی 
بین المللـی و منطقـه ای، از یک سـو نقش آفرینـی ایـران در نظـام بین الملـل را افزایـش داده و 
از سـویی دیگـر تقابـالت ایـران و قدرت هـای منطقـه ای را کاهـش داده و بـا رفـع چالش هـای 

پیـش روی ایـران در سـطح منطقـه، رونـد قدرت یابـی ایـران را تسـریع نماید.

واژگان کلیدی: ایران، امریکا، مذاکرات، تنش زدایی،قدرت منطقه ای



 سیاستخارجیاعتدالگرا
104

واکاویاثرگذاریسیاستخارجیاعتدالگرا
برحلبحرانهایمنطقهخلیجفارس
»باتاکیدبرمسالهجزایرسهگانهایرانی«

دکترسمیهحمیدی

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

مسلمخسرویزارگز

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند)نویسنده مسئول( 

دکترحسینفرزانهپور

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

چکیده

خلیـج فـارس از قدیـم االیـام محـل مناقشـه و تزاحـم منافـع کشـورهای منطقـه و حتـی 
ابرقدرتهـای بیـن المللـی بوده اسـت؛ امنیت انـرژی یکی از دالیـل مهم این موضوع اسـت. امنیت 
انرژی از جمله مفاهیمی اسـت که پس از شـوک نفتی اول در دهه 70 مورد توجه سیاسـتگزاران 
کشـورهای نفـت خیـز و کشـورهای مصـرف کننـده نفت قـرار گرفتـه اسـت. هرچند امـروزه این 
مفهـوم دچـار تحـول بنیادیـن شـده اما همچنـان اهمیـت آن پا برجاسـت. از آنجایی کـه نیمی از 
انـرژی جهـان از منطقـه خلیـج فـارس تامین می شـود و اقتصاد کشـورهای این منطقه وابسـتگی 
شـدید بـه در آمـد نفـت دارد، مفهـوم امنیـت انـرژی در منطقـه خلیـج فـارس از جایـگاه خاصی 
برخـوردار اسـت. امنیـت انـرژی گرچـه از یکسـو باعـث درگیری و کشـمکش میـان حکومت های 
منطقـه خلیـج فـارس می شـود اما از سـوی دیگر همین کشـورها بدلیـل نیاز مبرم بـه درآمد نفت 
تـالش می کننـد تـا از بـروز و گسـترش هرگونـه مجادلـه سیاسـی و غیر سیاسـی در ایـن منطقه 
جلوگیـری نماینـد. از جملـه بحران هـای مهمـی کـه هـر از چندگاهـی روابـط کشـورهای منطقه 
بویـژه ایـران و امـارات متحـده عربـی و متحدانـش را غبارآلـود و مبهـم می نمایـد مسـئله جزایـر 
سـه گانـه ایرانـی اسـت. امـارات متحـده عربـی کـه درگیـر بحران هـای مهلـک داخلـی همچـون 
بحران هـای سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و هویتـی، جغرافیایـی و... اسـت سـعی می کنـد تـا از 
طریـق »پـروژه دشـمن سـازی« و معرفی ایـران به عنوان دشـمن تمامیـت ارضی خود، از شـدت 
بحران هـای مذکـور بکاهـد. در حالـی کـه این کشـور برای تامیـن امنیت انـرژی خـود حداقل در 
کوتـاه مـدت نیازمنـد روابـط حسـنه با ایـران اسـت. حال سـوال اینجاسـت که سیاسـت خارجی 
اعتدال گـرا چگونـه می توانـد در حـل بحرانهـای مهـم منطقـه خلیج فـارس و بویژه مسـئله جزایر 
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سـه گانـه ایرانـی نقش آفرینـی کند و آیا اساسـا خواهد توانسـت موفـق عمل نماید؟ آیـا گفتمان 
اعتدال گرایـی خواهـد توانسـت چهـره جدیـدی از ایـران در ذهنیت اعـراب منطقه ترسـیم نماید. 
نویسـندگان ایـن متـن معتقدنـد بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از دغدغه هـای مهـم کشـورهای 
منطقـه خلیـج فـارس بویژه امـارات متحده عربی مسـئله امنیت انرژی اسـت، هرگاه این کشـورها 
احسـاس کننـد کـه امنیـت انـرژی بـه خطـر افتـاده و مصالـح سیاسـی و اقتصـادی آنها از سـوی 
ایـران در معـرض تهدیـد قـرار گرفته اسـت، سـعی می کنند تا بـا اتخاذ اسـتراتژی مقابلـه به مثل 
و طـرح کـردن مباحثـی همچـون مسـاله جزایـر سـه گانـه ایـران را بـه عنـوان دیگری و دشـمن 
خـود نشـان داده تـا از طریق آن حمایـت داخلی)مشـروعیت(، منطقه ای و بین المللـی علیه ایران 
بدسـت آورنـد. بـا توجه بـه نظریه صلـح دموکراتیک )یکـی از نظریات مهـم روابط بیـن الملل( به 
نظـر می رسـد سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا بتواند با برقـراری روابط حسـنه با کشـورهای منطقه 
و ایجـاد آرامـش و اعتمـاد در بیـن ایـن کشـورها بـه حـل بحران هـای مهـم منطقه خلیـج فارس 

بویـژه مسـاله جزایر سـه گانـه کمک شـایانی نماید.

واژگان کلیدی: بحران، خلیج فارس، امنیت انرژی، سیاست خارجی اعتدال گرا، جزایر سه گانه
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امنیتخلیجفارسدرپرتوسیاستخارجیاعتدالگرا

دکترمحمدعلیخسروی

دکترامیرهوشنگمیرکوشش

چکیده

منطقـه خلیـج فـارس بـه عنـوان یکـی از مناطـق مهـم ژئـو پولیتیکـی و ژئـو اکونومیکـی از 
جایـگاه ویـژه ای در نظـام بیـن المللـی برخـور دار اسـت. امنیـت ایـن منطقـه جزء منافـع حیاتی 
کشـور های منطقـه و قدرت هـای فـرا منطقه ای می باشـد. امنیت همـه جانبه خلیج فـارس را تنها 
بـا ابزارهـای نظامـی نمـی تـوان بر قرار کـرد و نیازمند سـاز و کار های خاصی اسـت که مشـارکت 
همـه جانبـه کشـور های منطقـه را طلـب می کنـد. هـر کـدام از کشـور های حـوزه خلیـج فـارس 
دیـدگاه متفاوتـی در مـورد مسـئله امنیـت در ایـن منطقـه دارنـد. نزدیـک کـردن ایـن دیدگاه ها 
بـه یکدیگـر ضـرورت گفتگـو، تعامل سـازنده و اعتماد سـازی متقابـل در میان کشـور های منطقه 
را اجتنـاب ناپذیـر سـاخته اسـت. فرضیـه ای پژوهـش پاسـخ بـه ایـن سـئوال اسـت کـه در پرتـو 
سیاسـت خارجـی اعتدالـی دولـت یازدهـم چگونـه می تـوان امنیـت همـه جانبـه خلیج فـارس و 
کشـور های منطقـه را تامیـن کـرد؟ گفتمـان اعتدال در سیاسـت خارجـی دولت یازدهـم می تواند 
بـر اسـاس اصـل تـوازن و تعـادل، تقابـل را بـه گفتگـو، تعامل سـازنده و تفاهـم به منظـور ارتقای 
جایـگاه کشـور، تامیـن امنیت و توسـعه کشـور تبدیل نماید. توسـعه و باز سـازی روابـط با جهان 
خـارج و کشـور های منطقـه خلیـج فـارس بـر پایـه همزیسـتی مسـالمت آمیـز، احترام بـه منافع 
متقابـل، تنـش زدایـی متقابـل و اعتمـاد سـازی متقابل بـرای تامین حداکثـری منافع ملـی ایران 

از ابزار هـای سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا می باشـد.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی، اعتدال گرایی،توازن، تعادل، امنیت، خلیج فارس.
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سیاستخارجیاعتدالگرایایرانوچشماندازفرایندشکلگیری
نظاممنطقهایدرخلیجفارس

دلشادخضری

دانشجوی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران جغرافیای سیاسی

چکیده

خلیـج فـارس تـوان بالقـوه ی خوبـی بـرای شـکل گیری قالـب فضایـی نظـام منطقـه ای ارائـه 
می دهـد. کمااینکـه تالش هـای متعـددی برای تأسـیس یـک سـازمان فراگیر منطقـه ای در خلیج 
فـارس انجـام گرفتـه، اما بـه دلیل فقـدان فرایندهـای ژئوپلیتیکی مناسـب درون منطقـه ای و نیز 
مداخلـه ی بازیگـران فرامنطقـه ای ایـن سـازه تاکنون واقعیـت نیافته اسـت. در این میـان ایران با 
برخـورداری از جایـگاه ویـژه  در منطقـه خلیـج فـارس می تواند در سـاختار نظام منطقـه ای جزئی 
از هسـته و کانـون نظـام قـرار گیـرد. لـذا بـرای تحقـق آن، می تـوان بـا اتخـاذ رویکـرد اعتدالی و 
مواضـع حکیمانـه در مجامـع بین المللـی از سـوی ایـران در جهـت انعـکاس چهـره خردمندانـه و 
ارتقـاء جایـگاه و منزلـت بین المللـی بـرای بهبـود روابـط بـا کشـورهای منطقـه خلیـج فـارس و 

اعتمـاد سـازی جهـت شـکل گیری نظـام فراگیر منطقـه ای تـالش نمود.
 هـدف ایـن نوشـتار تببیـن نقـش سیاسـت خارجـی اعتدال گـرای جمهـوری اسـالمی ایـران 
در چشـم انـداز آینـده فراینـد شـکل گیری نظـام منطقـه ای در خلیـج فـارس بـا روش توصیفی- 
تحلیلـی می باشـد. نتایـج گویـای ایـن می باشـد که سیاسـت خارجـی اعتدال گرای دولـت تدبیر و 
امیـد می توانـد گامـی موثر در اعتماد سـازی بین کشـورهای منطقـه برای حرکت به سـوی ایجاد 

نظـام فـرا گیـر منطقـه ای در خلیج فارس باشـد.
 

واژگان کلیدی: سیاست خارجی اعتدال گرا، ایران، نظام منطقه ای، خلیج فارس.
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گفتماناعتدالگراییوآیندهروابطایرانباعربستانسعودی

الهامرسولیثانیآبادی

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

محمدجوادفتحی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده

بـا روی کار آمـدن دولت یازدهم در جمهوری اسـالمی ایران و بر گزیدن گفتمان اعتدال گرایی 
بـه عنـوان خـط مشـی خـود، باعـث طـرح دیدگاههـای جدیـدی در مـورد نـوع رابطـه ایـران بـا 
کشـورهایی موجـود در منطقـه شـده اسـت. عربسـتان سـعودی یکـی از مهـم تریـن کشـورهای 
موجـود در منطقـه می باشـدکه نـوع روابـط ایـران آن همیشـه از افـت و خیزهایی برخـوردار بوده 
اسـت. مسـئله مهمـی موجـود دارد وآن هـم اینکـه چگونگـی روابـط بیـن ایـن دو کنشـگر، تـا 
حـدودی پیونـد مسـتقیمی باگفتمان هـای حاکـم بر جمهوری اسـالمی ایران دشـته اسـت. هدف 
از ایـن نوشـتار بررسـی این مسـئله اسـت کـه روی کار آمدن دولـت یازدهم و گفتمانـی را که در 
عرصـه سیاسـت خارجـی بـه عنـوان چـراغ راه خـود قـرار داده اسـت، چـه تأثیـری بر نـوع روابط 
ایـران و عربسـتان خواهـد گذاشـت. بـه طور کلـی، با توجـه به اینکـه، یکی از شـاخص های اصلی 
گفتمـان مطـروح شـده، تنـش زادیی در عرصه سیاسـت خارجی و ایجـاد تعامل مؤثر و سـازنده با 
کشـور های منطقـه اسـت، بنابـر این در افق پیش رو، شـروع تنـش زدایی بین دو کشـور، محتمل 
اسـت و دو طـرف اختالفـات فـی مابیـن را کـه بـه دلیـل پـاره از مسـائل در سـالهای گذشـته به 

وجـود آمده اسـت را کنـار خواهند گذاشـت.

واژگان کلیدی: گفتمان، اعتدال گرایی، ایران، عربستان سعودی، تنش زدایی، سیاست خارجی 
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گفتماناعتدالگراییوتأثیرآنبرآیندهروابط
ایرانباکشورهایحوزهخلیجفارس

دکترالهامرسولی

محمدجوادفتحی

چکیده

سیاسـت خارجی کشـوره پدیده ای ایسـتا و ثابت نیسـت و مدام دچار تغییر و تحول می شـود. 
بعـد از انقـالب اسـالمی ایـران در 1357 تـا بـه امروز، سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی ایران 
نیـز بـه تبـع ایـن پویایـی همـواره دچار تغییـر و تحوالتـی شـده اسـت و در هـر دوره ای گفتمان 
خاصـی بـر آن حاکـم بـوده اسـت. یکـی از گفتمان هـای جدیـدی کـه بـا روی کار آمـدن دولـت 
یازدهـم قـدرت را بـه دسـت گرفتـه اسـت، گفتمـان اعتدال گرایـی می باشـدو بـه معنـی پرهیز از 
افـراط و تفریـط در عرصـه سیاسـت داخلـی و خارجـی می باشـد و مؤلفـه ای خـاص خـود را دارد 
کـه سـعی دارد در عرصـه عمـل به آنهـا جامعه عمل بپوشـاند. یکـی از مهم تریـن مؤلفه های این 
گفتمـان تنـش زدایـی بـا کشـورهای منطقـه، خصوصاً کشـورهای حوضـه خلیج فارس اسـت که 
بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایی حسـاس آنهـا، از اهمیـت وافری بـرای جمهوری اسـالمی ایران 
برخـوردار هسـتند. هـدف از این نوشـتار بررسـی افق پیـش روی روابط ایران،طبق خط مشـیهای 
گفتمـان اعتدال گرایـی و کشـورهای حوضـه خلیـج فـارس درآینـده می باشـد. بـه طـور کلـی بـا 
توجـه بـه اصولـی که ایـن گفتمان بـر روی آن تأکیـد دارد، در آینده شـاهد بهبود روابـط ایران با 

کشـورهای حوضـه خلیـج فـارس خواهیم بود

واژگان کلیدی: ایران، گفتمان، تنش زدایی، اعتدال گرایی، حوضه خلیج فارس، سیاست خارجی
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سیاستخارجیاعتدالگراوجایگاهآن
درترتیباتنوینمنطقه

دکترحسینرفیع

 مدیرگروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران واحد چالوس

حسینعلیتوتی

 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی 

امیرحسناقبال

کارشناس ارشد مدیریت

چکیده

تحـوالت منطقـه اي خاورمیانـه همـواره از مولفه هـاي تاثیـر گـذار اصلـي بـر امنیـت ملـي 
جمهـوري اسـالمي ایـران در طول سـه دهه گذشـته بـوده اند و هر کـدام از تحوالت بـه نوبه خود 
تهدیـدات و فرصت هـاي خاصـي را بـراي کشـور در پـي داشـته اند. تحـوالت اخیـر و خیزش هاي 
مردمـي در منطقـه در سـال 2011 بـار دیگـر معـادالت سیاسـي و امنیتـي و سـاختار قـدرت در 
خاورمیانـه را تغییـر داد. ایـن تحـوالت در حوزه هـا و کشـورهاي مختلـف به نحوي خـاص امنیت 
ملـي کشـور را متاثر داشـته و تهدیـدات و فرصت هاي امنیتـي ویژه اي را براي جمهوري اسـالمي 
ایـران در برداشـته اسـت. با توجه به این شـرایط ایران با سیاسـت خارجی اعتدال گـرای منطقه ای 
مطلـوب و موفـق بایـد بیـن اهـداف و ابـزار سیاسـت خارجـی تـوازن و تناسـب برقـرار کنـد. این 
پژوهـش بـا طـرح این سـوال که گفتمان سیاسـت خارجـی عدالت محـور چه نقشـی در ترتیبات 
نویـن منطقـه دارد، بـه ایـن نتایج رسـیده اسـت کـه در دوران انتقالـی کنونی منطقـه خاورمیانه، 
ایـران خـود یکـی از منابـع و موضوعـات اصلی در شـکل دادن بـه نظـام بین المللـی منطقه ای در 
حـال شـکل گیری اسـت. لـذا ج.ا. ایران در صـورت ارزیابی دقیق تحـوالت اخیر منطقـه خاورمیانه 
و ایفـای نقـش حسـاب شـده، می توانـد قـدرت خـود را نهادینـه و اثرگـذار کنـد. با توجـه به این 
واقعیـت کـه منابـع غیر نظامی قدرت و بـه ویژه قدرت اقناعـی و گفتمان های تأثیرگذار در شـکل 
گیـری سـاختار آتـی روابـط منطقه نقش برجسـته ای دارنـد، جمهوری اسـالمی ایران بـا توجه به 
قـدرت نـرم خویـش از نقـش برجسـته ای در ایـن تحـوالت مخصوصا با رویکـرد اعتـدال محور در 
عرصـه ارزشـی، هنجـاری و معنائـی برخـوردار اسـت. روش این پژوهـش تحلیلی- تبیینی اسـت.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی، اعتدال، انقالب اسالمی، نظم نوین منطقه ای
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سیاستاعتداللگراییایراندرترتیباتنوینامنیتیجهانعرب

محمدساالری

چکیده

حـوادث سـال2011 خاورمیانـه و شـمال آفریقـا کـه موجـی از خیزش هـای مردمـی را بـه 
همـراه داشـت و باعـث برکنـاری دیکتاتوری هـای مصـر، لیبـی و تونـس شـده و محیـط امنیتـی 
ایـن منطقـه را بـا تغییـر و تحـوالت اساسـی مواجـه سـاخت، منافـع و امنیـت بازیگـران منطقـه 
اي و از جملـه امنیـت ملـي جمهـوري اسـالمي ایـران را تحـت تاثیـر قـرار داد. ایـن تحـوالت که 
کشـورهاي مختلـف منطقـه از جملـه مصر، بحرین، یمن و سـوریه را در بر گرفـت و به رغم برخي 
ویژگي هـاي مشـترک و مشـابه در هـر یـک از حوزه هـا، از مشـخصه هاي خـاص خـود برخـوردار 
بـود. تحـوالت جهـان عـرب به رغم برخـي چالش هـاي امنیتي کوتاه مـدت در دوره گـذار با طرح 
الگوهـاي نویـن مشـروعیت و شـکل گیـري نظام هـاي سیاسـي مسـتقل تـر و همچنیـن تغییـر 
سـاختار قـدرت منطقـه اي واجـد فرصت هـاي مهمي بـراي امنیت ملـي جمهوري اسـالمي ایران 
اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت تغییـرات اخیر جهـان عـرب بعد از گذشـت دوسـال از شـکل گیری 
حکومت هـای جدیـد عربـی و پیامدهـاي آن بـراي امنیـت ملـي کشـور و همچنیـن تاثیرگـذاري 
بازیگـران منطقـه اي و فرامنطقـه اي رقیب ایران نوشـتار حاضر در پي بررسـي این مسـئله اسـت 
کـه بـا روکارآمـدن دولـت یازدهـم جمهـوری اسـالمی ایـران چگـون می تواند بـا اتخاذ سیاسـت 
اعتداالل گرایـی منطقـه ای تهدیـدات تحـوالت جهـان عـرب را بـه فرصـت تبدیل کـرده و جایگاه 

خـود را در منطقـه تقویـت کند.

واژگان کلیدی: جهان عرب،حکومت های جدید منطقه، محیط جدید امنیت، سیاست خارجی 
اعتداگرای ایرانی
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اعتدالگراییازمنظرگفتماناسالمی

دکترهدایتالهسلطانینژاد

چکیده

اعتـدال یکـی از اصـول مهـم عقالیـی اسـت که مـورد تاییـد و تاکید اسـالم قرار گرفتـه و در 
آموزه هـای دینـی بـه لـزوم رعایـت آن سـفارش شـده اسـت.در قـرآن کریـم مسـلمانان بـه میانه 
روی در اندیشـه، گفتـار، رفتار،تدبیـر امـور فـردی و اجتماعی،تعامـل بـا جهـان پیرامـون دسـتور 
داده شـده انـد و بـا ایـن نشـانه بـه عنوان الگـوی برتـر معرفی گردیـده انـد. در روایـات فراوانی از 
پیشـوایان دینـی بـر لـزوم اعتـدال در تمامـی ابعـاد حیات فـردی و اجتماعی بشـری تاکید شـده 
اسـت وجهـل و جمـود و تنـد روی وکنـدروی مـورد سـرزنش قـرار گرفتـه اسـت. با وجـود این،از 
آغـاز تـا کنـون در کنـار بینـش و روش اعتـدال، دواندیشـه و روش انحرافی افـراط و تفریط ظهور 
و بـروز یافتـه انـد وبـا برداشـت نادرسـت بخصـوص از تعالیـم و آموزه هـای دینی موجـب تفرقه و 
اختالف،درگیـری و دشـمنی،عقب افتادگـی، هدر رفتـن امکانات و توانمندی های بالقـوه و بالفعل، 
حرکت هـای تنـد تخریبی و سـوء اسـتفده بیگانگان و کشـورهای زیاده خواه شـده اند.آثـار زیانبار 
رقابـت و کشـمکش نامتعـارف بیـن جریانـات سیاسـی داخلـی برخی کشـورهای مسـلمان وحتی 
ظهـور فرقه هـای مذهبـی و کالمـی و سیاسـی خـارج از حـد اعتـدال نظیـر آنچـه در سـالهای 
اخیـررخ داده اسـت حاصـل انحـراف از خط اعتدال اسـت .کشـور ما هـم قبل وبعـد از انقالب چه 
در طـول دوران مبـارزات وچـه دوره جنـگ و بعد از آن واز جمله سـال های اخیر شـاهد این افراط 
و تفریـط و آ ثـار زیانبـار آن بـوده اسـت .بر این اسـاس در این مقاله بـه مفهوم و مصادیـق و ابعاد 
گوناگـون اعتدال گرایـی و عوامـل انحـراف از حـد اعتـدال و راهکار هـای نهادینه سـازی فرهنگ و 
گفتمـان اعتـدال در عرصه هـای گوناگـون بویژه اجتماعی، سیاسـی ومناسـبات و تعامـل داخلی و 

بیـن المللـی از منظـر اسـالم و گفتمان اسـالمی پرداخته شـده اسـت . 
واژگان کلیدی: اعتدال، اعتدال گرایی، گفتمان اسالمی، قرآن، روایات
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ایران،ترکیهوعربستانسعودی:گفتگویتمدنها،اتحادتمدنها،
گفتگویادیانوفرهنگهاورقابتهایمنطقهای

یاسرسلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

ایـران در سـال 1997 ایـده گفتگـوی تمدنهـا را در مجمع عمومی سـازمان ملـل مطرح نمود. 
در سـال 2004 اسـپانیا ایـده اتحـاد تمدنهـا را در ایـن مجمـع ارائـه کـرد کـه ترکیـه بـا فاصلـه 
کوتاهـی حامـی همطـراز )Co-Sponsor( آن شـد و عربسـتان سـعودی نیـز در سـال 2008 ایده 
گفتگـوی ادیـان و فرهنگهـا را بـه مجمـع عمومـی عرضه داشـت. هر سـه این طرحها در راسـتای 
مقابلـه بـا برخـورد تمدنها که شـالوده اصلـی آن برخورد تمدن غربی با تمدن اسـالمی اسـت و در 
چهارچـوب فرهنـگ صلح ارائه شـدند. هر سـه کشـور ایـران، ترکیه و عربسـتان سـعودی به نوعی 
خـود را نماینـده تمـدن اسـالمی می داننـد و هر سـه قدرتهای بـزرگ رقیب در منطقـه خاورمیانه 
هسـتند. ایـران خـود را میـراث دار تمدن عظیم باسـتانی و دارای سـهم مهمی در تمدن اسـالمی 
معرفـی می کنـد. ترکیـه وارث امپراطـوری عثمانی اسـت کـه بیـش از 6 قرن اکثریت کشـورهای 
مسـلمان در سـیطره آن بودنـد و خـود را خالفـت عثمانـی معرفـی می کردنـد. بـه لحـاظ تاریخی 
خاسـتگاه دو امپراطوری بزرگ مسـیحی یعنی بیزانس و روم شـرقی اسـت و به لحاظ جغرافیایی 
در میانـه خاورمیانـه و اروپـا قـرار دارد. عربسـتان سـعودی نیـز زادگاه و محل ظهور پیامبر اسـالم 
و جایـگاه قبلـه مسـلمانان اسـت و پادشـاه آن خـود را خـادم حرمیـن شـریفین می نامـد. مقالـه 
حاضـر قصـد دارد ایـن پیشـنهادات را در چهارچـوب رقابتهـای منطقه ای میان سـه قـدرت اصلی 
خاورمیانـه بررسـی نمایـد و نتیجـه گیـری کنـد کـدام یـک از آنهـا در ارائـه چهره مثبـت و صلح 

جـو از خـود موفـق تـر بوده اند. 

تمدن ها،  اتحاد  ادیان،  گفتگوی  تمدن ها،  گفتگوی  ملل،  سازمان  خاورمیانه،  کلیدی:  وازگان 
برخورد تمدن ها
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سیاستخارجیترکیهدردورانحزبعدالتوتوسعهدرخصوص
حکومتاقلیمکردستانعراق

هوشنگشیخی

دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه شاهد تهران 

میالدگرجیازندریانی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی

صمدکیانیجو

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشکده روابط بین الملل

چکیده

اصـول سیاسـت خارجـی ترکیـه از سـال 2002 بـه بعد کـه حزب عدالـت و توسـعه به قدرت 
رسـیده، مبتنـی بـر نظریـه عمـق اسـتراتژیک احمـد داود اوغلـو طراحـی شـده اسـت. براسـاس 
ایـن نظریـه ترکیـه عـالوه بـر تـالش درجهـت افزایـش قـدرت نظامـی و افزایـش پرسـتیژ خـود 
از طریـق عضویـت در نهادهـای منطقـه ای و بیـن المللـی و همچنیـن میانجـی گـری در حـل 
معضـالت منطقـه ای بـر گسـترش روابـط خود بـا دیگـر بازیگـران منطقـه ای و همسـایگانش هم 
تأکیـد خاصـی مـی ورزد. بـه طوریکـه تنش زدایـی و اعتـدال در روابط خـود باهمسـایگانش را به 
عنـوان یکـی از محورهـای سیاسـت خارجـی اش معرفـی نمـوده اسـت. در همین راسـتا می توان 
بـه بررسـی سیاسـت خارجـی ترکیـه در دوران حزب عدالت و توسـعه در خصـوص حکومت اقلیم 
کردسـتان عـراق بـه عنوان یکـی از همسـایگان حائز اهمیـت این کشـور پرداخت. از سـوی دیگر 
حکومـت اقلیـم کردسـتان عـراق بـه تبـع گسـترش نقـش و نفـوذ خـود در منطقـه خاورمیانه به 
عنـوان بازیگـری جدیـد و نـه چندان پرسـابقه، سیاسـت خارجـی و مالحظات امنیتی کشـورهای 
خاورمیانـه را بـه طـور اعـم و کشـورهای همسـایه اش را به طور اخـص تحت تاثیر خـود قرار داده 
اسـت. بنابرایـن، ایـن مقالـه در پـی آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از روش توصیفی-تحلیلی، سیاسـت 
خارجـی ترکیـه از سـال2002 تـا آخریـن روزهـای 2013 در خصـوص حکومت اقلیم کردسـتان 

عـراق را مـورد بررسـی و تدقیـق قـرار دهد. 

واژگان کلیدی: سیاست خارجی ترکیه، حزب عدالت و توسعه،حکومت اقلیم کردستان عراق،واقع 
گرایی،موازنه قوا،اعتدال،تنش زدایی
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نقشاعتدالگراییدرسیاستخارجیدولتروحانیدرتعییننوع
روابطایرانباترکیه

حامدعلینژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

بـی شـک تغییـر در سیاسـت خارجـی ایـران پـس از بـه قـدرت رسـیدن حسـن روحانـی به 
ریاسـت جمهـوری ایـران بـر خیلـی از مسـائلی که ایـران در نظام بین الملـل با آن هـا مواجه بوده 
اسـت، تاثیـر گـذار می باشـد. عبـارت کلیدی دولـت روحانـی در سیاسـت خارجـی، اعتدال گرایی 
اسـت. اعتدال گرایـی بیـش از هر چیـز بر تعادل در سیاسـت خارجی تاکید می کنـد، اعتدال گرایی 
افـراط و تفریـط در سیاسـت خارجـی را نمـی پذیـرد و منافع ملی ایـران را مهم تـر از آن می داند 
کـه افـراط و تفریـط در تعییـن آن نقشـی داشـته باشـند. بـه تبـع تغییردرنخبـگان ایـران، نظـام 
بیـن الملـل نیـز از ایـن تغییـر اسـتقبال کـرده و خواسـتار تغییـر در رویـه کنونـی روابـط خود با 
ایـران شـده انـد. بـرای دولـت روحانـی به همان انـدازه کـه روابط با غـرب اهمیـت دارد، به همان 
انـدازه هـم روابـط بـا همسـایگان در اولویت هسـت. در این میـان ترکیـه، یکی از کشـوهای مهم 
در همسـایگی ایـران در طـول یـک دهـه گذشـته بـا روی کار آمـدن حـزب عدالـت و توسـعه نه 
تنهـا تغییـر اساسـی در شـرایط داخلی بلکه در سیاسـت خارجی خـود نیز با هدایـت احمد داوود 
اوغلـو، وزیـر خارجـه این کشـور، دگرگونی هـای عمـده ای را در روابط خود با همسـایگان به وجود 
آورده اسـت. ترکیـه بعـد از 2002 در مسـیر توسـعه قـرار گرفته اسـت و بی شـک شـکل روابط و 
جایـگاه آن در سیاسـت خارجـی ایـران از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت. هدف اصلی این نوشـتار 
بررسـی تاثیـر اعتدال گرایـی بـر نـوع روابـط ایران بـا ترکیـه اسـت. اعتدال گرایی که محمـد جواد 
ظریـف آن را در سیاسـت خارجـی ایـران در ارتبـاط بـا دیگـر کشـورها اجـرا می کنـد، بـی شـک 
نـوع دیگـری از روابـط را بـا همسـایگان و به ویـژه ترکیه ترسـیم می کنـد. این نوشـتار قصد دارد 
روابـط ایـن دو کشـور را بـر اسـاس تحرکـی کـه در سیاسـت خارجی ایـران در پرتو اصـل اعتدال 
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بـه وجود آمـده، تبییـن نماید.

واژگان کلیدی: اعتدال گرایی، سیاست خارجی ایران، رابطه با ترکیه
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واقعگرایینوکالسیک،اعتدالگرایی،سرچشمههایدرونیسیاست
خارجی،نظملیبرالی

بررسیویژگیهایاعتدالگراییاسالمیدرسیاستخارجیترکیهدر
قبالعربستان

سیدروحالهفاطمینسب

میالدجعفریمقدم

مجیدنصیرینسب

چکیده

 اسـتراتژی نـگاه بـه غـرب ترکیـه کـه بوسـیله کمالیزم حاصـل شـد در دو دهه اخیر با رشـد 
احزاب و جریانات اسـالمی در این کشـور به اسـتراتژی تلفیقی نگاه به غرب و شـرق مبدل شـده 
و ایـن کشـور بـر خالف سـایر کشـورهای اسـالمی به اسـالم گرایـی اعتدالی در سیاسـت خارجی 
روی آورده اسـت. موقعیت خاص ژئوپولتیکی ترکیه سـبب شـد تا همواره با تسـامح دم از اسـالم 
گرایـی زده و در مواجهـه بـا کشـورهای اسـالمی در سـکوالریزم و غـرب گرایـی افـراط نکند. این 
کشـور در منطقـه خاورمیانـه اسـالمی منافع زیـادی در رابطـه با انـرژی دارد که عربسـتان با دارا 
بـودن باالتریـن ذخایـر نفتـی و ذخایـرگاز در منطقـه کشـور مهم برای ترکیه محسـوب می شـود. 
روابـط عربسـتان و ترکیـه در دوران ده سـاله حـزب حاکـم عدالـت و توسـعه به رهبـری اردوغان 
گسـترش زیـادی یافتـه اسـت کـه نمود های آن همسـویی منافـع در بحران سـوریه، لبنـان، یمن 
و امضـای توافقنامـه نظامـی در مـاه می امسـال بـه میزبانـی آنـکارا بـود. در ایـن پژوهـش سـعی 
می شـود چگونگـی تاثیرپذیـری سیاسـت خارجـی ترکیـه از جنبه هـای اعتدال گرایی اسـالمی در 

قبال عربسـتان مـورد واکاوی قـرار بگیرد.

واژگان کلیدی : ترکیه، عربستان، سیاست خارجی، اعتدال گرایی اسالمی.
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امکانسنجیاعتدالدرهمسایهپذیری/همسایهگریزیایران

دکترسیداحمدفاطمینژاد

چکیده

ایـران یکـی از کشـورهای پرهمسـایه جهـان اسـت کـه کیفیـت رابطـه آن بـا همسـایگانش 
از عوامـل متعـددی تأثیـر می پذیـرد و مدیریـت ایـن روابـط نیازمنـد نوعی اعتـدال در ایسـتارها 
و رفتارهـای سیاسـت همسـایگی ایـن کشـور اسـت. سـؤال اصلـی این اسـت کـه چرا اعتـدال در 
سیاسـت همسـایگی اهمیـت دارد و چگونـه می تـوان بـه آن دسـت یافـت؟ بـه نظـر می رسـد 
علـت اهمیـت اعتدال در سیاسـت همسـایگی تأثیرپذیری شـدید کشـورها به ویژه همسـایگان از 
یکدیگـر و تسـری سرنوشـت آنهـا به همدیگر اسـت. دسـتیابی به اعتدال در سیاسـت همسـایگی 
نیـز نیازمنـد تفکیـک عناصـر گوناگـون هویتـی و کارکـردی همسـایگان اسـت. بـرای تبیین این 
فرضیه هـا می تـوان از الگـوی »فرهنـگ مشـترک« در مکتـب انگلیسـی بهـره بـرد کـه همزمـان 
مبیـن عناصـر گمایـن شـافتی/ وایتـی و گزلشـافتی/ بولـی مناسـبات میان کشـورها می باشـد. با 
فرضیه هـای بـاال و نظریـه اخیـر، طـی چنـد گام بـه سـؤال اصلـی پاسـخ داده می شـود: نخسـت، 
مـروری کوتـاه بـر مناسـبات کلی روابط ایران و همسـایگانش طی سـه دهه اخیر صـورت پذیرفته 
و وجـود/ عـدم وجـود اعتدال نیت مندانه در آن سـنجیده می شـود تا اهمیت سـؤال اصلی آشـکار 
شـود؛ دوم، الگوی فرهنگ مشـترک و عناصر گماین شـافتی )تاریخ، مذهب و زبان( و گزلشـافتی 
)نظـم سـازی، همـکار اقتصـادی( آن به طور کلی بیان شـده و با مشـی خارجی همسـایه گریزی/ 
همسـایه پذیـری پیونـد زده می شـود؛ سـوم، سیاسـت همسـایگی ایـران بـه دو شـاخه متأثـر از 
عناصـر گمایـن شـافتی و گزلشـافتی تقسـیم می شـود کـه هـر یـک بـا سـنجه اعتـدال می توانـد 
مثبـت یـا منفـی باشـد. در نهایـت، راهکارهایـی بـرای هدایت هرچه بیشـتر سیاسـت همسـایگی 

ایـران به سـمت اعتـدال پیـش نهاده می شـود.

واژگان کلیدی: اعتدال، سیاست همسایگی، همسایه گریزی، همسایه پذیری، فرهنگ مشترک
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اعتدالگراییوسیاستخارجیجمهوریاسالمیایران
درقبالبحرانسوریه

دکترارسالنقربانیشیخنشین

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

روحاهللشکری

دانشجوی روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

چکیده

ایـن مقالـه ضمـن اشـاره بـه گفتمان های حاکم بر سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی ایران 
در طـول 35 سـال گذشـته، به بررسـی گفتمـان اعتدال گرایی می پـردازد. همچنین شـاخص ها و 
مولفه هـای گفتمـان جدید سیاسـت خارجـی ایران که بـا روی کار آمدن دولت یازدهـم از اولویت 
برخـوردار شـده اسـت را تبییـن می نمایـد. در همیـن راسـتا عنـوان می شـود کـه بنیان و اسـاس 
گفتمـان اعتدال گرایـی، تعـادل و تـوازن اسـت ؛ تـوازن بیـن آرمـان و واقعیـت یـا آرمان گرایـی و 
واقع گرایـی، بـه عبارتـی تـوازن بیـن مصالـح اسـالمی و منافـع ملـی، تـوازن بیـن عـزت، حکمت 
و مصلحـت، و در کل تـوازن در تصمیـم گیـری در سیاسـت خارجـی. در واقـع یکـی از آثـار 
اعتدال گرایـی در سیاسـت خارجـی، مواضع ایران در خصـوص تحوالت منطقه ای خصوصا سـوریه 
اسـت. از ایـن منظـر، اعتدال گرایی در سیاسـت خارجـی ایران سـبب اتخاذ مواضع متفـاوت ایران 
نسـبت بـه بحـران سـوریه و همچنیـن با تاکیـد بر راه حل سیاسـی به همـراه روسـیه وچین مانع 
از مداخلـه گـری غـرب درمنطقـه گردیـد. بحـث اصلی مقاله این اسـت کـه پذیرش طرح روسـیه 
از سـوی غـرب و پیوسـتن دولـت سـوریه بـه پیمـان امحای سـالح های شـیمایی گامهـای مثبتی 
در ایجـاد صلـح و کاهـش خشـونت سـاختاری در منطقـه اسـت کـه اعتدال گرایـی در سیاسـت 
خارجـی ایـران در تحقـق آن تاثیـر گـذار بـود و ایـن می تواند در خصـوص تحوالت بعدی سـوریه 

نیز مصداق داشـته باشـد.
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حضوراسرائیلدرقفقازوچالشهایامنیتیآنبرایایران

یوسفقنبری

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیالن

چکیده

قفقـاز جنوبـي بـه عنـوان منطقـه اي داراي اهمیـت ژئوپلتیک، از دیربـاز مورد توجـه بازیگران 
منطقـه اي و فرامنطقـه اي بـوده اسـت. در ایـن میـان و با توجه به فروپاشـي شـوروي در سـالهاي 
پایانـي قـرن بیسـتم و تالش شـماري از کشـورها بـراي ایجـاد اتحاد با کشـورهاي جنـوب قفقاز، 
بیـش از پیـش بـر اهمیـت آن افـزوده اسـت. اسـرائیل نیـز به عنـوان یکـي از طرف هـاي فعال در 
مسـائل قفقـاز از ابتـداي ایجـاد رابطـه بـا این کشـورها سیاسـت اتحاد سـازي را در پیـش گرفته 
اسـت.مقاله حاضـر بـا توجـه بـه حضور فزاینـده اسـرائیل در منطقه قفقـاز جنوبي بر آن اسـت که 
ابعـاد ایـن حضور را تشـریح کرده و پیامدهای حضور اسـرائیل در سـه عنوان کلـی نظامی امنیتی، 
اقتصـادی و سیاسـی جـای می گیـرد و از رهگـذر بیـان اسـتراتژي و اهـداف اسـرائیل از پیگیـري 
سیاسـت اتحادسـازي در قفقـاز، پیامدهـاي امنیتـي مترتب بـر امنیت ایـران را مورد بررسـي قرار 
دهـد، از ایـن رو جمهـوری اسـالمی ایـران بایـد تحـوالت قفقـاز را بـه طـور جـدی مـد نظـر قرار 
داده و در روابـط اسـرائیل بـا کشـورهای ایـن منطقه، دقیق شـود؛ چـرا که منطقه قفقـاز در دوایر 
اصلـی حریـم امنیتـی ایـران قـرار دارد و اسـرائیل بـا علـم به ایـن واقعیـت، وارد تحـوالت منطقه 

قفقاز شـده اسـت .

واژگان کلیدی: ایران، اسرائیل، قفقاز، امنیت، استراتژی، ژئوپلتیک
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ضرورتتعامِلموازنهگرامنیتسازتهران-ریاض
دربسترسیاستخارجیاعتدالی

کامرانکرمی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

ظهـور خطـوط جدیـد دیپلماسـی منطقـه ای دولـت تدبیـر و اعتـدال می تواند نشـانگر فضای 
جدیـدی از الگـوی تعامـل در راهبـرد سیاسـت خارجـی ایران باشـد. تعاملی که بیـش از هر زمان 
دیگـر نیازمنـد پیگیـری از یکسـو و توجـه دولت هـای عربی خلیج فارس از سـوی دیگر می باشـد. 
ایـن مقالـه تـالش دارد تـا با برجسـته سـاختن متغیرهای دخیـل در روابـط ایران و عربسـتان، بر 
ایـن موضـوع تاکیـد کنـد کـه تعامـل یـا تنـش دو دولـت می توانـد در سـطح منطقـه خاورمیانـه 
و بخصـوص خلیـج فـارس امنیـت سـاز یـا بحـران سـاز باشـد و بـر سـطح روابـط ایـران بـا دیگر 
دولت هـای شـورای همـکاری و همچنیـن موضوعـات منطقـه ای اثرگـذار باشـد. موازنـه منطقه ای 
یکـی از الگوهـای امنیت سـازی محسـوب می شـود. سـازماندهی موازنـه منطقه ای به عنـوان یکی 
از ضرورت هـای امنیتـی در شـرایط و محیط هـای بحرانـی تلقـی می شـود. چنیـن فراینـدی در 
حـوزه  خاورمیانـه و خلیـج فـارس بدلیـل زمینه هـای تولیـد منازعـه و بحـران از اهمیـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت. بـرای عبـور از بحـران نیـاز مشـهودی بـه سـازماندهی موازنـه منطقـه ای وجود 
دارد. در ایـن چارچـوب توجـه بـه نگرانی هـای عربسـتان می توانـد بخـش عمـده ای از کنش هـای 
راهبـردی و همچنیـن جلوه هـای نگرانـی از بهـم خـوردن تـوازن قـدرت منطقه ای این کنشـگر را 
درک نمـود. می تـوان گفـت کـه سـعودی ها از بهـم خوردن تـوازن منطقـه ای بیمناکنـد و خود را 
در نگرانـی غـرب از برنامه هـای هسـته  ای جمهـوری اسـالمی ایـران شـریک می داننـد. بـه لحـاظ 
وجـود همپوشـانی های بسـیاری کـه بیـن محیط امنیتـی ایران با محیـط امنیتی عربسـتان وجود 
دارد، سیاسـت خارجـی اعتدالـی بایـد بـه دنبـال الگـوی راهبردی ای باشـد کـه بر پایـه دو محور 
موازنـه بخشـی و امنیـت سـازی قـرار دارد و تـوان عملیاتی شـدن در محیـط پیرامونـی متقابل را 
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داشـته باشـد. از آنجـا کـه عربسـتان جـزء حلقه هـای مهـم پیرامونـی ایـران اسـت، الزم اسـت تا 
اهمیـت کانونهـای مشـترک محیطـی و پیرامونی شـناخته شـود و با تنظیـم اولویتهـا، هزینه های 
اتـالف منابـع کاهـش یافته و در راسـتای افزایـش قدرت چانه زنـی و همگرایی منطقـه ای هدایت 
شـود. البتـه ایـن مهـم نیازمنـد تعریـف روشـنی از متغیرهای دخیـل در روابـط متقابل اسـت. از 
نظـر نگارنـده تاکیـد بـر دو گـزاره ژئوپلیتیـک مشـترک و تلقـی مشـترک از تهدیـد( هـر چند بر 
سـر تعریـف، سـطح و نـوع منابـع تهدیـد بیـن دو بازیگر اختـالف نظر وجـود دارد( بیـش از دیگر 
عوامـل می توانـد بـه عنـوان مکانیسـم های امنیـت زا در مقطـع کنونـی در دسـتور کار دو بازیگـر 
قـرار گیرنـد. همـراه کـردن عربسـتان با ایـن الگوی راهبـردی می تواند ضمن کاسـتن از سـطح و 
دامنـه تهدیـد، دیگـر دولت هـای شـورای همکاری خلیـج فارس بخصـوص بحرین و امـارات را نیز 
وارد چنیـن الگـوی تعاملـی سـازد و موضوعات اختالفی دوجانبـه را در فضای جدید مطرح سـازد

الگوی  عربستان سعودی،  ایران،  اسالمی  اعتدال، جمهوری  و  تدبیر  دیپلماسی  واژگان کلیدی: 
راهبرد تعاملی، موازنه منطقه ای، امنیت سازی
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تحریمهایآمریکاونقشاکو:ارائهچارچوبیدرراستای
سیاستخارجیمنطقهایدولتاعتدالگرا

دکترغالمرضاکریمی

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 

ابوالحسنصفینژاد

 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی 

چکیده

سـازمان همـکاری منطقـه ای)اکـو(، بـا قـرار گرفتـن در یـک مسـیر ارتباطـی حسـاس بـه 
لحـاظ جغرافیایـی، اقتصـادی و ترکیـب یافته از کشـورهای همجـوار، همواره یکـی از اولویت های 
سیاسـت خارجـی ایـن کشـورها و بویژه جمهوری اسـالمی ایـران به عنـوان مقر دائمـی دبیرخانه 
اکـو بـوده اسـت، این کشـور، یعنی ایـران که خود در هسـته ژئوپلیتیـک و ژئواکونومیک سـازمان 
قـرار دارد، از سـوی برخـی قدرت هـا و بویـژه ایـاالت متحـده آمریـکا مـورد تحریـم قـرار گرفتـه 
اسـت، بـه طـوری کـه بیـن سـال های 92-1388 را می تـوان نقطـه اوج ایـن تحریم هـا برشـمرد، 
هـدف مـا از ایـن پژوهـش پاسـخ بـه این سـوال اصلی اسـت که اکـو چه نقشـی در یاری رسـانی 
بـه جمهـوری اسـالمی ایـران جهـت مقاومـت در برابـر تحریم هـای ایاالت متحـده آمریکا داشـته 
اسـت؟ در پاسـخ بـه ایـن سـوال، فرضیه مقالـه این-گونـه مطرح می شـود که اکـو بـا بازیگری به 
عنـوان یـک پـل اتباطی با کشـورهای قدرتمندی چـون: هند، چین و روسـیه و افزایـش مبادالت 
تجـاری بیـن کشـورهای اکـو و بـه خصـوص ترکیـه، در بیـن سـال-های 92-1388 بـا جمهوری 
اسـالمی ایـران، موجـب مقاومـت ایران در برابـر تحریم های اقتصادی اعمال شـده از سـوی ایاالت 
متحـده آمریـکا بـوده اسـت، بـر این اسـاس، مـدل کارکردگرایـی به عنـوان چارچوبی مناسـب به 
سیاسـت خارجـی دولت اعتدالگرا پیشـنهاد می-شـود. روش بـه کار گرفته شـده در این پژوهش، 

تحلیلی-تبیینـی خواهـد بود.

واژگان کلیدی: اکو، تحریم، کارکردگرایی، سیاست خارجی
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سیاستخارجیاعتدالگراییوجایگاه
منطقهایجمهوریاسالمیایران

محسنکشوریان

چکیده

در نمـای خارجـی مفهـوم مسـتتر در گفتمـان اعتـدال در سیاسـت خارجـی ج.ا.ایـران تعامل 
مؤثـر و سـازنده اسـت. از ایـن رو سیاسـت خارجـی دولـت یازدهـم براسـاس گفتمان اعتـدال، در 
جهـت تعامـل فعـال، بازسـازی و اصالح مناسـبات با قدرتهـای مؤثر بیـن المللی در جهـت منافع 
ملـی، عـادی سـازی و بهبـود روابط بـا کشـورهای منطقه بـه ویژه همسـایگان، مدیریـت، کاهش 
و لغـو تحریـم هـی بیـن المللـی، تأثیرگـذاری سـازنده بـر رونـد تحـوالت جهانـی خواهـد بـود. 
بازسـازی و توسـعه روابـط نیـز بر پایه همزیسـتی مسـالمت امیز، تفاهـم، احترام و منافـع متقابل، 
تنـش زدایـی متقابـل و اعتمـاد سـازی برای تأمیـن منافع ملـی ایران اسـت. بنابرین انطـور که از 
گفته هـای دولـت جدیـد برداشـت می شـود: تعامـل، مذاکـره، یارگیری، رفتـاری شایسـته، تحول 
گرایـی، صلـح طلبـی مثبت، واقـع بینی و واقـع گرایی، منزلت طلبـی و عقل گرایـی و خرد ورزی 
محورهـای سیاسـت خارجـی دولـت اعتدال در عرصـه روابط بین الملل هسـتند. دولـت اعتدال از 
بـدو شـروع خـود تا کنـون دسـتاوردهای در نظـام جهانی داشـته، که مهـم ترین ان توافـق ژنو و 
کـم رنـگ شـدن تحریم هـای جامعـه بیـن الملل علیه ایـران اسـت. از آنجایـی که، دولـت اعتدال 
در عرصـه خارجـی بـه دنبال شکسـت ایـران هراسـی، تغییر تصویر ایـران در دنیا و اعتماد سـازی 
بـا جامعـه جهانـی اسـت. در ایـن پژوهش بـا روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسـخ به این پرسـش 
هسـتیم کـه: جهـت گیری سیاسـت خارجـی دولـت یازدهم در نظـام بین الملـل، به ویـژه توافق 
ژنـو چـه تاثیـری بـر جایـگاه و نقش ج.ا.ایـران در منطقه دارد؟ اسـتدالل بر این اسـت بـا توجه به 
اینکـه عمـوم دولت هـا در منطقـه تحـت تأثیـر فشـار سیاسـی غـرب و امریـکا و تحریم هـای بین 
المللـی، رابطـه خـود را بـا ایـران تنظیم می کنند، چشـم-انداز روابط ایـران و غرب به ویـژه امریکا 



سپهربینالمللی
125

منجـر بـه تجدیـد نظـر در نـوع روابـط کشـورهای منطقه با ایران شـده اسـت و این مسـئله نقش 
و موقعیـت منطقه ای ایـران را افزایش داده اسـت.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی، اعتدال گرایی، جایگاه منطقه ای ایران، نظام بین الملل، قدرتهای 
بزرگ، توافق ژنو
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چشماندازیبرفرآینداعتمادسازیمتقابلبهعنوانابزاری
برایتحققسیاستخارجیاعتدالمیانهندوپاکستان؛

فرصتهاوچالشها

محمدصادقکوشکی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سیدمحمودحسینی

چکیده:

در یـک منطقـه پـر تنـش نمی توان بـر اهمیت میـزان اعتماد سـازی تاکید نکرد. کشـورهای 
جنـوب آسـیا مثل پاکسـتان و هندوسـتان که دو دشـمن قدیمی و دیرینه هسـتند، نیـاز ضروری 
بـه تالش هایی در راسـتای جلوگیـری و کنترل تنش فته اسـت. وضعیت ناپایـدار منطقه، اقدامات 
اعتمـاد سـاز نظامـی و غیـر نظامـی را ضـروری می کنـد. گرچـه نتایـج شـگفت انگیز قابـل پیش 
بینـی هسـتند، امـا حداقـل بین پاکسـتان و هندوسـتان اعتمـاد سـازی متقابل می تواند بـه ایجاد 
سـطحی از اعتمـاد میـان آن هـا بـرای ایجـاد منطقـه ای صلح آمیـز تـر و بـه دور از وضعیت تنش 
زا کمـک کنـد تـا هـر دو قـدرت را از حوادثـی مانند ماجـرای کارگیل که دو کشـور را در آسـتانه 
جنـگ اتمـی قـرار داد، دور کنـد. درواقـع، سـابقه اعتمادسـازی در جنوب آسـیا چنـدان مثبت و 
مؤثـر نبـوده اسـت؛ زیـرا چالش هایـی بـر سـر راه این رونـد وجـود دارد. ایـن مقاله تـالش دارد تا 
ضمـن برشـمردن فرصت هـا بـرای اعتمادسـازی میـان هنـد و پاکسـتان، چالش های فـراروی این 

فراینـد را نیـز مورد بررسـی قـرار دهد.

واژگان کلیدی: جنوب آسیا، اعتماد سازی، پاکستان، هندوستان، فرصت ها، چالش ها
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فرصتهایمنطقهایایراندرپرتواعتدالگرایی

الههکوالیی

استاد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

در طـول بیـش از سـه دهـه گذشـته، بـر اسـاس نگـرش سیاسـي حاکـم بـر کشـور در حوزه 
سیاسـت داخلـي، پیامدهـا و بازتـاب آن در حـوزه سیاسـت خارجـي نیـز انتقـال یافتـه اسـت. 
هنگامـی کـه دولـت هاشـمي ، بازسـازي کشـور را بعـد از جنـگ عـراق بـا ایران هـدف قـرار  داد، 
رویکـردی واقع گرایانـه در سیاسـت  خارجـي جمهـوري اسـالمي ایـران شـکل گرفـت. در دوره 
سـیدمحمدخاتمي در امتـداد سیاسـت  داخلـي مبتنـي بـر رشـد و توسـعه، اعتـالي مـادي و 
معنـوي مـردم ایـران و تقویـت روند دموکراتیک سـازي در کشـور، همـکاري، تعامـل، تنش زدایي 
و اعتمادسـازي درحـوزه بین المللـي دنبـال شـد. پـس ازخاتمـی رویکـردی تهاجمـي در امتـداد 
عوام گرایـی و تـالش برای همـراه سـازی افکارعمومي بین المللي، بـه دلیل سیاسـت هاي ناعادالنه 
و تبعیض آمیـز نظـام سـرمایه داري در جهـان و نیـز سیاسـت هاي یکجانبه گرایانه آمریکا، توانسـت 
درفضـاي بین المللـي حمایت هایـي را به دسـت آورد. در این سیاسـت  خارجي، منافـع مردم ایران 
و خدمـت سیاسـت  خارجـي بـه اهـداف رشـد و توسـعه در داخـل، جایـگاه خـود را از دسـت  داد. 
ایـن رویکـرد غیرواقع گرایانـه نسـبت بـه توانایي هـا و جایـگاه منطقه ای ایـران، اهرم هـاي قدرت و 

موقعیـت ایـران در منطقـه غـرب آسـیا نیـز بی اثر سـاخت. 
بـا برگزیـده شـدن مشـی اعتـدال در سیاسـت داخلی و خارجـی ج. ا. ایـران در پـی انتخابات 
ریاسـت جمهـوری خـرداد 92، مسـیرهای جدیـدی بـه سـوی شـکل گیـری تعامـل سـازنده بـا 
کشـورهای منطقـه و جهـان برداشـته شـد. ایـن رویکـرد جدیـد راه را بـرای تحقـق یافتـن سـند 
چشـم انـداز و ایجاد شـرایط مناسـب بـرای ایفای نقش سـازنده ایـران در خاورمیانه بـزرگ فراهم 
آورده اسـت. تنظیـم عقالیـی و سـازنده روابـط با همسـایگان پردردسـر و آشـوب زده در شـرق و 
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غـرب کشـور، در چارچـوب روابط همـه جانبه بـا بازیگران منطقـه ای و بین المللـی، در تداوم این 
راه قابـل دسترسـی اسـت. در ایـن مقالـه تاثیـر ایـن تحـول در سیاسـت خارجی ایران در سـطح 

منطقـه و فرصت هـای فـراروی ایـران بـا روش توصیفـی- تحلیلی بررسـی می شـود. 

واژگان کلیدی : ایران، واقع گرایی، آرمان گرایی، اعتدال گرایی، غرب آسیا
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تأثیربیثباتیدرمنطقهخاورمیانهبراعتدالگراییدر
سیاستخارجیحزبعدالتوتوسعهترکیه

میالدگرجیازندریانی

دانشجوی ارشد روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی

هوشنگشیخی

دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

حـزب اسـالم گـرای حاکـم در ترکیه بعد از یـک دوره طوالنـی حکومت افـراط گرایان نظامی 
و کمالیسـت های متعصـب در سـال 2002 توانسـت در ایـن کشـور بـر سـریر قـدرت تکیـه زنـد 
تـا فصـل تـازه ای از سیاسـت خارجـی را در ایـن کشـور رقـم بزنـد و افـراط گرایـی را به حاشـیه 
براند.حـزب اسـالم گـرای ترکیـه بـر اسـاس اصـول سیاسـت خارجـی خـود کـه عبارتنـد از بـه 
صفـر رسـاندن مشـکالت با همسـایگان؛ توازن بیـن آزادی و امنیت؛ دیپلماسـی موزون؛ سیاسـت 
خارجـی چنـد بعـدی و گفتمـان انعطـاف پذیری- سـخت گیـری در پـی عملی کـردن این اصول 
اسـت کـه بـه ایجـاد اعتـدال در سیاسـت خارجی منتهی شـود وبه اهـداف سیاسـت خارجی خود 
نائـل آیـد. امـا اعتدال گرایـی در منطقه خاورمیانـه که پرتنش تریـن منطقه جهان در هزاره سـوم 
اسـت کار دشـواری اسـت و بـه آسـانی نمیتوان به آن دسـت یافـت. ترکیه نیز که بعـد از روی کار 
آمـدن حـزب عدالـت و توسـعه بـه عمـل گرایـی در سیاسـت خاورمیانـه ای خـود پرداخـت، خواه 
نـا خـواه درگیـر مناقشـات منطقه خاورمیانه شـده اسـت و در بسـیاری مـوارد نمیتوانـد اعتدال و 
میانـه روی را پیشـه کنـد هرچنـد در بسـیاری از این مناقشـات سـعی بر آن داشـته اسـت که به 
عنـوان یـک میانجـی و یـک کشـور بـی طـرف نقش آفرینـی کنـد. امـا در نهایت عمق مناقشـات 
در ایـن منطقـه و ایدئولوژیـک بـودن ایـن اختالفـات و در نهایت دخالـت قدرتهای بـزرگ در این 
منطقـه باعث شـده اسـت ترکیـه نتواند در بسـیاری موارد بی طرفـی را دنبال کنـد و باعث عدول 

حـزب اسـالم گـرای ترکیـه از اعتدال گرایـی در سیاسـت خارجی خود شـده اسـت.

واژگان کلیدی: حزب عدالت و توسعه، اعتدال گرایی، خاورمیانه، میانجی گری، سیاست خارجی



 سیاستخارجیاعتدالگرا
130

تنشوهمکاریدرروابطایرانوترکیهپسازبهرویکارآمدن
حزبعدالتوتوسعهبراساسنظریهسازهانگاری

یوسفقنبری

چکیده

ایـران و ترکیـه دو بازیگـر مهـم در منطقـه بـه شـمار می آینـد کـه هـر یـک به نحوی سـعی 
در افزایـش قـدرت و حـوزه نفـوذ خـود در سـطح منطقـه دارند.روابـط دو کشـور از زمـان صفویه 
و عثمانـی تـا بـه حـال همـواره دارای تنـش بـوده اسـت وهیـچ وقـت به صـورت همـکاری کامل 
نبـوده اسـت. ترکیـه و ایـران جهـان بینی هـا و ایدئولوژی هـای متفاوتـی دارنـد که احتمـاال هرگز 
نمـی تـوان آنهـا را بـه طـور کامـل بـر هم منطبـق کرد امـا با بـه روی کار امـدن حـزب عدالت و 
توسـعه در سـال 2002 و در پیـش گرفتن سیاسـت نوعثمانـی گرایی در روابط خارجـی ترکیه به 
دنبـال ایـن اسـت تـا جایگاه بهتری نسـبت به گذشـته در تحـوالت خاورمیانه و منطقـه پیدا کند. 
جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز اهداف خاصـی را در سـطح خاورمیانـه و منطقه دنبـال می کند که 
بسـیاری از انهـا بـا اهـداف ترکیـه هم جهـت و هماهنگ هسـتند. مقالـه حاضر تـالش دارد که بر 
اسـاس رهیافـت سـازه انـگاری مولفه هـای سیاسـت خارجی جمهـوری اسـالمی ایـران و ترکیه را 

بررسـی کنـد و تاثیـر متقابـل سیاسـت خارجـی دو کشـور را در منطقـه بر هـم تحلیل کند.

واژگان کلیدی: ایران، ترکیه، سازه انگاری، روابط خارجی، همکاری، تنش. 
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چالشمنطقهايسیاستخارجياعتدالگرا؛رادیکالیزهشدنسیاست
امنیتيخاورمیانه

ابراهیممتقي

استاد دانشگاه تهران

چکیده

بحـران امنیـت منطقـه اي در خاورمیانـه تابعـي از معماري نظـام بین الملـل و چگونگي توزیع 
قـدرت بیـن بازیگـران مؤثـر منطقـه اي همانند ایـران، عربسـتان و ترکیه مي باشـد. نسـبت قدرت 
بیـن بازیگـران منطقـه اي مي توانـد عامـل ایجـاد ثبـات، تعـادل و یـا شـکاف امنیتـي تلقي شـود. 
در سـال هاي 2001 بـه بعـد موقعیـت ایران در سـاختار نظـام امنیت منطقـه اي ارتقاء پیـدا کرد. 
جنـگ آمریـکا در افغانسـتان و عـراق را بایـد یکـي از عوامل تحـرک ژئوپلیتیکي ایـران در محیط 
منطقـه اي دانسـت. خـأ قـدرت در مرزهاي شـرقي و غربي ایـران را باید به عنوان یکـي از عواملي 

دانسـت کـه زمینه هـاي ایجاد بحـران در محیـط منطقـه اي را فراهم مي سـازد.
تحـرک منطقـه اي عربسـتان، ترکیـه، مصـر و امـارات عربـي متحـده بـراي مقابلـه بـا ایـران 
در قالـب »هـالل شـیعي« شـکل گرفتـه اسـت. معادلـة قـدرت در سـال هاي 13 – 2006 بـا 
نشـانه هایي از تضـاد روبـه رو بـوده اسـت. در ایـن دوران زمینه براي ظهـور گروه هـاي تکفیري در 
محیـط منطقـه اي ایجـاد شـد. گروه هـاي تکفیـري به همـراه بازیگران مؤثـر در سیاسـت و امنیت 
منطقـه اي، شـکل خاصي از شـکاف نامتعـادل قدرت را به وجـود آورده اند. اگرچه تاکنـون بازیگران 
اصلـي نظـام منطقـه اي تمایـل چنداني بـراي رویارویي سـاختاري نداشـته اند، اما مي تـوان بر این 
موضـوع تأکیـد داشـت کـه مؤلفه هاي »جنـگ نیابتـي« و همچنین »جنـگ نامتقارن کم شـدت« 

در سیاسـت بین الملـل شـکل گرفته اسـت. 
هریـک از دو مؤلفـه یادشـده را مي تـوان بخشـي از واقعیت هـاي راهبـردي امنیـت منطقـه اي 
دانسـت. هـر یـک از بازیگران منطقه اي تالش دارنـد تا زمینة نقش آفریني مؤثـر در محیط امنیتي 
را به دسـت آورنـد. در ایـن فراینـد، عربسـتان سـعودي از سـازوکارهاي رادیکالیـزه کـردن فضـاي 
امنیتـي بهـره گرفته اسـت. نشـانه هایي از خشـونت، جنـگ منطقـه اي و ترورهـاي ایدئولوژیک را 
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بایـد نشـانه رادیکالیزه شـدن امنیـت در محیط منطقه اي دانسـت. در این پژوهش تالش مي شـود 
تـا تأثیـر امنیـت رادیکالیـزه شـده بـر سیاسـت اعتدال گـراي منطقـه اي مورد سـنجش و بررسـي 
قـرار گیـرد. الزم بـه توضیـح اسـت کـه چنیـن فراینـدي زمینه هـاي بنیادیـن جـدال منطقه اي و 

همچنیـن »گسـترش بحران امنیتـي« را فراهم مي سـازد.

تکفیري،  رویکرد  کم شدت،  جنگ  سیاست،  رادیکالیزه شدن  منطقه اي،  امنیت  کلیدي:  واژگان 
جنگ نیابتي.
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چالشهایژئوپلیتیکیایرانوبایستگیاعتدالگرایی
درسیاستخارجی

افشینمتقی

استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران

مصیبقرهبیگی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

بسـته شـدن روزنه هـا و تنـگ تـر شـدن محیـط پیرامـون بـرای یـک کشـور در صحنـه ی 
بازی هایـی سیاسـی از جملـه مصداق هـای مهـم چالـش ژئوپلیتیکـی اسـت. در ایـن شـرایط، 
مزیت هـا و ویژگی هـای مثبـت یـک کشـور از لحـاظ جغرافیایـی بـه یـک اهـرم فشـار و بازدارنده 
تبدیـل می شـود و امـکان اسـتفاده ی بهینـه و منفعت طلبانـه از منابـع روزمینـی و زیرزمینـی از 
میـان مـی رود. افزایـش انتروپـی و درجـه ی میرایـی واحدهـای سیاسـی- فضایـی بـر اثـر کاهش 
روابط سیسـتمی با سـایر عناصر سیسـتمی در جهان از جمله پیشـامدهایی اسـت که یک کشـور 
در چنیـن شـرایطی بـدان دچـار می شـود. چنیـن فضایی، بویـژه در کشـورهای جهان سـوم و در 
نتیجـه ی سیاسـت های تندروانـه و تعارضـی پدیـد می آیـد و پـی رفـت آن، انـزوای یـک کشـور و 
هـدر رفـِت منابـع اجتماعـی- انسـانی آن به سـبب نبـود زیرسـاخت ها و گریزناپذیر بـودن تعامل 
در دنیـای امـروز اسـت. پژوهش حاضـر با روش توصیفـی- تحلیلی به پیامدهای سیاسـت خارجی 
تعارضـی ایـران پرداختـه اسـت و می کوشـد تـا این فرضیـه را بـه اثبات رسـاند کـه اعتدال گرایی 
در سیاسـت خارجـی، یکـی از رهیافت هـای سـودآور برای کشـوری اسـت کـه با چالـش و انزوای 
ژئوپلیتیکـی رویـارو می باشـد. نتایـج این پژوهش، نشـانگر آن اسـت که برای اسـتفاده ی سـودآور 
از منابـع جغرافیایـی در شـبکه ی درهـم تنیده ی قدرت هـا، در پیش گرفتن یک سیاسـت خارجی 
معتـدل و میانـه رو می توانـد منفعـت مناسـب بـرای یک کشـور را فراهم سـازد و وزنه ی سیاسـی 

آنـرا افزایـش دهد.

ایران خارجی  سیاست  اعتدال گرایی،  ژئوپلیتیکی،  انزوای  ژئوپلیتیکی،  چالش  کلیدی:  واژگان 
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تأثیرسیاستخارجیجمهوریاسالمیایران
برنظامامنیتمنطقهایخلیجفارس

سیدمحمدرضاموسوی

اصغر حاتمی 

چکیده

امنیـت منطقـه ای عبـارت اسـت از نظام منطقـه ای که بر اسـاس آن واحدهای تشـکیل دهنده 
یـک منطقـه بر حسـب نگرانیهـا و درک یکسـان از تهدیدها، به منظـور ایجاد و حفـظ امنیت خود 
تـن بـه قواعد و سـازوکارهای مشـخص می دهند. باری بـوزان و ویور این قواعد و سـازوکارها را در 
گـرو توجـه بـه فرهنـگ، تاریـخ و هویت مشـترک مردمـان آن منطقه می داننـد. از دیـدگاه بوزان 
یکـی از ویژگیهـای مهـم مجموعـة امنیتی منطقـه ای، وجود حداقـل دو بازیگر مؤثر اسـت. ایران، 
عربسـتان و عـراق از دیربـاز از جملـه بازیگـران مهم و تأثیرگـذار در منطقه خلیـج فارس اند. دیگر 
ویژگـی نزدیکـی و مجـاورت جغرافیایـی اسـت کـه البتـه این مؤلفـه با حضـور امریـکا در منطقه 
خلیج فـارس جـای سـوال دارد. امریـکا یـک قدرت برتر اسـت و به دلیـل منافع امنیتـی اش حضور 
خـود را در منطقـه ضـروری می داند. در این میان جمهوری اسـالمی ایران برخالف سـایر دولتهای 
حاشـیة خلیج فـارس بـا حضـور قدرتهـای فرامنطقه ای مخالفت جـدی دارد و بر این باور اسـت که 
دولتهـای منطقـه بـدون دخالـت عوامـل خارجی می تواننـد امنیت منطقـه خلیج فـارس را تأمین 
کننـد. در ایـن میـان تنهـا جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت که بـا حضـور قدرتهـای فرامنطقه ای 
مخالفـت جـدی دارد و بـر ایـن باور اسـت که دولتهـای منطقه بـدون دخالت ایـن عوامل خارجی 
می تواننـد امنیـت منطقه خلیج فارس را تأمین کنند. این نوشـتار با بررسـی رفتار سیاسـت  خارجی 
جمهـوری اسـالمی ایـران در تالش بـرای برقراری نظـام امنیت منطقـه ای خلیج فارس را بررسـی 
کـرده اسـت. اعمـال سیاسـت مداخله گر و تنـش زا مبنی بر پررنگ کردن مسـایل هویتـی، مذهبی 
و قومـی در منطقـه بـه تقابـل سیاسـت خارجـی کشـور بـا کشـورهای منطقه منجر شـده  اسـت.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی، امنیت منطقه ای، خلیج فارس.
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سیاستخارجیاعتدالگراوتحوالتجهانعرب؛نقشآفرینی
عربستانسعودیدرتحوالتانقالبیمن

سیدمجتبیموسوینژاد

کارشناسی ارشد روابط بین الملل

رمضانشریفی

جمیلمیالنی

چکیده

بـا وقـوع انقـالب مردمـی یمـن در سـال 2011عربسـتان از قدرت گیـری نیروهـای مردمی و 
شـیعی در هـراس افتـاد چـون کـه آن را هـم تهدیـدی بـرای قـدرت خـود و هـم تهدیـدی برای 
شـعله ور شـدن بحران هـای شـدید و فزاینـده ی داخلـی خـود می دانـد و در پـی آن اسـت کـه با 
دخالـت در رویدادهـای اخیـر یمـن ایـن جنبـش انقالبـی را در نطفـه خفـه کنـد تـا از بـه وجود 
آمـدن یـک دولت مسـتقل در نزدیکی خـود جلوگیری کنـد و همچنین نفوذ سیاسـی و اقتصادی 
سـابق خـود در یمـن را حفـظ کنـد. بـا روی کار آمدن سیاسـت خارجـی اعتدال گرایـی در ایران، 
ایـن فرصـت هسـت تـا قدرت هـای منطقـه ای ایـران و عربسـتان، بـا یکدیگـر بـه گفتگـو و تفاهم 
رسـیده و مانـع از دخالـت عربسـتان در تحـوالت یمـن شـود. تحقیـق حاضـر در پـی آن اسـت تا 
علـت دخالت هـای نظامـی سیاسـی عربسـتان د ر یمـن را بررسـی کنیـم و همچنیـن مشـخص 
کنیـم منافـع و خواسـته های دولـت عربسـتان از دخالـت در امـور و رویدادهـای یمـن چیسـت؟ 
در ایـن راسـتا فرضیـه مـا ایـن اسـت کـه نگرانـي از تسـري انقالب یمـن با نقـش فعـال و تعیین 
کننـده جریان هاي شـیعي بـه مرزهاي عربسـتان و همچنین داشـتن منافع اسـتراتژیک اقتصادی 
و سیاسـی عربسـتان در یمـن کـه بـا حفـظ وضـع موجـود تأمیـن می شـود و نـه انقـالب، باعـث 

دخالت هـاي سیاسـي و نظامـي ایـن کشـور در تحـوالت یمن شـده اسـت

واژگان کلیدی: انقالب مردمی، جنبش انقالبی، سیاست خارجی اعتدالی، نفوذ سیاسی و اقتصادی، 
جریان هاي شیعي، منافع استراتژیک



 سیاستخارجیاعتدالگرا
136

سیاستخارجیاعتدالگراونقشافرینیایراندرمنطقهخلیجفارس
ازمنظرنظریهجیمزروزنا

دکترمهدینجفزاده

مهدیخوشرفتار

چکیده

سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران در قبـال کشـورهای منطقـه خلیج فـارس از آن 
جملـه موضوعـات بـا اهمیـت اسـت کـه در تکمیـل پرسـش از سیاسـت خارجـی و منافـع ملـی 
کشـورهای ایـن دو حـوزه در قبـال ایـران، بایـد بـه آن پرداختـه شـود، در ایـن مقالـه سیاسـت 
خارجـی دولـت اعتدال گـرا در قبـال کشـورهای منطقـه خلیج فـارس از منظـر نظریه پیوسـتگی 
جیمـز روزنـا بررسـی شـده اسـت. بـا توجه بـه نقش محـوری نظریـه جیمـز روزنا طی سـال های 
اخیـر جهـت تحلیل و فهم سیاسـت خارجـی، در این مقاله سیاسـت خارجی دولـت اعتدال گرایی 
کـه بـر مبنـای اعتدال گرایـی، عملگرایـی در قالـب اسـالم و آموزه هـای قرآنـی، خـودداری از 
هرگونـه دخالـت در امـور داخلـی دولت هـای دیگـر، اتحـاد و ائتـالف با دیگـر کشـورها مخصوصا 
کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس و از منطـر نظریه پیوسـتگی جیمز روزنا بررسـی شـده اسـت. در 
ایـن جسـتار اعتدال گرایـی بـر مبنـای آموزه هـای قرآنـی که بـر گفتمان سیاسـت خارجـی ایران 
حاکـم می باشـد مـورد کنـکاش قـرار می گیـرد. سـپس عوامـل موثـر و تاثیـر گـذار بـر سیاسـت 
خارجـی ایـران مشـخص گشـته کـه بـه نظـر می رسـد مهمتریـن عوامـل تاثیرگـذار بر سیاسـت 
خارجـی ایـران عامـل سـاختار نظـام بیـن الملـل و فـرد می باشـد. اهمیـت ایـن تحلیـل از آن جا 
ناشـی می گـردد کـه مـا را در درک ریشـه های سیاسـت خارجی اعتدال گـرا و مولفه هـای خارجی 
تاثیـر گـذار بـر آن آگاه می سـازد. . فـرض مقالـه بـه ایـن گونه اسـت که سیاسـت خارجـي دولت 
اعتدال گـرای ایـران از منظـر پیـش تئـوري روزنـا برجسـتگی متغیـر نظـام بیـن الملـل و فـرد را 
نشـان می دهـد کـه بـا رویکـرد ایـران در قبال کشـورهای منطقـه خلیج فـارس به چشـم می آید.
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 ایـن پژوهـش مبتنـی بر روش توضیفی انجام شـده اسـت و گـردآوری اطالعات نیـز به روش 
کتابخانه ای – اسـنادی می باشـد.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی، اعتدال گرایی، نظریه پیوستگی روزنا، خلیج فارس
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سیاستخارجیاعتدالگراوروابطایرانوعربستانسعودی

جعفرنقدی

 امیرهوشنگ میرکوشش

چکیده

ایـران و عربسـتان بـه عنـوان دو قدرت منطقـه ای همـواره دارای روابط مبتنی بـر رقابت بوده 
انـد. دوران هشـت سـاله گذشـته را می تـوان یکـی از پرتنـش تریـن دوران در روابـط دو کشـور 
بشـمار آورد. امـا بعـد از روی کارآمـدن دولـت روحانـی گفتمـان سیاسـت خارجی ایـران تغییر و 
ذیـل عنـوان کلـی اعتدال گرایـی قـرار گرفـت. البتـه به رغـم تغییر گفتمـان در سیاسـت خارجی 
موضوعـات تنـش زای منطقـه ای و بیـن المللـی همچنان بـه قوت خود باقـی ماندنـد؛ موضوعاتی 
همچـون بحـران سـوریه، فرقه گرایـی در منطقه، حضور القاعـده در عراق و برنامه هسـته ای ایران 
کـه بـه شـدت بـر روابط ایران و عربسـتان تأثیرگذار هسـتند. در ایـن تحقیق تالش داریـم ابتدا با 
تبییـن مفهـوم اعتدال گرایـی در سیاسـت خارجی و سـپس تبییـن موضوعات چالـش زا و فرصت 
زای مرتبـط بـا دو کشـور در منطقـه نشـان دهیـم کـه آیـا از میـزان تنش هـا در روابط دو کشـور 
در سـایه سیاسـت خارجـی اعتدال گـرا کاسـته خواهـد شـد یـا نـه؟ روش پژوهش نیز بـه صورت 
تحلیلی-توصیفـی اسـت. بدیـن منظـور کـه با توصیـف متغیرهای مداخلـه گر میـزان تأثیرگذاری 
آن هـا در روابـط دو کشـور مـورد تحلیل قـرار خواهد گرفت. امـا نتایجی که از ایـن تحقیق حاصل 
می شـود: 1- چشـم انـداز روابـط ایـران و عربسـتان سـعودی بـه رغـم وجـود موضوعـات تنش زا 
مثبـت ارزیابـی می شـود؛ 2- تنـش زدایـی حرکتـی کلـی و عمومـی در حـوزه سیاسـت خارجـی 
اعتدال گـرا بـه شـمارمی رود؛ 3- بـا توجـه به بروز نشـانه های پرهزینه از سـوی سیاسـت خارجی 
اعتدال گـرا ایـران از یـک دولـت طمـع کار )ماجراجویـی در سیاسـت خارجـی( به دولـت جویای 
امنیـت )نقـش سـفیر صلـح در منطقـه( تبدیـل شـده اسـت؛ و 4- تعامل بیشـتر ایران بـا غرب و 
بـه ویـژه آمریـکا موازنـه قـدرت را در منطقـه به ضـرر عربسـتان و به نفع ایـران رقـم خواهد زد. 

واژگان کلیدی: اعتدال گرایی، تنش زدایی، موازنه قدرت، فرقه گرایی، دولت جویای امنیت.
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سودمندییاناسودمندیخاورمیانه
بهعنوانیکسازهدرسیاستگزاری

دکترناصرهادیان

استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

منطقـه خاورمیانـه در نـگاه غرب متضمن مفهـوم دوری یا نزدیکی جغرافیایی نسـبت به غرب 
جغرافیایـی بـوده اسـت و نـام گـذاری آن دقیقا بر اسـاس این معیار صـورت گرفته اسـت. این نام 
گـذاری در منطـق سـودانگارانه غـرب مبیـن نوعی نفع یـا منفعت نیز بـوده اسـت. در واقع، ارزش 
گـذاری بـر مبنای مسـافت خـود معیاری بـرای میزان اهمیت سیاسـت گـزاری و سـرمایه گذاری 
بـوده اسـت. لـذا در یـک نگاه کلی می تـوان گفـت خاورمیانه ای که غـرب تعریف کرده بـود، واجد 
دو نـوع مفیدیـت جغرافیایـی و مفیدیت در مقـام تدبیر فهمی بوده، اما به تدریـج این نام و مفهوم 
دچـار قبـض و بسـط سیاسـی شـده اسـت. مثال برخـی اوقـات پاکسـتان و افغانسـتان و همچنین 
تونـس و مصـر جزئـی از خاورمیانـه محسـوب می شـوند )خاورمیانـه جدیـد، خاورمیانه بـزرگ( و 
بعضـی اوقـات ترکیـه از منظـر برخـی جـزو گسـتره آن و از منظـر برخـی دیگـر خارج از گسـتره 
آن اسـت. ایـن تبدیـل در دربرگیـری منطقـه خاورمیانه که بعضـی کشـورها روزی در درون آن و 
روزی دیگـر در خـارج آن قـرار می گیرنـد، بیانگـر قبض و بسـط جغرافیایی این منطقه نیز اسـت.

پرسـش ایـن اسـت که آیا در مقـام سیاسـتگزاری می توان در بـاره مفهوم خاورمیانـه فایده ای 
؟  جست

آنگونـه کـه دیـده شـده، تاکنـون سیاسـت مشـترکی در خصوص منطقـه وجود نداشـته و هر 
کـدام از بازیگـران یـا نقـش آفرینـان بیـن المللی در بـاره هر کدام از کشـورهای منطقه سیاسـت 
خاصـی را تعریـف و پیـاده می سـازند. بـه عنـوان مثـال آیـا سیاسـت امریـکا در خصـوص مصـر، 
عربسـتان، ترکیـه، تونـس و حتـی سـازمان های منطقـه ای از یک مدل یـا فرمول تبعیـت می کند 
و یکسـان اعمـال می شـود؟ بدیهـی اسـت کـه پاسـخ منفـی اسـت. معمـوال به گـذر امـن نفت از 
خلیـج فـارس اشـاره می شـود. همیـن اشـاره کلی  اگـر چـه کلگرایانـه و در خصوص یـک منطقه 



 سیاستخارجیاعتدالگرا
140

اسـت؛ امـا بـاز شـامل خاورمیانـه نمـی شـود و معطـوف بـه خلیـج فـارس اسـت. تأمـل در ایـن 
واقعیـت، بیانگر آن اسـت که همچنـان ملت-دولت )Nation-State( دارای اهمیت اسـت. مفروض 
دیگـر ایـن می توانـد باشـد که هویـت منطقـه خاورمیانـه در اصل دچار قبض و بسـط شـده و لذا 
هیچکـدام از بازیگـران نسـخه واحـدی بـرای کل کشـورهای منطقـه نمیتوانند اعمـال کنند؛ چرا 
کـه انسـجام و هویـت منطقـه ای به شـکلی که مثـال در اتحادیـه اروپا دیـده می شـود، در اینجا به 

سـختی قابل تشـخیص و مشـاهده است.

واژگان کلیدی:  خاورمیانه، قبض و بسط سیاسی و جغرافیایی، تدبیر فهمی، ملت-دولت، هویت 
منطقه ای



سپهرمنطقهای
محورسوم
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تاثیرگفتماناعتدالگراییدولتیازدهمدرمواجههبا
مخاطراتجهانیمحیطزیست

مسلماخوانفرشی

کارشناس ارشد روابط بین الملل، پردیس دانشگاه گیالن

علیرضابهمنی

کارشناس ارشد روابط بین الملل، پردیس دانشگاه گیالن

احمداحمدی

کارشناس ارشد آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی، پردیس تحصیالت تکمیلی علوم و تحقیقات دماوند

چکیده

اعتـدال سیاسـی مفهومـی انتزاعـی و نسـبی اسـت و هـر تعریـف کلـی نظیـر میانـه روي یـا 
دوري از افـراط و تفریـط از ابهـام آن نمـی کاهـد. گفتمان سیاسـت خارجی دولـت یازدهم نیز در 
چهارچـوب گفتمـان کلـی اعتـدال تکویـن می یابد. از ایـن رو، گفتمان سیاسـت خارجـی جمهور 
ي اسـالمی ایـران در دولـت یازدهـم را می تـوان گفتمـان اعتدال یـا اعتدال گرایی نامیـد، به گونه 
اي کـه رفتارهـا و راهبردهـاي سیاسـت خارجـی جمهوري اسـالمی ایران در مسـائل و چالشـهای 
عرصـه  در  جهانـی(  محیطی)گردوغبار،آب،گرمایـش  زیسـت  و  اجتماعـی  سیاسـی،اقتصادی، 
بین الملـل در دولـت یازدهـم نیـز در قالب گفتمـان اعتدال گرایی تکویـن یافته و اجرا می شـود. با 
نمایـان شـدن ابعـاد گوناگـون تغییر در محیط زیسـت و پیامدهای آن بر سـاکنین کـره زمین،این 
پدیـده بـه  تدریـج مـورد توجه کشـورها و نهادهـای داخلـی و بین المللی قـرار گرفته و بـه یکی از 
دسـتور کارهـای ثابـت  در مذاکـرات دیپلماتیـک دولت هـا و مجامـع بین المللی بدل شـده اسـت.

ایـن مقالـه از یـک سـو در مقـام معنایابـی و برگشـایی مفاهیـم گفتمـان اعتدال گرایـی در عرصه 
سیاسـت خارجـی و از سـوی دیگر در پـی ارائه راهبردهای بهینه ای اسـت که در نظـام بین الملل، 
ایـران بتوانـد اهـداف خـود را در بهـره گیـری از فرصـت همکاری هـای منطقـه ای و بین المللی در 

زمینـه کاهـش اثـرات بحران هـای زیسـت محیطی جهانـی، در داخل کشـور محقق سـازد.

واژگان کلیدی: اعتدالگرایی، محیط زیست، بحران بین المللی، دولت یازدهم، سیاست خارجی.
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تقابلایراناسالمیوسردمدارانآمریکا،ازمنظررهبرینظام

هاشماندیشه

کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث

چکیده

استکبارسـتیزی از مهمتریـن عناصـر تشـکیل دهنـده فرهنـگ و تمـدن در حیـات اجتماعی 
انسانهاسـت، جاودانگـی و اسـتمرار ایـن اندیشـه بیـش از هر چیز مرهـون تالش رادمردانی اسـت 
کـه بـا همـت واالی خویـش بشـریت را بـه اسـتقالل، عدالـت، آزادی، سـعادت و جاودانگـی فـرا 

اند. خوانـده 
قدرتهـای اسـتعماری بـه خصـوص آمریـکا همـواره در طـول تاریـخ در پی سـلطه بر بشـریت 
بـوده انـد و ویژگیهـای سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی قلمـرو پهنـاور سـرزمینهای اسـالمی بـه 
خصـوص کشـور ایـران باعـث طمـع بیشـتر زور مـداران گشـته و تـالش گسـترده آنـان را جهت 

حضـور در ایـن مناطـق موجب شـده اسـت .
آیـت اهلل العظمـی خامنـه ای کـه ادامـه دهنـده راه امـام خمینی )ره(اسـت، مبارزات اسـالمی 
خـود را خـود را علـی رغـم تهدیـدات گوناگـون علیه آمریکا شـروع نمـود و در مدت بیش از سـی 
سـال مبـارزه علیـه کفـر و اسـتکبار جهانـی بـا بینـش عمیق و بصیـرت کافـی ووافـی در برابر هر 
گونـه توطئـه و دسیسـه آمریـکا قـد علـم کـرد و جهانیان را، بـه هوشـیاری وبیداری دعـوت کرد، 
مـادر ایـن کوتـاه، بیانات وفرمایشـات مقام معظـم رهبری دربـاره آمریکا وموضع گیری ایشـان در 

برابرسـردمدارا ن آمریکایـی را مـورد بررسـی وتحقیق قـرار می دهیم.

واژگان کلیدی: امام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری،آمریکا، استکبار، ایران،جهان.
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اعتدالدرنقدونقدپذیریباتمرکزبرتوافقژنو

محمدحسندریایی

پژوهشگر مسائل خلع سالح

چکیده

پرونـده هسـته ای مهمتریـن موضـوع ملـی اسـت و لـذا مذاکرات هسـته ای نیز یـک موضوعی 
ملـی اسـت. خوشـبختانه اجمـاع ملـی در ایـن خصـوص وجـود داشـته و بایـد ایـن اجمـاع را بـه 
عنـوان نقطـه قـوت حفـظ نمـود. از نظر حقوقـی و بین المللـی، برنامه اقـدام ژنو نیز یک دسـتاورد 
ملـي اسـت و بـه نظـرم همـه ایراني هـا باید نسـبت بـه آن احسـاس وظیفـه نمایند. معتقـدم اگر 
کمـاکان بـه صـورت ملـي به ایـن موضوع نـگاه کنیم بسـیاري از مشـکالت حل مي شـود. زیرا اگر 
بـر ایـن اعتقادیـم کـه برنامه اقدام ژنو داراي محاسـني اسـت،  باید آنـرا در قالب خدمـت به منافع 
ملـي بیـان کنیـم و چنانچـه نقـدي داریـم باید آنرا هـم در ایـن قالب مطـرح نمائیم. بـه هر حال 
طرفـداري یـا نقـد باید در راسـتاي تقویت منافع ملي و فرآیند مذاکرات باشـد. آنچـه اصالت دارد، 

حفـظ منافع ملـي کشـور در فرآیند مذاکرات اسـت.
همزمـان بـا تالش هـا بـرای واکاوی ابعـاد مختلـف مذاکـرات هسـته ای و برنامه اقدام موسـوم 
بـه توافـق ژنـو، کـه بـا توجه بـه گسـتردگی پردازش هـای رسـانه ای در بـاره آن به عنـوان یکی از 
جـذاب تریـن مباحـث سیاسـت خارجی ایـران، باعث ایجـاد فضای گسـترده ای از اظهـار نظرهای 
متنـوع گردیـد، نگارنـده کوشـیده اسـت روایت عمیق تـر و تحلیلی تـری از این توافـق ارائه نماید 
و بـا توجـه بـه مطالعـات خـود در ایـن حـوزه طـی بیسـت سـال گذشـته، بـا جمـع آوری نظرات 
مختلـف پیرامـون ایـن موضوع به بررسـی و تحلیـل حقوقی، فنی و سیاسـی این موضـوع بپردازد. 
در ایـن زمینـه بـا مطالعـه همـه اسـناد، مقـاالت و کتابهای انتقـادی 71 نقـد در مـورد توافق ژنو 
و پاسـخهای ارائـه شـده بـه آنهـا را در سـه قالـب نقد بـه سـاختار و روش مذاکـره نقد ارائه شـده 

است. 
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هـدف کمـک بـه ارتقـای درک عمومـی و تخصصـی از توافقـات بین المللـی در حـوزه خلـع 
سـالح و بویـژه طـرح اقدام مشـترک ژنو اسـت. چون بـا توجه به شـرایط موجود و اهمیـت برنامه 
اقـدام ژنـو، جامعـه نیـاز دارد نـگاه عمیـق تری بـه مناظرات جـاری در بـاره توافق مذکور داشـته 
باشـد و فـارغ از تحلیل هـای رسـانه ای و سیاسـی کـه معموال نمـی توانند الیه هـای حقوقی و فنی 
یـک توافـق را بـه انـدازه کافـی واکاوی کنند، یـک تحلیل بیطـرف و تخصصی تر از مسـئله پیش 
رو کـه اهمیـت فـوق العـاده ای بـرای جامعه پیدا کرده اسـت، دریافت کنـد. نگارنده بـر این اعتقاد 
اسـت کـه ایـن قبیـل تحلیل هـا و مطالعات باعث مي شـود نقـاط ضعف و قوت آسـیب شناسـی و 
بـرای مذاکـرات بعـدی نقـاط ضعـف برطـرف و نقاط قـوت تقویـت شـود. معتقدم آسیب شناسـي 
مذاکـرات بین المللـی بـه رشـد چشـمگیر سـطح دیپلماسـي کشـورمان کمـک رسـانده اسـت؛ به 
نحـوي کـه بـدون اغـراق، قـدرت چانـه زنـی و مذاکـرات دیپلماتیک متخصصـان کشـور در حوزه 
امنیـت بین الملـل کـه از منابـع قـدرت کشـورمان محسـوب مي شـود، به اذعـان بسـیاری یکی از 

منابـع قدرت کشـور محسـوب می شـود. 

واژگان کلیدی: مذاکرات هسته ای، تقویت منافع ملي، تحلیل حقوقی، فنی و سیاسی
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سیاستخارجیروسیهوامریکادرقفقازجنوبی:
مهاروانعطافدوجانبه

معصومهرادگودرزی

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیالن 

عبدهللباییالشکی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیالن

چکیده

باسـقوط شـوروی منطقـه قفقـاز تبدیل به یکـی از قطب های اسـتراتژیک جهـان و محور یک 
رقابـت تنگاتنـگ و همـه جانبه سیاسـی، امنیتی و اقتصادی میان روسـیه و ایـاالت متحده امریکا 
گردیـده اسـت. ایـن رقابت تنگاتنگ باعث پیچیده شـدن شـرایط در منطقه ای کردیـد که خود از 
بحران هـای عمیـق رنـج می بـرد. در این بین منطقـه قفقاز جنوبی بـه دلیل اهمیـت ژئوپلتیک آن 
و همچنین تمایالت سیاسـی متفاوت سـه کشـور موجود در منطقه شـامل ارمنسـتان، اذربایجان 
و گرجسـتان دارای اهمیـت بیشـتری گردیده اسـت. این مقالـه به چرایی اهمیـت بنیادین منطقه 
قفقـاز جنوبـی در سیاسـت خارجـی روسـیه و ایاالت متحـده امریـکا پرداخته و محورهـای اصلی 
رقابـت بـر سـر کسـب حداکثـر منافـع امنیتـی، اقتصـادی و سیاسـی و شـیوه های نفـوذ و مهـار 
سیاسـی و امنیتـی را کـه هـر بازیگـر بـرای کنتـرل رقیـب ودر عیـن حـال، حفـظ امنیـت حاکم 
برایـن منطقـه اسـتراتژیک بـه کار می گیـرد را مورد بررسـی قرار می دهد. برای پاسـخ به سـواالت 
فـوق، محققیـن ابتـدا شـرایط حاکـم بـر سـه جمهـوری منطقـه و همچنین تاثیـر سـاختار به جا 
مانـده از اتحـاد جماهیـر شـوروی بـر این کشـورها و اهداف و منافع روسـیه و امریـکا را در منطقه 
بـا توجـه بـه پتانسـیل های موجـود در ان مـورد ارزیابی قرار می دهند؛ سـپس به سـیر عملکرد دو 
رقیـب در روند نفوذ و دسـتیابی به اهداف و شـیوه های سـد نفـوذ متقابل از طریـق ایجاد بلوکها و 
طرحهـای همکاری هـای اقتصادی، سیاسـی و امنیتی پرداخته تا نشـان دهند دو کشـور در مسـیر 
دسترسـی بـه اهـداف خـود با چـه موانع سـاختاری روبرو هسـتند. در این نشـتار محققین نشـان 
خواهنـد داد کـه بـا توجـه بـه رقابـت همـه جانبه دو کشـور روسـیه و امریـکا، هیچ یـک خواهان 
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بـه هـم خـوردن امنیـت و ثبـات منطقه نبـوده و در تالشـند تا در یـک محیط سیاسـی و امنیتی 
متعـادل تـری خواسـته های خود را دنبـال کنند. 

متفاوت،  تمایالت سیاسی  ژئوپلتیک،  اهمیت  استراتژیک،  رقابت  قفقار،  واژگان کلیدی: منطقه 
ارمنستان، اذربایجان و گرجستان
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بررسیوجوههمانندیوناهمانندیقطعنامه
"جهانعلیهخشونتوافراطیگری"باقطعنامه"گفتگویتمدنها"

براساسمفهومدیپلماسیچندجانبه

محمدجوادرنجکش

مجیدنصیرینسب

محمودباهوشفاردقی

چکیده

دیپلماسـی چنـد جانبـه، دانـش و هنـر بـه کارگیـری دیپلماسـی در محیط هـای چنـد جانبه 
اسـت. اگـر با نـگاه دولتی به دیپلماسـی چند جانبـه بنگریم، مبنـای این نوع دیپلماسـی حضور و 
مشـارکت در محیط هایـی بـا حضـور بیش از دو دولـت عضو برای پیگیـری اهداف، تامیـن منافع، 
افزایـش نفـوذ و کاهـش آسـیب پذیـری بـا کمتریـن هزینه اسـت. تصویـب قطعنامه جهـان علیه 
خشـونت و افراطـی گـری در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل، بر اسـاس طـرح پیشـنهادی رئیس 
جمهـوری ایران آن هم بدون رای گیری )اجماع کشـورها(، نشـان از اعتبـار و اهمیت طرح مذکور 
در محیـط بین الملـل دارد. در زمانـی کـه ایـران به دلیل پیگیری برنامه هسـته ای خـود در انزوای 
بین المللـی قـرار داشـت، تصویـب ایـن قطعنامـه را می تـوان به عنـوان نقطه عطفـی جهت خروج 
ایـران از ایـن انـزوا دانسـت. بنابرایـن می تـوان یکـی از نقـاط برجسـته سیاسـت خارجـی دولـت 
اعتدال گـرا را تصویـب طـرح مذکور بر شـمرد. در سـال 2001، طرح پیشـنهادی محمـد خاتمی، 
رئیـس جمهـوری سـابق ایـران، تحـت عنـوان گفـت و گـوی تمدن ها بـه تصویب مجمـع عمومی 
سـازمان ملـل رسـید. طـرح گفـت و گـوی تمدن هـا را نیـز می تـوان بـه عنـوان نقطـه عطفی در 
سیاسـت خارجـی دولـت اصالحات در نظر گرفت، چرا که باعث برجسـته شـدن نـام و نقش ایران 
در عرصـه بین المللـی گردیـد. حـال پژوهـش حاضر به دنبال این پرسـش اسـت که بیـن دو طرح 
و قطعنامـه مذکـور - جهـان علیـه خشـونت و افراطـی گری و گفت و گـوی تمدنی(، وجـود دارد.

اعتدال گرا،  دولت  اصالحات،  دولت  جانبه،  چند  دیپلماسی  خارجی،  سیاست   : کلیدی  واژگان 
قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطی گری، قطعنامه گفت و گوی تمدن ها.
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ازاستقاللازجهانبهاستقاللدرجهان

محسنشریعتينیا

عضو هیات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 

زهراتوحیدي

پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیك

چکیده

پرسـش کلیـدي مقالـه حاضـر این اسـت کـه مهمتریـن الـزام توفیـق اعتدال گرایي بـه مثابه 
اسـتراتژي کالن سیاسـت خارجـي ایـران چیسـت؟ نویسـندگان اسـتدالل کـرده انـد کـه توفیـق 
سیاسـت خارجـي اعتدال گـرا در گـرو بازتعریـف "اسـتقالل" بـه عنـوان مفهـوم غالـب سیاسـت 
خارجي کشـور اسـت. به طور سـنتي مفهوم اسـتقالل در سیاسـت خارجي کشـور در نظر و عمل 
بـه معنـاي" اسـتقالل از جهـان" بوده اسـت. این دریافت از اسـتقالل با توجه بـه دگرگوني فضاي 
تعامـل کشـورها و ظهـور جهان به هم پیوسـته محتاج بازاندیشـي اسـت. توفیق سیاسـت خارجي 
دولـت تدبیـر نیازمنـد آن اسـت کـه جایـگاه و نقـش کشـور در نظـم بیـن المللـي را از "بازیگـر 

مسـتقل منفـک" بـه" بازیگـر مسـتقل مرتبط" تغییـر دهد.

واژگان کلیدی: استراتژی اعتدال گرایي، استقالل، استقالل از جهان، بازیگر مستقل منفک، بازیگر 
مستقل مرتبط.
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بانیسیاستخارجیاعتدالگرادراسالم

هوشنگشیخی

چکیده

اسـالم بـه عنـوان یـک دیـن جهـان شـمول، بـرای روابـط دولـت اسـالمی بـا دیگـر دولت ها 
اصـول متقنـی دارد.کـه در قـرآن کریـم به دفعـات این اصول مورد سـفارش و اشـاره قـرار گرفته 
انـد. اصـل اساسـی و فراگیـر در رابطـه مسـلمانان بـا ملـل دیگر صلـح مبتنی بـر عدالت اسـت.به 
طوریکـه طبـق سفارشـات قـرآن کریـم حتـی نباید با دشـمنان هـم خالف عدالـت رفتـار کرد.از 
آنجاکـه اعتـدال بـه عنـوان روشـی جهـت به منصـه ظهور رسـاندن اصل صلـح مبتنی بـر عدالت، 
در ادبیـات اسـالمی از دو ریشـه مرتبط به هم اتخاذ شـده اسـت:1-ِعدل به معنای تـوازن و کردار 
متـوازن و زیسـتن در میانـه و فـارغ از افـراط و تفریـط 2- َعـدل بـه معنـای قـرار دادن هـر چیـز 
در جـای خـودش؛ ابتـداً بـه دلیـل گـره خوردگـی بـا مفاهیـم اسـتحصال شـده از عدالـت ناگذیر 
تـالش بـر ایـن اسـت کـه مبانـی اعتـدال در نصوص اسـالمی با تأکیـد بر آیـات قرآن کریـم مورد 
تبییـن و تشـریح قـرار گرفتـه و امـا نهایتـاً ایـن مقاله در پی آن اسـت تا بـا اتکا به روش اسـنادی 
و بـا اسـتناد بـه آیـات قرآن کریـم، "اعتـدال" را به عنوان روشـی مطلـوب جهت بـه منصه ظهور 
رسـاندن اصـل اساسـی،"صلح مبتنی بـر عدالت" و حتی منبعـث از این اصل معرفـی نماید.نتیجه 
پژوهـش انجـام شـده، فرضیـه مقالـه مبنـی بر اینکـه، اعتـدال تنها روش مطلوب اسـالم بـرای به 

منصـه ظهـور رسـاندن اصـل صلح مبتنـی بر عدالـت اسـت، را ثابـت می نماید.

واژگان کلیدی:صلح، جهاد،عدالت، اعتدال، سیاست خارجی، داراالسالم، دارالکفر.
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رویکرددیپلماسیعمومیآمریکادرقبالایران:
بررسییکصدروزنخستدولتیازدهم

تورجشیرآلیلو

دانشجوی دکتری مطالعات آمریکای شمالی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

در ایـن پژوهـش گزارش هـای سیاسـت گـذاری و توصیه هـای اتاق های فکر در ایـاالت متحده 
آمریـکا بـا هـدف درک سیاسـت خارجـی آمریـکا در قبـال ایـران بـه صـورت عـام، و در قبـال 
دولـت یازدهـم بـه صورت خاص بررسـی شـده انـد. یکصـد روز نخسـت فعالیت دولـت یازدهم به 
عنـوان کانـون توجـه پژوهـش انتخـاب شـده اسـت. در بحث نظـری "رویکـرد ارتباطـی" و مدل 
"نوپولتیـک" کـه بـر ارتباطـات شـبکه ای و نقـش بازیگـران غیردولتـی تاکیـد دارنـد، بـه عنـوان 
رهیافت هـای موثـر بـرای دیپلماسـی عمومـی دولت هـا و اتاق های فکر بررسـی شـده انـد. چنین 
بـه نظـر می رسـد کـه سیاسـت خارجـی آمریـکا در قبـال ایـران بیشـتر بـر مکتـب نورئالیسـتی 
مبتنـی بـوده و دیپلماسـی عمومـی آن نیـز از "رویکـرد ارتبـاط تـوده ای" متاثـر بوده اسـت. این 
سیاسـت ها بـه علت عدم اسـتمرار و نبـود تعامل، فاقـد توان تاثیرگذاری مشـابه رویکـرد ارتباطی 
و بهـره گیـری از نـکات مثبـت دیپلماسـی عمومـی مبتنی بـر مدل های شـبکه ای بوده انـد. پایان 
یکصدمیـن روز نخسـت دولـت یازدهـم بـا مذاکـرات ایـران و گـروه موسـوم بـه "1+5" در ژنـو و 

صـدور "برنامـه اقـدام مشـترک" همزمـان شـد. دوره اخیـر نیازمند بررسـی جداگانه می باشـد.

واژگان کلیدی: ایران، آمریکا، دیپلماسی عمومی، اتاق فکر، ارتباطات، روحانی.
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ترتیباتنوینامنیتیدرخاورمیانهوقدرتهایبزرگ؛
جایگاهچیندرسیاستخارجیاعتدالگرا

مهدیفرازی

دانشجوی دکترای علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

چکیده

با آغاز بیداری اسـالمی در منطقه خاورمیانه و بر هم خوردن نظم پیشـین در زیرسیسـتم های 
غـرب آسـیا کـه تدویـن و راهبری آن تـا پیش از این بـر عهده ایـاالت متحده آمریکا بـود، فرصت 
مناسـبی بـرای نقـش آفرینی سـایر قدرت های بـزرگ فراهم آمد. ادامـه ناتوانی ترکیه و عربسـتان 
سـعودی در ارائـه الگـوی سیاسـی خـود و تاثیرگذاری بر کشـورهایی چون مصر و سـوریه؛ سـبب 
افزایـش اختالفـات در اتحادهای منطقه ای و بن بسـتی در سیاسـت خارجی این کشـورها شـد. اما 
انتخابـات یازدهـم ریاسـت جمهـوری ایـران در کنـار آغاز مذاکـرات مسـتقیم دولـت اعتدال گرا و 

آمریکا سـرآغاز تحـوالت جدیدی در خاورمیانه و جهان شـد. 
جمهـوری خلـق چیـن نیـز پـس از حضـور رهبـران نسـل پنجـم در سـال 2013 و همزمـان 
بـا تحـوالت خاورمیانـه بـر میـزان نقش آفرینی خـود در منطقـه افـزود. دو مرتبه وتـوی قطعنامه 
شـورای امنیـت علیـه سـوریه، مالقات هـا، سـفرها و مذاکـرات متعـدد رهبـران چیـن بـا رهبـران 
خاورمیانـه و حضـور اخیـر چیـن در موضـوع صلـح خاورمیانـه بیانگـر افزایـش یافتـن جایـگاه 
خاورمیانـه در سیاسـت خارجـی چیـن اسـت. تحـول روابط ایـران و غـرب، ادامه وابسـتگی چین 
بـه انـرژی منطقـه خاورمیانـه، تـالش چیـن برای پر کـردن خـالء حضور آمریـکا در افغانسـتان و 
... مهمتریـن دالیلـی اسـت کـه در ماه هـای اخیر جایـگاه غرب آسـیا را در سیاسـت خارجی چین 
افزایـش داده اسـت. امـا آنچـه بایـد مدنظـر داشـت ایـن موضوع اسـت که آیـا تنش زدایـی روابط 
ایـران و غـرب سـبب فاصلـه گرفتـن ایـران از چیـن )آن گونه کـه رهبران چیـن فکـر می کنند( و 
پایـان یافتـن سیاسـت نـگاه به شـرق خواهد شـد؟ پاسـخ احتمالی به این پرسـش آن اسـت که با 
افزایـش جایـگاه چیـن در سیاسـت بین الملـل مدیریت روابط بـا چین به بخش مهمی از سیاسـت 
خارجـی تمـام کشـورها بـدل شـده اسـت؛ در سیاسـت خارجی ایـران نیز حفـظ تـوازن در رابطه 
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میـان شـرق و غـرب )چیـن و روسـیه / اروپـا و آمریـکا( می تواند سـبب بیشینه سـازی منافع ملی 
ایـران شـود. راهبـرد سیاسـت خارجی دولـت اعتدال گـرا تحقق موازنـه مثبت میان شـرق و غرب 

خواهـد بـود و چیـن همچنـان جایـگاه کلیدی خـود را حفظ خواهـد کرد.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی اعتدال گرا، آمریکا، چین، خاورمیانه، ترتیبات امنیتی.
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توافقهستهایوافزایشوزنژئوپلیتیکیایران

دکترعبدالرضافرجیراد

عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

 توافـق هسـته ای ایـران بـا 5+1 بـه رغـم اسـتقبال گسـترده ای کـه از سـوی مـردم ایـران و 
اکثـر کشـور های جهـان از آن بـه عمـل آمـد، امـا در داخل کشـور و خـارج مخالفینی نیز داشـته 
اسـت. مخالفیـن داخلـی ظاهرا از سـر دلسـوزی این مو ضـوع را مطـرح میکنند که محتـوای این 
توافقنامـه بـه نحـوی تنظیـم شـده کـه بـر اسـاس ان جمهـوری اسـالمی ایـران دیگر نمـی تواند 
دسـتاورد های دانـش هسـته ای خـود را حفظ کـرده و به ادامـه این فعالیـت بپردازد، بویـژه اینکه 
بوضـوح مسـئله ادامـه غنـی سـازی در توافقنامـه مطرح نشـده اسـت. این گـروه معتقدند مسـئله 
هسـته ای باعـث شـده اسـت کـه با غنی سـازی تا سـطح بیسـت درصـدی و بـا بومی سـازی این 

دانـش جایـگاه علمـی و ژئوپلیتیکـی ایـران در سـطح منطقـه و جهان افزایـش یابد. 
مخالفیـن خارجـی ایـن توافقنامـه نیـز دالیـل خـاص خـود را دارنـد. بعضـی همچـون رژیـم 
اسـرائیل بـا ایـن اسـتدالل کـه هـر گونـه تفاهم بـا ایـران در این زمینـه که منجـر بـه ادامه غنی 
سـازی حتـی در سـطح محـدود گـردد، دسترسـی بـه سـالح هسـته ای خواهد بـود کـه تهدیدی 
جـدی بـرای اسـرائیل به شـمار مـی رود. البتـه میتـوان گفت کـه اسـرائیلی ها نگرانی هـای جدی 
دیگـری نیـز دارنـد کـه حسـادت در تمـاس و نزدیکـی و رفـع تنش هـا بیـن ایـران و امریـکا کـه 
رقیبـی بـرای ایـن رژیـم در منطقـه، نتیجه ان خواهد بـود از ان جملـه اند. بعضـی مخالفین دیگر 
از جملـه عربسـتان سـعودی ضمن ابـراز تردید درتعهـد ایران، افزایـش وزن ژئوپلیتیکـی ایران در 
منطقـه کـه منافـع عربسـتان را در رقابـت بـا رقیـب منطقـه ای تضعیـف میکنـد، مسـئله اصلی و 

اساسـی بحسـاب می اورنـد.
در همیـن رابطـه تغییـر نگـرش ایـاالت متحـده امریـکا نسـبت بـه مـو ضـو عاتـی همچـون 
سـوریه و لبنـان و بـا حضـور مجـدد حـزب اهلل در کابینـه کـه قبـل از توافقنامـه بـا ان مخالفـت 
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می شـد و همچنیـن نگـرش جدیـد گروههـای فتـح و حمـاس در نزدیکـی تدریجـی به ایـران که 
از حساسـیت های اصلـی سـعودیها اسـت از جملـه مـواردی اسـت که انها را شـدیدا نگـران کرده، 
بویـژه انکـه مذاکـرات دو جانبـه ایـران و امریـکا و عدم اطالع آن هـا از محتوای به دفعات از سـوی 
سـعودی ها مطـرح شـده اسـت. عکـس العمل های منفـی و ناپخته عربسـتان که ناشـی از عصبیت 
در افزایـش وزن ژئوپلیتیکـی ایـران اسـت بـه بـی تدبیـری در سیاسـت خارجی رژیم تعبیر شـده 

است.

واژگان کلیدی: توافق هسته ای ایران، جایگاه علمی، وزن ژئوپلیتیکی، تدبیر و بی تدبیری



سپهرمنطقهای
157

الزاماتساختاریوسیاستخارجیایرانباتأکید
برتوافقهستهایژنو

حسینکریمیفرد

چکیده

متغیرهـای داخلـی و خارجـی متعـددی در جهـت گیری و شـکل دهـی به سیاسـت خارجی 
موثـر می باشـند.در داخـل کشـور بـا توجـه نـوع نظـام سیاسـی نهادها،گروههـا و افـراد تاثیـرات 
متفاوتـی بـر سیاسـت خارجـی دارنـد از طـرف دیگر در سـطح بیرونـی، سـاختار نظـام بین الملل 
محدویت هـا و فرصت هایـی را بـرای دولت هـای فراهـم می نمایـد.در ایـن پژوهـش تـالش برایـن 
اسـت تـا تاثیر سـاختار نظـام بین الملل بر سیاسـت خارجی ایـران )در پرتو نظریـه نئوواقع گرایی 
(مـورد بررسـی قـرار گیرد.فرضیـه ایـن پژوهـش بـه شـکل ذیـل می باشـد:پیامدهای فشـارهای 

سـاختاری باعـث اتخـاذ سیاسـت مصالحـه جویـی ایـران بـا نظام بین الملل شـده اسـت. 

واژگان کلیدی: نظریه نئوواقع گرایی - دولت یازدهم - توافق هسته ژنو - اعتدال گرایی
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سیاستهمگرایانهدولتیازدهموسازمانهایبینالمللی

حسینکریمیفرد

چکیده

از دیـدگاه تئوریـک کارکـرد اصلـی سـازمان ها تامیـن صلـح و امنیـت بین المللـی می باشـد 
هـر چنـد ایـن سـازمان ها در حوز هـای موضوعـی متفـاوت اعـم از نـرم یا سـخت فعالیـت نمایند. 
بنابرایـن نظـر به اهمیت،گسـتره و جایـگاه سـازمان های بین المللی در فرایندهـای جهانی،ضرورت 
دارد واحدهـای سیاسـی جهانـی بـا اتخـاذ رویکردهـای چندجانبـه گـرا ضمـن ارتقـاء پرسـتیژ 

بین المللـی، در راسـتای تامیـن منافـع و امنیـت ملـی خـود اهتمـام ورزند. 
ایـران بـه عنـوان کشـوری کـه با توجـه بـه ژئوپلتیک خـود ناگزیـر بـه حضـور در عرصه های 
مختلف جهانی اسـت باید در سیاسـتگذاری و تصمیم گیری سیاسـت خارجی جایگاه سازمان های 
بین المللـی را لحـاظ نمایـد. ایـران توانـد بـا مشـارکت در تعیـن دسـتورکار سـازمان ها و نهادهای 
بین المللی،ارتقـاء جایـگاه و پرسـتیز،بهبود چهـره و نمایـش چهـره صلـح طلـب بـه عنـوان بازیگر 
قاعـده مند و هنجارسـاز جهانی از سـازمان ها و نهادهای بین المللی اسـتفاده نمایـد. نقطه عزیمت 
ایـن مسـئله تصویـب قطعنامه پیشـنهادی ایران برای مقابله با خشـونت و افـراط گرایی در مجمع 
عمومـی سـازمان ملـل متحـد بـا رای مثبـت 190 کشـور عضـو سـازمان ملـل متحـد می باشـد.

دولـت یازدهـم معتقـد بـه همکاری بـا نهادها و سـازمان های بین المللـی و احترام بـه قواعد و 
هنجارهـای بین المللـی بـرای تامیـن منافع ملی اسـت. طبق ایـن رویکرد سـازمان های بین المللی 
نهادهـا و سـازمان های بین المللـی بـه عنـوان بازیگـران مهـم جهانـی و تاثیـر گـذار در معـادالت 

منطقـه ای و جهانـی قابـل اغماض نمی باشـند.

گرایی،  چندجانبه  همگرایی،  خارجی،  سیاست  ملل،  سازمان  یازدهم،  دولت  کلیدی:  واژگان 
میانه روی.
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بازاندیشیروایتهاینظمبینالمللی

عباداهللموالیی

دکتری علوم سیاسی

چکیده

بـا پایـان جنـگ سـرد، روایت هـای متفاوتی ازنظـم بین المللی ارائه شـده اسـت کـه نظم های 
تـک قطبـی، تـک چندقطبـی، چندقطبـی، غیرقطبـی و جهان هـای پسـاآمریکایی، پسـاغربی، 
چندمرکـزی و چندمنطقـه ای از آن جملـه انـد. اثرپذیـری از توزیـع قـدرت، نقـش قدرت هـای 
ویژگی هـای  از  هنجارگرایـی  و  جغرافیاگرایـی  گرایـی،  تقلیـل  موجـود،  وضـع  اصالـت  بـزرگ، 
مشـترک بسـیاری ازایـن روایت هـا بـوده اسـت امـا جهانـی شـدن روابـط بین الملل موجب شـده 
اسـت تـا جابجایـی قـدرت از فضای جهـان غرب فراتـر رود. ایـن دوران بـه مـوازات پیچیدگی ها، 
حساسـیت ها و مخاطـرات خـود، فرصت هـا، امکانـات و فضای مسـاعدی بـرای بازیگـری بازیگران 
و حوزه هـای جغرافیایـی غیرغربـی هـم فراهـم آورده اسـت. ایـران قـدرت منطقـه ای و بازیگـر 
فرامنطقـه ای شـاخصی اسـت کـه بـه دلیـل برخـورداری از بسـیاری از مولفه هـای قـدرت نظیـر 
مولفه هـای گفتمانـی، هنجـاری، اقتصـادی و ژئوپولتیکـی ازامـکان نقـش آفرینـی واثر گـذاری بر 
رخدادهـا و روندهـای نظـام بین الملـل برخـوردار می باشـد. تردیـدی نیسـت کـه بـدون توجـه به 
آرایـش و مختصـات عمومـی نظـم بین الملـل، نمـی تـوان بـه طـرح و تحلیـل تمـام عیار نسـبت 
سیاسـت خارجـی اعتدال گـرای کشـورمان بـا جهـان امـروز پرداخت. نگارنـده درایـن مقاله تالش 
دارد تـا براسـاس روش روایـت کاوی بـه بررسـی و ارزیابـی نقادانـه روایت هـای نظـم بین المللی و 
افق هـای چرخـش قـدرت در سیاسـت جهانی پرداختـه و اهمیت تاریخـی و راهبردی بازاندیشـی 
درشـرایط بین المللـی معاصـر را یادآورشـود. دکتر عبـاداهلل موالیی پژوهشـگر سیاسـت بین الملل

پساغربی. جهان  قدرت،  چرخش  بین المللی،  نظم  روایت های  بین المللی،  نظم  کلیدی:  واژگان 
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روابطایرانوآمریکادرپرتوسیاستخارجیاعتدالگرا

امیرهوشنگمیرکوشش

 دکتری روابط بین الملل،پژوهشگر و استاد 

حمیراجهانگیری

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

چکیده

اعتدال گرایـی در سیاسـت خارجـی دوری گزیـدن از تنـش زدایـی و بحران آفرینـی در روابط 
خارجـی و تعامـل سـازنده و هدفمنـد بـا بازیگـران بین المللـی اسـت. منافـع ملـی درشـکل همه 
جانبـه و کالن آن در صـدر اولویت های سیاسـت خارجی هر کشـوری می باشد.توسـعه و بازسـازی 
روابـط بـا جهـان خارج بر پایه همزیسـتی مسـالمت آمیـز، تفاهم، احتـرام و منافـع متقابل، تنش 
زدایـی و اعتمـاد سـازی متقابل مواردی اسـت که می تواند منافـع ملی ایران را به طـور حداکثری 
تامیـن نماید.روابـط میـان ایـران و امریکا در بعـد از انقالب اسـالمی همواره با تنش،عـدم اعتماد، 
و فـراز ونشـیب همـراه بـوده اسـت و دو کشـور بار هـا تـا مرز برخـورد پیش رفتـه اند. بـا روی کار 
آمـدن دولـت اعتدال گـرا در ایـران و تغییـر روند سیاسـت خارجی ایـران در جهت تنـش زدایی با 
بازیگـران بین المللـی و منطقـه ای و متعاقـب آن مذاکـرات ایـران با گـروه 1+5 بـرای حل و فصل 
مسـائل هسـته ای ایـران، ایـن سـئوال را مطـرح می نماید کـه روابط میان ایـران و آمریـکا در پرتو 
سیاسـت خارجـی اعتدالـی دولـت یازدهـم به چه سـمت و سـویی خواهد رفـت و آیـا توافق میان 
ایـران و کشـور های 1+5 در پرونـده هسـته ای می توانـد مقدمـه ای بر توافـق میان ایـران و آمریکا 
در برقـراری و گسـترش روابـط باشـد؟ فـرض پژوهش بر این اسـاس اسـتوار اسـت کـه ادامه روند 
متـوازن و متعـادل در عرصـه سیاسـت خارجـی دولـت یازدهـم می توانـد بـه برقراری و گسـترش 

روابـط میـان ایـران و امریکا منتهی شـود.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی ؛اعتدال گرایی؛توازن ؛ تعادل؛ روابط ایران و آمریکا.


