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Abstract  
The objective of the present study is to review the impact of the challenges of political 

development on the process of coalition and unification in the foreign policy when there is lack 

of relative agreement among the elites and so the political parties are not institutionalized in 

society. The method of study is descriptive analysis and the structuration theory was used to 

show that the challenges of political development in the country not only damage the coalition 

of parties but also would lead to losing the international opportunities. Islamic Iran’s experience 

of having differing political orientations and lack of relative agreement among intellectual and 

political elites in giving a clear definition of national interests has led to the throwback to the 

past and as a result, a decline in the efficiency of foreign policy. In this regard, paying attention 

to upstream documents, the constitution, the 20-year perspective, developmental plans, red lines, 

boosting the culture of political participation, responsibility, institutionalization of parties, 

coordination among powers, transparency in the definition of national objectives and interests, 

on the one hand, and overall cognition to the environment, resources, regulations, and 

international norms and principles, on the other hand, can tremendously decrease the challenges 

of political development and hence increase the efficiency of Iran’s foreign policy.  
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 چکیده

یاسی بر های پیشرفت سیاسی در سطح عدم اجماع نسبی نخبگان و نهادینه نشدن احزاب س هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر چالش
یابی نشان داده  گیری از نظریه ساخت تحلیلی بوده و با بهره -روند ائتالف و اتحادسازی در سیاست خارجی است. روش پژوهش توصیفی

سازد، بلکه باعث از دست رفتن  سازی را با مشکل مواجه می های پیشرفت سیاسی در داخل کشور نه تنها ائتالف شد که چالش
های متفاوت و عدم اجماع نسبی نخبگان فکری و سیاسی در  گیری شود. تجربه ایران اسالمی در جهت یز میالمللی ن های بین فرصت

پذیری و در نتیجه کاهش کارآمدی سیاست خارجی شده است. در این  های بازگشت گیری چرخه تعریف شفاف منافع ملی باعث شکل
های توسعه و خطوط قرمز نظام، تقویت فرهنگ مشارکت  از بیست ساله، برنامهاند راستا توجه به اسناد باالدستی، قانون اساسی، سند چشم

سو و شناخت  ایجاد هماهنگی میان قوا، شفافیت در تعریف اهداف و منافع ملی از یک سازی احزاب، پذیری، نهادینه سیاسی، مسئولیت
های پیشرفت سیاسی  تواند از راهکارهای کاهش چالش المللی از سوی دیگر می همه جانبه محیط، منابع، قواعد، اصول و هنجارهای بین
 و در نتیجه افزایش کارآمدی سیاست خارجی کشور باشد.

 

  یابی، ائتالف سیاسی. پیشرفت سیاسی، سیاست خارجی، نخبگان، احزاب، نظریه ساخت های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه1

رها محسوب اصلی سیاست خارجی کشو های شیری ائتالف و اتحادسازی یکی از جهت

های سیاست  شیری المللی است. جهت شود که همواره تحت تأثیر متغیرهای محیط داخلی و بین می

 چی، شرایی، دشرشونی قواعد بازی )متقی، پوستین شرایی، ایدئولوژیک خارجی تحت تأثیر رسالت

ی ای و جهان (، موقعیت ژئوپلیتیک، دشرشونی ساختار قدرت در محیط منطقه109-100: ص1921

باشد و هر واحد سیاسی  ( می110: ص19۳1زاده،  ( و افکار عمومی )سیف001: ص19۳1 )الول،

نماید. در این  شیری خاصی را در سیاست خارجی اتخاذ می براساس شرایط پیرامونی خود جهت

تواند نقش تعیین  های آن به عنوان متغیر محیط داخلی می میان عامل پیشرفت سیاسی و چالش

های سیاست خارجی از جمله ائتالف و اتحادسازی داشته باشد. برخی از  شیری بر جهت ای را کننده

های پیشرفت سیاسی در ایران مانند عد،م تعریف شفاف توسعه سیاسی، تزاحم سنت و  چالش

بندی توسعه اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی، نبود اجماع نخبگانی، چگونگی  تجدد، عد،م اولویت

وسعه سیاسی، افزایش انتظارات مرد،م و افکار عمومی، ارجحیت منافع بومی کردن معیارهای ت

زدشی، نه تنها مشکالتی را در روند توسعه کشور ایجاد نموده، بلکه  ملی و سیاست فردی بر منافع

 هایی مواجه کرده است.  ها و ضعف سیاست خارجی کشور را نیز با محدودیت

ت دو چالش پیشرفت سیاسی در ایران یعنی تحلیلی تأثیرا -در این پژوهش با روش توصیفی

شیری ائتالف و اتحادسازی در  عد،م اجماع نسبی نخبگانی و ضعف احزاب سیاسی بر جهت

سوال اصلی این شود.  شیدنز بررسی می« یابی ساخت»سیاست خارجی ایران با استفاده از نظریة 

اتحاد و ائتالف داشته شیری  های پیشرفت سیاسی در ایران چه تأثیری بر جهت است که چالش

های  شیری های پیشرفت سیاسی باعث جهت است. در پاسخ به این فرضیه باید شفت که چالش

 سازی شده و در نتیجه کارآمدی سیاست خارجی را کاهش داده است. متفاوت در اتحاد و ائتالف

 یابی گیری از نظریه ساخت . چهارچوب نظری: بهره2

های پیشرفت سیاسی و تأثیرات  ری الز،م را جهت مطالعه چالشادبیات نظ 1«یابی ساخت»نظریة 
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آنتونی »شناسی بیشتر مورد توجه  های سیاست خارجی دارد. این نظریة جامعه شیری آن بر جهت

شرا بودن، به کارکردشرایی و ساختارشرایی  شرا و عینی بوده است، وی ضمن تأکید بر طبیعت« شیدنز

کارکردشرایی قویاً غلبة کلیت اجتماعی بر اجزای فردی )یعنی  شرایی و هم هم ساخت»معتقد است. 

 دهند )کَسل، شران و فاعالن انسانی تشکیل دهندة این کلیت اجتماعی( را مورد تأکید قرار می کنش

  (.100-101: ص1929

 ها از طریق قواعد هایی که در آن نظا،م شیوه»کند:  یابی را اینگونه تعریف می ساخت« شیدنز» 

 «شود ع پویا و در بافت پیامدهایی ناخواسته به صورت تعاملی تولید و بازتولید میو مناب

(Giddens, 1990: P.66) یابی دربردارندة مفهو،م دوسویگی ساخت بوده و  مفهو،م ساخت». در واقع

های اجتماعی  بیانگر وابستگی دوجانبه ساخت و عاملیت است، یعنی اینکه خواص ساختاری نظا،م

(. 1۳9: ص1929)کَسل، « دهند های مذکور را تشکیل می م نتیجة اعمالی است که نظا،مهم وسیله و ه

به عبارت دیگر، ساختار هم میانجی و هم نتیجة بازتولید کردارها هستند. در نتیجه ساختارهای 

شاهی برای ساختن و ایجاد رفتار  شوند و ثانیاً تکیه اجتماعی اوالً به وسیله عامالن ساخته می

سازد.  کند که این عملکردها را ممکن می ان هستند. آشاهی، خود شرایط ساختاری را خلق میکارشزار

شوند. به صورت کلی  شر خلق می عملکردها، آشاهی و ساختار، به طور همزمان به وسیله کنش

شوند.  پردازد که عملکرد ساختار و آشاهی در آن تولید می به فرایندی میشیدنز»توان شفت که  می

پردازد. روشن  ساختار می ـای تاریخی، فرایندوار و پویا به مسئله عاملیت  به شیوه« شیدنز»راین، بناب

است که ساختاربندی متضمن رابطه دیالکتیکی میان ساختار و عاملیت است، ساختار و عاملیت یکی 

 (.92۳-922: ص1910 )ریتزر،« تواند بدون دیگری وجود داشته باشد اند. هیچ یک نمی دو تایی

شود که رابطة مفهومی میان قدرت و  ، زمانی ادراك می«شیدنز»دوشانگی ساختار در مفهو،م 

کنش اجتماعی برقرار شود و ساختار و کارشزار دو مقوله مجزا از هم نیستند، بلکه آنها دو روی 

توانیم مشاهده کنیم. دوشانگی  اند که ما در زمان واحدی یک روی آن را بیشتر نمی یک سکه

دهد که ساختارها صرفاً محدودکننده نیستند، بلکه ایجادکننده امکانات نیز هستند  تار نشان میساخ

 (.910-911: ص1919 )مارش، استوکر،

دهد  زمانی و درزمانی نشان می ساختار را به صورت هم -رابطه متقابل کارشزار 1نمودار شماره 

پذیرند و در فرایندهای اجتماعی تولید و  یکه در این تعامل، ساختار و کارشزار از یکدیگر تأثیر م
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 (.(Friedman & Starr, 1997: P.27 شوند بازتولید می
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 ساختار -رابطه متقابل کارگزار - 1شکل 

 اسی در ایرانهای پیشرفت سی . چالش0

های متعددی  پیشرفت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران در طول چهار دهة شذشته با چالش

ها نشأت شرفته از محیط داخلی کشور بوده که ریشه در  مواجه بوده است. برخی از این چالش

فرهنگ و ساختار سیاسی حکومت در دوران قبل از انقالب اسالمی ایران دارد. ساختار حکومت 

های عمده در روند پیشرفت سیاسی ایران بود. عد،م فرهنگ مشارکت  لوی یکی از محدودیتپه

های پیشرفت سیاسی در این  سیاسی و ضعف کارشزاران پیشرفت سیاسی بخش دیگری از چالش

شد. با انقالب اسالمی ایران تغییرات زیادی جهت حرکت به سمت پیشرفت  دوران محسوب می

د و دستاوردهای مثبتی را به همراه داشته است. مرد،م ایران توانستند سیاسی در ایران بوجود آم

های اسال،م و انقالب بر سرنوشت خود حاکم شده و استقالل خود را بدست آورد.  براساس آموزه

های متعددی نیز مواجه شدند که شناخت و تبیین این  در این مسیر پر تالطم با موانع و چالش

های سیاسی کمک نماید. مطالعه منابع  هرچه بیشتر کشور در عرصهتواند به پیشرفت  موانع می

توان آنها را به دو  های پیشرفت سیاسی در کشور متعدد است که می دهد که چالش موجود نشان می

پذیر  ها در این پژوهش امکان سطح ساختاری و کارشزاری تقسیم نمود. تبیین هریک از چالش

ی عد،م اجماع نسبی نخبگان و در سطح ساختاری به ضعف نیست، بدین منظور در سطح کارشزار

  شود. های پیشرفت سیاسی کشور پرداخته می احزاب و نهادینه نشدن آن به عنوان مهمترین چالش

 . عدم اجماع نسبی نخبگان0-1

توان اجماع نسبی  بینانه به محورهای مختلف پیشرفت سیاسی در کشور می با بررسی واقع
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شیری،  دید. نخبگان به عنوان یکی از نیروهای اجتماعی مؤثر در فرایند تصمیمنخبگان را به وضوح 

باشند. منظور ما از  های مختلف می های کلی در زمینه مشی ها و خط شذاری، اجرای برنامه سیاست

دهند. نخبگان  های خود قرار می نخبگان کسانی هستند که جامعه را تحت تأثیر افکار و اندیشه

های فکری و سیاسی هستند که ممکن است در دولت و یا به  ها و جریان امل جناحمورد نظر ما ش

عبارت بهتر در حکومت نقش داشته باشند و یا در خارج از حکومت به صورت نخبگان فکری و 

(. در 2: ص19۳2 نیا، سو و بر جامعه از سوی دیگر باشند )ظریفی تأثیرشذار بر نظا،م سیاسی از یک

یشرفت سیاسی در سطح نخبگان فکری سیاسی قابل فهم و مورد پذیرش قرار ابتدا الز،م است، پ

شیرد، سپس در سطح جامعه و افکار عمومی شسترش یابد. اجماع نظر متفکران و حاکمان به عنوان 

: 19۳2نیا،  کند )ظریفی نخبگان جامعه، هویت جمعی مستحکمی را در رأس هر،م سیاسی ایجاد می

هایی که صورت شرفته، اما همچنان بدلیل عد،م اجماع نسبی  رغم پیشرفت دهد که علی نشان می

 نخبگان تا رسیدن به پیشرفت سیاسی مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

 . ضعف احزاب و نهادینه نشدن احزاب سیاسی0-2

دهد که از سایر  های آن نشان می ی با توجه به تعریف احزاب و ویژشیمفهو،م احزاب سیاس

یک حزب دارای سازمان »های سیاسی مجزا است. در تعریف حزب آمده است که  ها و شروه تشکّل

فکران و طرفداران یک آرمان تشکیل شده و با داشتن تشکیالت منظم، برنامه  سیاسی است که از هم

های فشار،  دت برای نیل به آرمان از دیگر اشکال سیاسی نظیر شروهسیاسی کوتاه مدت و دراز م

شود و معموالً برای به دست شرفتن قدرت  های سیاسی متمایز می های صنفی، جبهه و شروه تشکل

های احزاب، شامل شزینش نامزدهای انتخاباتی،  کند. کارویژه دولتی و یا شرکت در آن مبارزه می

نتقاد از حکومت، آموزش سیاسی، واسطه بودن میان افراد جامعه و های عمومی، ا تدوین سیاست

-42: ص19۳1 )ایوبی،« باشد حکومت، تجمع تقاضاها، فرموله کردن تقاضاها و پاالیش تقاضاها می

ها هم  ها و جناح (. با وقوع انقالب اسالمی و تثبیت نیروهای انقالبی، بحث فعالیت احزاب، شروه12

ها، افزایش ارتباطات جمعی و ورود  پایان جنگ ایران و عراق و رشد آشاهی به تدریج قوت شرفت. با

ها، احزاب و نهادهای مدنی  های مختلف سیاسی به سطح جامعه، لزو،م فعالیت شروه اندیشه

های پیشرفت سیاسی  د پیشرفت سیاسی در جامعه کمک کند. چالشتواند به رون ( که می1-3ص
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شرایی  های سازندشی، اصالحات و اصول (. در دوره1۳۳: ص19۳2 نیا، ناپذیر شد )ظریفی اجتناب

ای از طیف موافق تا مخالف جهت فعالیت احزاب و  واضع شستردهها و م عدالت محور، دیدشاه

چگونگی کارکرد آن در جامعه شکل شرفت که به نوبة خود پیشرفت سیاسی در کشور را تحت تأثیر 

های خاصی را نسبت به فعالیت احزاب داشتند. قانون  ها دیدشاه ها و شروه قرار داد. هریک از جریان

تواند شا،م مؤثری جهت تقویت فعالیت  جلس شورای اسالمی میم 1911فعالیت احزاب مصوّب 

(، اما بدلیل ضعف فرهنگ فعالیت 1/1/1911سازی آن باشد )خبرشزاری ایسنا،  احزاب و روند نهادینه

 هایی مواجه کرده است. حزبی در کشور، پیشرفت سیاسی را با چالش

 -ارشزار )نخبگان فکریهای پیشرفت سیاسی در کشور را در سطح ک چالش 0نمودار شماره

سیاسی( و در سطح ساختار )ضعف احزاب و نهادینه نشدن احزاب سیاسی( و نحوة تأثیرشذاری 

آن بر روند ائتالف و اتحادسازی برحسب نخبگان و ساختار به مفهو،م قواعد و منابع ترسیم شده 

 دهد. که در سیاست خارجی به کاهش کارآمدی منجر شده است، نشان می
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 های پیشرفت سیاسی بر سیاست خارجی رابطه چالش - 0 شکل

 های سیاست خارجی ایران گیری . جهت4

شیری عبارت است از ایستارها و تعهدات کلی یک دولت در برابر محیط خارجی و  جهت

 های داخلی و خارجی و مقابله با تهدیدات مستمر )هالستی، استراتژی اصلی آن، تحقق هدف

شیری سیاست خارجی کشورها انعکاس رویکردها، تصورات،  اساس جهت(. بر این 100: ص19۳9

الملل است. هر کشوری سیاست خارجی خود را براساس  ایستارها و تعهدات کلی آنان در نظا،م بین

نامند )متقی و  سیاست خارجی می« شیری جهت»کند که آن را  هایی سازماندهی می ها و بنیان قالب

 (. 121: ص1921چی،  پوستین

ای از الگوهای رفتاری و مطالباتی است، که  شیری سیاست خارجی، مجموعه نابراین، جهتب

شیری  توان آن را صرفاً در یک تصمیم سیاسی خاص مورد مالحظه قرار داد. بلکه جهت نمی

شود  درك می« هم تکمیل»و « متوالی»ای از تصمیمات  سیاست خارجی هر کشور با مجموعه

های ایدئولوژیک، ایجاد متحدان  توان در آرمان ین شونه تصمیمات را می)همان(. به طور مثال، ا

های سیاست  شیری برای جهت اسالمی در منطقه، تضعیف دشمنان و حذف حضور آمریکا از منطقه

خارجی ایران در نظر شرفت. هر یک از موارد یاد شده بخشی از تعهدات سیاست خارجی ایران 

توان عد،م تعهد، ائتالف و اتحاد و  است خارجی ایران را میهای سی شیری شود. جهت محسوب می

 شود. شیری ائتالف و اتحاد پرداخته می طرفی نا،م برد، که در این پژوهش صرفاً به جهت بی

 گیری ائتالف و اتحاد . جهت5

« توان برای تحقق اهداف ملی کشور مورد پیگیری قرار داد ائتالف حداقل سطحی است که می»

واقع، ناشی از این برداشت  در اتحاد و همکاری استراتژی»(. بنابراین، 11: ص 19۳1 )سریع القلم،

شیرندشان  تصمیم ،الملل، در خطر قرار دارد، بنابراین که منافع ملی از سوی یکی از بازیگران بین است

عدم اجماع نسبی  
نخبگان و ضعف 
 احزاب سیاسی

جهت گیرهای غرب  
محور، شرق محور، 

 جنوب محور

کاهش کارآمدی  
 سیاست خارجی
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 :19۳1زاده،  )سیف «بینند در مقابل این خطر با بازیگران دیگر پیمان همکاری ببندند الز،م می

هایشان  توانند به هدف های خود نمی فرضشان این است که با تجهیز توانایی»واقع  در(. 124ص

های دیگری  رو به دولت تهدیدات تصوری را بگیرند. از این یبرسند، از منافعشان دفاع کنند، یا جلو

آنها  هستند، یا در همان هدف سهیم هستند، تکیه کرده و به رو روبهکه با مسائل خارجی مشابه 

با نیازهای داخلی همواره « و ائتالفاتحاد »(. استراتژی 122ص :19۳9)هالستی،  «سپارند تعهداتی می

و ایستارهای رایج در مورد ناامنی، همانندی و  دشمنپیوندی نزدیک دارند. تصورات مشترك از 

 .باشندتشکیل اتحادها  اءترین منش متداول تواند ، میاشتراك منافع اقتصادی

 سازی ها در ایجاد رابطه تا ائتالف ضعف اجماع نخبگانی و ضعف احزاب و گروه. 5-1

های پیشرفت سیاسی ایران، به ضعف اجماع نسبی نخبگان اشاره شد. این عد،م  در بحث چالش

توان در تعریف حزب، قواعد، منابع و امکانات، تبیین رقابت سالم از  اجماع نسبی نخبگان را می

ها بیان نمود. این وضعیت را  ثباتی و چگونگی رقابت و طرح دیدشاه بی ناسالم، عوامل ثبات و

المللی  سازی در سیاست خارجی نیز مشاهده کرد و اشر موانع محیط بین توان در بحث ائتالف می

سازد. برای رسیدن  های زیادی مواجه می سازی با کشورها را با محدودیت به آن اضافه شود، ائتالف

ت در ابتدا میان نخبگان فکری جامعه اجماع نسبی به اهمیت و ضرورت آن به ائتالف الز،م اس

های طرف ائتالف و تعهدات و آنگاه قواعد و  ها و اهداف ائتالف، دولت حاصل آید، سپس ویژشی

 مشخص شردد. منابع ائتالف و اتحادسازی

 
 گیری ائتالف و اتحاد در سیاست خارجی نحوة عملیاتی شدن جهت - 4شکل 

 ضرورت و اهمیت ائتالف و اتحاد. 5-2

در عصر جهانی شدن ارتباطات و اطالعات، کشورها در وضعیت وابستگی متقابل متقارن یا 

برند. سطح نیازهای کشورها به یکدیگر رو به افزایش است و یک کشور به  نامتقارن به سر می

از سوی دیگر، برای هر (. 91: ص1919 تواند منافع ملی خود را تأمین نماید )ستوده، تنهایی نمی

ضرورت ائتالف و 
 اتحاد سازی

ویژگی ها و 
اهداف ائتالف و 

 اتحاد 

طرف ائتالف و 
اتحاد و تعهدات 

 هر یک 

قواعد و منابع  
ائتالف و اتحاد 

 سازی
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تواند مانع از دستیابی یک کشور به اهدافش در سطح  کشوری رقبا و یا دشمنانی وجود دارد که می

المللی، برقراری روابط راهبردی با  های محیط بین المللی شردد. در این صورت شناخت فرصت بین

: 19۳2باشد )ر.ك: قوا،م،  ها امری ضروری و حیاتی می ها و ائتالف کشورهای دوست، ایجاد پیمان

المللی، این ایده در  (. با پیروزی انقالب اسالمی و مخالفت ایران با نظم موجود بین104-109ص

های بزرگ حافظ وضع موجود،  میان انقالبیون تقویت شد که به دلیل عد،م امکان ائتالف با قدرت

عمیق، توان عملیاتی نمودن  های سازی وجود ندارد و قدرت انقالب با پشتوانه نیازی به ائتالف

ای خود را دارد. در هر صورت اشر ایران اسالمی درپی ائتالف و  اهداف جهانی و منطقه

شیری اتحاد و ائتالف،  اتحادسازی با کشورهای در حال توسعه نیز باشد، الز،م است بر اصل جهت

 اجماع نسبی حاصل شود.

 ها و اهداف ائتالف و اتحاد . ویژگی5-0

ائتالف و اتحادسازی معطوف به نوع و اهداف آن است که در یک کشور به  جنبه دیگر

شود. اینکه ایران اسالمی با کشورهای شرقی یا غربی یا در حال توسعه وارد  سهولت حاصل نمی

اتحاد شود و از اتحاد خود چه اهدافی را تعقیب نماید، نیازمند سطح قابل قبولی از تبادل آراء و 

های موثر سیاسی است که در یک فرایند قانونمند حزبی و  ا، احزاب و جریانه های شروه اندیشه

آید. برای مثال اشر ایران اسالمی درپی ایجاد  ساختارهای سیاسی نهادینه شده بدست می

سازی با کشورهای بزرگ اروپایی یا کشورهای بزرگ شرقی است، پیش شرط آن غنا  ائتالف

ها و پیامدهای ائتالف و اتحادسازی توسط  اف، ویژشیبخشیدن به ادبیات نظری چرایی، اهد

های پذیرفته شده در  نخبگان در بسترهای سیاسی و اجتماعی جامعه مبتنی بر قواعد، منابع و رویه

فرهنگ سیاسی است. از سوی دیگر شرچه ائتالف و اتحاد بیشتر دارای مفهو،م سیاسی است، اما 

شیرد. در این صورت تعیین نوع اتحاد،  ا نیز در برمیهای نظامی یا اقتصادی ر اتحادها و پیمان

سازی، اجماع نخبگانی و  اهداف و پیامدهای پیوستن و یا عد،م پیوستن به آن نیازمند فرهنگ

آید. ساختارهای پیشرفت  های فنی و علمی است که با ساختارها و فرهنگ عادی بدست نمی دقت

تواند فرایندهای نزدیک به هدف  شرا نه تنها می نونسیاسی نهادینه شده به همراه فرهنگ نخبگانی قا

 های شخصی جلوشیری نماید. را مشخص سازد، بلکه از حذف قواعد و اصول کارآمد به نفع سلیقه
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 ها و تعهدات ائتالف و اتحاد . طرف5-4

باشد. در  شیری سیاست خارجی ایران می های اتحاد یا ائتالف مهمترین بُعد جهت تعیین طرف

سازی نماید، یا برای  تواند ائتالف هایی می له که ایران اسالمی با چه کشورها یا قدرتاین مسئ

ها و  هایی ملحق شود، اجماع نسبی وجود ندارد. احزاب، شروه تأمین منافع کشور به چه پیمان

شیری اتحاد یا  های متفاوتی نسبت به جهت های فعال در کشور، هر یک دارای دیدشاه جریان

شرایی و دفاع از  زدایی، اصول باشند. دیپلماسی شرقی یا غربی، اعتمادسازی و تنش ائتالف می

هایی است که در طول چهار دهة شذشته سیاست خارجی ایران را  ها، هر یک بیانگر دیدشاه ارزش

 .تحت تأثیر قرار داده است

رت بندی کشورها را بر حسب سطح قدرت آنها به ابرقدرت، قدرت بزرگ، قد در یک دسته

نمایند. کشورهای توسعه یافته دو ردیف اول و کشورهای در  متوسط، قدرت کوچک تقسیم می

باشند. در  شوند و سایر کشورها کوچک می های متوسط محسوب می حال توسعه به عنوان قدرت

بندی کشورها اجماع  سازی ایران با کشورها، الز،م است نسبت به قاعده یا معیار تقسیم روند ائتالف

تواند مالك عمل باشد و یا معیارهای دیگری مانند  بندی فوق می حاصل شود. آیا تقسیم نسبی

دوست و دشمن بودن، اسالمی و غیر اسالمی بودن، انقالبی و غیر انقالبی بودن، پیشرفته یا عقب 

دهد که مقوله اتحاد و ائتالف بیشتر با  مانده بودن مالك است؟ تجربه چهار دهة شذشته نشان می

توان از برشزاری  رهای اسالمی و جهان سومی مورد هدف بوده است. در این زمینه میکشو

های سالیانه همایش وحدت اسالمی نا،م برد. اشر این سطح از کُنش کارشزاران ائتالف و  نشست

سازی  اتحادسازی را در مرحله نخست الز،م بدانیم، اما ارزیابی این اقدامات و تقویت روند ائتالف

ها و روندهای نهادی  ازی با سایر کشورها نیازمند همفکری و تبادل آرای نخبگانی و رویهس و اتحاد

 مؤثر و کارآمد است.

سازی با  های ایران اسالمی جهت ایجاد رابطه و ائتالف ها و محدودیت از سوی دیگر فرصت

ر نظا،م های بزرگ جهانی که به عنوان ساختا المللی یکسان نیست. قدرت کشورهای قدرتمند بین

سازی با آنها وجود ندارد. اما کشورهای  باشند، امکان برقراری روابط راهبردی و ائتالف سلطه می

المللی که سیاست آنها مداخله در کشور نباشد، این فرصت و امکان را در اختیار کشور  بزرگ بین

ین کشورها و تعیین بندی با ا دهد که روابط راهبردی با آنها برقرار شود. در مورد اولویت قرار می
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تواند  فکری نخبگان فکری در قالب نهادهای قانونی می ها، هماهنگی و هم شیری ها و جهت سیاست

 شا،م موثری در تأمین منافع ملی کشور باشد.

 . قواعد و منابع ائتالف و اتحادسازی5-5

وی »ه است، همانطور که قبالً بیان شد، از دیدشاه شیدنز ساختار به قواعد و منابع تعریف شد

کند که در ایجاد و بازتولید اقدامات اجتماعی  های قابل تعمیمی تعریف می قواعد را فنون یا رویه

شیری  سو مرتبط با شکل قواعد از یک . در این حالت(Dessler, 1989: P.454« )شود کار شرفته می به

اره نسبت قواعد با درب» های رفتار اجتماعی است. معنی و از سوی دیگر منوط به تأیید شیوه

شران غالباً به صورت ضمنی نسبت به  توان شفت که در یک کنش تعاملی، کنش کارشزاران می

مارش و )« شران است قواعد جزئی از قابلیت معرفتی کنشقواعد آشاهی دارند، در این صورت 

 .(912-914: ص1919 استوکر،

د پیشرفت سیاسی توجه شود. از سوی دیگر الز،م است به قواعد رسمی و غیر رسمی در رون

ها مبتنی بر  المللی که در حال تغییر است، نحوة تعیین راهبردها و تاکتیک در محیط عملیاتی بین

قواعد بازی در مناسبات سیاسی است که تحت هر شرایطی ممکن است قاعده بازی عوض شود، 

ه نخبگانی در در این وضعیت تشخیص قاعده بازی جدید کار آسانی نیست و نیازمند تجرب

فرایندهای توسعه و پیشرفت سیاسی است. از سوی دیگر، جایگاه قواعد غیر رسمی را در سیاست 

تواند  های آن، می توان نادیده شرفت و عد،م توجه به محدوده سازی نمی خارجی و ائتالف

ت به زوایا دانیم الز،م است نسب هایی را ایجاد کند. این دسته از قواعد را که مفهو،م آن را می چالش

های عملی آن اجماع نسبی حاصل شود. سطح دیگر بحث قواعد ناظر به تفسیر و بازتولید  و جنبه

قواعد در فرایندهای اجتماعی و نخبگانی است که در ارتباط مستقیم با تجربه و آشاهی عملی 

ناسبات کارشزاران قرار دارد. سطح باالی پیشرفت سیاسی به بازتولید قواعد در سطح داخلی و م

 نماید. خارجی کمک می

بخشی نیز  باشند، بلکه دارای فرصت و توان زا نمی ساختارها صرفاً محدودیت»از دیدشاه شیدنز: 

عامل، فرد از طریق جایگاهی که ساختار به او داده است،  ـ هستند. در یک رابطه تعاملی ساختار

تواند از طریق آشاهی،  بی، کارشزار مییا تواند عمل نماید. در نظریه ساخت کند و می قدرت پیدا می
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دهد، بر ساختار تاثیرشذار باشد، هرچند  هایی که ساختار در اختیار او قرار می قدرت و فرصت

 (.22-۳9: ص 1924 )ر.ك:شیدنز،« های ساختاری است کنش وی نیز متأثر از محدودیت

که به واسطه آنها به هدف  شود هایی اطالق می منابع، به امکانات و توانایی»از دیدشاه شیدنز 

شامل چیزهایی  و دنکن شران جهت انجا،م امور از آنها استفاده می تسهیالتی که کنشرسیم، یعنی  می

شران منابع و قدرت را برای تولید کنش متقابل بکار  و کنش آورد که قدرت را به وجود می است

شود. در این صورت قدرت  تبط میشیرند. قدرت شامل دو بُعد است، یک بُعد آن به کارشزار مر می

شود. یک بُعد دیگر قدرت به ساختار  شر برای رسیدن به اهداف خود شفته می به توانایی کنش

 )همان(.« شود قدرت یا سلطه مربوط می

توان دو دسته از قواعد را بیان نمود. دستة  سازی می با توجه به مطالب فوق، در بحث ائتالف

سازی الز،م است و باید اجماع نسبی نسبت به آنها در  که برای ائتالفاول مربوط به قواعدی است 

سازی با بلوك شرق شامل روسیه و چین در  داخل کشور حاصل شود، برای مثال اشر ائتالف

های  دستور کار سیاست خارجی قرار شیرد، در ابتدا الز،م است تا از طریق تبادل افکار و اندیشه

ها  امکان و چگونگی آن مشخص شردد و تعارض دیدشاهنخبگان، در سطوح فکری ضرورت، 

نسبت به الزامات هنجاری و تسرّی آنها به سیاست خارجی تبیین شود. در این رابطه الز،م است 

های توسعه و در  های سیاسی با توجه به اسناد باالدستی، قانون اساسی، برنامه احزاب و جناح

. شرچه رسیدن به پیشرفت سیاسی در این زمینه چهارچوب اصول حزبی به توافق نسبی دست یابند

شیرد، اما آنچه مسلم است ضعف قواعد و هنجارهای نسبتاً پایدار در جامعه  به آسانی صورت نمی

آورد و فضای سیاسی  های شدیدی را در روابط خارجی کشور به همراه می نخبگانی شاهی چالش

سازی معطوف به محیط عملیاتی و  د ائتالفسازد. دستة دیگر قواع جامعه را با بحران مواجه می

سازی در  الملل دارای ساختاری است که ائتالف المللی است. آنچه مسلم است نظا،م بین بین

الملل، حقوق  شردد. در این سطح قواعد بازی بین پذیر می چهارچوب قواعد و منابع آن امکان

سازی  ا و منافع هر یک بر ائتالفه المللی، سطح قدرت دولت الملل، اصول و هنجارهای بین بین

المللی از سوی کارشزارن ائتالف و یا  تأثیرشذار است. شناخت قواعد، اصول و هنجارهای بین

 باشد.  کننده می کارشزارن اصلی سیاست خارجی تعیین

دهی به ائتالف و اتحادسازی در قالب دیپلماسی غربی  در ادامه به تجربه ایران اسالمی در شکل
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 پردازیم. به صورت خالصه مییا شرقی 

 های جهانی  سازی با قدرت . ایجاد رابطه تا ائتالف6

المللی نشأت شرفته از سیاست  های بین آنچه مسلم است ایران اسالمی بسیاری از قواعد و رویه

پذیرد و نسبت به آنها دیدشاه مخالف دارد. در عین حال الز،م  قدرت در ساختار نظا،م سلطه را نمی

ع نسبی نسبت به نحوة مواجهه با آنها و تأمین منافع کشور در یک ساختار قدرت است اجما

هایی  های مسلط مشخص شود، زیرا اشر پیشرفت سیاسی در کشور با چالش المللی با قدرت بین

های بزرگ مخالف نظا،م  های قدرت مواجه باشد، نحوة مواجهه کشور با فشارها، تهدیدات و تحریم

های  توان به فشارهای آمریکا و تحریم شردد. در این زمینه می هایی مواجه می ضنیز با چالش و تعار

غرب علیه ملت ایران در طول چهار دهة شذشته اشاره نمود، که نسبت به نحوة مواجهه با آن 

شرایان قابل مشاهده است. این مسئله باعث  طلبان و اصول ها در میان اصالح حداقل تفاوت دیدشاه

 لماسی شرقی و غربی در سیاست خارجی ایران نا،م برده شود. شده تا از دیپ

 سازی با غرب  . دیپلماسی غربی یا ایجاد رابطه تا ائتالف6-1

طلب است که  های اصالح ها و شروه دیپلماسی غربی در سیاست خارجی ایران متأثر از جریان

های غربی تأکید دارند. از  قدرتغالباً بر ارتباط و مذاکره و برقراری روابط استراتژیک و پایدار با 

های پیشرفته  آوری ترین نیازهای ایران در جهت رشد و توسعه مربوط به فن دیدشاه آنها عمده

های توسعه یافتة غربی یعنی آمریکا و اروپای غربی قرار دارد و  جهانی است که در اختیار قدرت

های  فع ملی کشور نیست. سیاستکنندة منا های شرقی تأمین آوری شذاری در دانش و فن سرمایه

 توان به صورت زیر بیان نمود:  طلبان در سیاست خارجی را می کلی اصالح

 ها مبدل شده  تعامل با جهان خارج به ضرورت حیات جمعی ملت های جهانی: پذیرش ارزش

تنها هدر  توان و نباید از آن سر باز زد و تقابل، است و این تعامل نیز الزامات خود را دارد که نمی

 ها است. ها و فرصت دادن امکانات، توانایی

 شد. از نظر  این سیاست در دوره اصالحات با محوریت حزب مشارکت دنبال می زدایی: تنش

های جدی  ای بحران زدایی روندی را به وجود آورد که نه تنها پاره حزب مشارکت، سیاست تنش

اروپا را حل کرد، بلکه به ارتقای اعتبار نفوذ و در روابط خارجی از جمله بحران در مناسبات با 
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 (.011-01۳: ص1910تاثیرشذاری ایران در همه سطوح سیاست خارجی انجامید )شمسی، 

های هفتم و هشتم مشاهده نمود.  توان در دولت های ایران و غرب را می روند افزایش همکاری

خارجی کشور اولویت یافت و  ها در سیاست زدایی و شفتگوی تمدن در این دوره راهبرد تنش

 یشفتگوهاهای موجود میان ایران و غرب کاسته شود. در این دوره،  تالش شد تا از موانع و تنش

 ،زدایی سیاست تنشنتیجة  در .شیر تبدیل شدافر و هندزسا یبه شفتگوهامیان ایران و اروپا  دینتقاا

 یها حطر ازفت، اتحادیه اروپا شر ارقر ینگرزبا ردنو مو ازپا ارو و انیرا هقطع شد طتباار

نمود. متعاقب سفر رئیس جمهور خاتمی به آلمان، ت ـحمای انرـیات ـنایع نفـص در اریشذ سرمایه

های  های صنعتی و فنی ایران و آلمان توافقاتی حاصل شد. در این مقطع همکاری در مورد همکاری

: 1922ی افزایش یافت )ذاکریان، های نفت و شاز و امور تجار ایران و فرانسه نیز در زمینه

 (.142-19۳ص

زدایی با آمریکا در دولت اصالحات است،  سطح دیگری از ایجاد رابطه با غرب معطوف به تنش

طلبانه آمریکا، مسئله برقراری رابطه  های سلطه که با پیروزی انقالب اسالمی ایران و استمرار سیاست

های برآمده  داخلی و خارجی ایران بوده است. دولت های سیاست و مذاکره با آمریکا یکی از چالش

های  های متفاوتی را در مواجهه با سیاست ها، راهبردها و تاکتیک از انقالب اسالمی، هریک سیاست

اند. در این زمینه رئیس دولت اصالحات اعال،م کرد، که از ایجاد تنش در هیچ جای  آمریکا داشته

الملل عاری از خشونت و درشیری است  کند و خواهان روابط بین جهان و حتی با آمریکا استقبال نمی

بیش از هر »،م در نطقی بیان نمود: 111۳دسامبر  14(. وی همچنین در 144: ص1921 )سجادپور،

و اعال،م کرد که امیدوار « چیز من بایستی سال،م و احترا،م خویش را به ملت بزرگ آمریکا بفرستم

آمریکا سخن شوید. وی همچنین سال بعد پیشنهاد نمود، که ای نزدیک با ملت  است تا در آینده

که تاکنون « شردان نگاران و جهان تبادل دانشمندان، نویسندشان، متخصصان، هنرمندان، روزنامه»

 سابقه بوده، بین دو کشور صورت شیرد. بی

 زدایی تا تقویت روابط راهبردی با غرب . برجام، نماد تنش6-2

مدیر کل آژانس به شورای حکا،م وارد  1920خرداد  00قب شزارش روابط ایران و غرب متعا

ای  های هسته دهی برخی فعالیت چالش جدیدی شد. در این شزارش آمده است: ایران در شزارش
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را امضاء نماید. دولت  19+ 0خود به آژانس کوتاهی کرده و از ایران خواست تا پروتکل الحاقی 

الملل و حل مسئله از  بین ههوری اسالمی ایران به جامعهشتم، در راستای اثبات حسن نیّت جم

سازی اورانیو،م را به حالت تعلیق درآورد و با  های غنی طریق دیپلماسی فعال، داوطلبانه فعالیت

 مهر 01الملل وارد شفتگو شد. موافقتنامة سعدآباد در  بین ههای اروپایی، به نمایندشی از جامع دولت

(. با شذشت زمان نه تنها 101-101: ص1929 اء رسید )شلشن پژوه،در همین رابطه به امض1920

سازی اورانیو،م را  ها نیز تشدید شد و دولت روند غنی روند مذاکرات به نتیجه نرسید، بلکه تحریم

شرایی ادامه یافت، اما بدلیل افزایش  آمیز ایران در دولت اصول های صلح مجدداً آغاز کرد. فعالیت

های بیشتری علیه ایران وضع شد  ای ایران، تحریم های هسته به توسعه فعالیت سازی و روند رو غنی

ای بر  تر شردید. با پیروزی دولت تدبیر و امید روند مذاکرات هسته ای کشور امنیتی و پرونده هسته

بُرد با کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا وارد مرحله جدیدی شد. در این  _مبنای قاعده بُرد

ای ایران، به  های هسته های غربی در قبال محدود کردن فعالیت قرار بر این بود که طرفمذاکرات 

های ناشی از آن خاتمه دهند. روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی بهبود  تحریم

های مشترك اقداماتی صورت شیرد. سرانجا،م روند دیپلماسی به  شذاری یابد و نسبت به سرمایه

ها، رفع نشد، بلکه  مه برجا،م منتهی شد، اما با خروج دولت ترامپ از برجا،م نه تنها تحریمتوافقنا

های نفتی، مالی و بانکی تشدید  دولت آمریکا فشارهای حداکثری را بر ایران تحمیل نمود. تحریم

های  سازی روابط ایران با غرب و همکاری شد و مذاکرات برجا،م باعث رفع تنش و کمک به عادی

ها در دوران پسابرجا،م  های متعارض احزاب و شروه صادی و سیاسی نگردید. مواضع و دیدشاهاقت

 ها و موانعی را برای سیاست خارجی ایجاد نماید. تواند چالش می

 سازی با شرق . دیپلماسی شرقی یا ایجاد رابطه تا ائتالف6-0

ها و  وان در جریانت ی ایران به سمت شرق را میخارج استیسو حرکت کالن  ها رییش جهت

 ل،یاسرائ و کایآمرتقابل با  انقالب،یة اول اصول به بازششتشرایی که معطوف به  های اصول شروه

برابر نظا،م سلطه است، مشاهده نمود. یکی  در مقاومت وی ستادشیا و جنوب به نگاه شرق، به نگاه

باشد، این شروه هرشونه  می« های انقالب اسالمی جمعیت دفاع از ارزش»شرا  های آرمان از شروه

داند. آنها  کند و هدف انقالب اسالمی را نابودی نظا،م متجاوزشر آمریکا می رابطه با آمریکا را رد می
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های آمریکا تاکید کرده است. سیاست خارجی جمهوری  در مرامنامة خود نیز بر مقابله با سیاست

های استکباری به ویژه  خواهانه قدرت یادهطلبانه و ز های توسعه اسالمی ایران پیوسته باید با سیاست

 (.192-101: ص19۳2 آمریکا مقابله کند )مرتجی،

به طور کلی این طیف سیاسی در سیاست خارجی معتقد است ما به منافع ملی در مقابل مصالح 

دهیم، این مطلب به این معنا است که جهان اسال،م و حفظ وحدت با  جهان اسال،م اصالت نمی

دفاع از منافع جهان اسال،م در اولویت سیاست خارجی قرار دارد و منافع ملی به جهان اسال،م و 

: 1921 پوشی از مصالح جهان اسال،م به هیچ وجه مورد قبول این شروه نیست )شادلو، معنای چشم

 (.090ص

 مان یانقالب های شهیر و ها ارزش به دیبا ما که داشت اظهارا بارهدر این زمینه رئیس دولت نهم 

 های دولتی خارج استیس در رییتغ ،یداخل استیس از شیبی انقالب اصول به بازششت. میردبازش

 و تر عیسر اریبس زینی خارج استیس در چرخش، نیای الملل نیب بازتاب و داشت نظر مد را نیشیپ

 روزییپ از پس خود خبری کنفرانس نینخست درشرا  رئیس جمهور دولت اصول. بود تر شسترده

 بیان کرد:

 سال دری اسالم انقالب. است رخدادهی اسالم انقالب مجدداً دانیشه خون واسطه به امروز»

 استکبار، دوران. .. خشکاند خواهد ایدن در را ها یعدالت یب هشیر انشاءاهلل و وستهیپ وقوع به 24

 برخواهد در را ایدن همه زودی بهی اسالم انقالب امواج و سرآمده بهی عدالت یب و ظلم سلطه،

 (.0/4/1924 نژاد، )احمدی« داستیپ اکنون هم از های آن نشانه و شرفت

های صدر انقالب، تقابل شدید نظری و عملی با  دولت نهم با دکترین بازششت به ارزش

های خود قرار داد، چون از دیدشاه آنان، بخشی از انحراف  آمریکا و اسرائیل را در اولویت سیاست

 هجویان های انقالب، به تعدیل مواضع ستیزه در اصول و آرمان و قصور نخبگان سیاسی نسل اول

پس آنان خود را در قبال . ششت الملل بازمی صریح در مقابل استکبار جهانی و صهیونیسم بین

: 1914 دانستند )حداد، جلوشیری از انحراف و بازشرداندن انقالب به مسیر درست، مسئول می

را ضدیت با صهیونیسم رسالت کمک به ملت فلسطین، شرا در راستای  اصولدولت (. 111-41ص

نسبت به نظا،م سلطه و رژیم صهیونیستی در  رویکرد تهاجمیبا نفی هولوکاست شدت بخشید و 

(. در این دوره روابط ایران با 041: ص1911 سیاست خارجی تقویت شد )دهقانی فیروزآبادی،
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های جدیدی مواجه شد.  ی با چالشا اتحادیه اروپا بدلیل مسئله هولوکاست و پرونده هسته

 های شورای امنیت تشدید شردید. تحریم

 سازی با روسیه و چین . روابط راهبردی تا ائتالف6-4

 اثبات راستای در و دهم، و نهم های دولتی خارج استیس شرایانة با توجه به رویکرد شرق

های  ظرفیت آن،ی عقالن هیتوج و رانیای خارج استیس اهداف با کردیرو نیا تناسب و کارآمدی

 شرق کهاین بود  شرق به نگاه از تیحما درآنها  استداللتبیین شد.  شرق، در هدف کشورهای

 با زیست از که نداردی ضرورت پس، باشد رانیا ندةیآ روابط در غرب برایی مناسب نیگزیجا تواند یم

. نمود غرب نیگزیجا را شرق توان یم بلکه ،نیمک نظرید تجد ها آرمان در و دهیکش دست غرب

، از دیدشاه رئیس دولت بود این دورهاصل مهرورزی یکی از اصول اساسی سیاست خارجی 

کنیم که همه  بشریت را دوست داریم، ما فکر می ةبراساس اعتقادات اسالمی، ما هم»شرا  اصول

)عیوضی، « بیندتا دنیا بتواند روی صلح و دوستی را ب ،دوست داشته باشند اها باید همدیگر ر انسان

شود و طرف دیگر آن  های دوست می ها و ملت (. اصل مهرورزی شامل دولت001: ص192۳

توسعه روابط با کشورهای های ظالم و زورشوی جهانی است. بدین ترتیب خصومت با دولت

مثابة مهرورزی با دوستان بوده و دوری جستن از کشورهای غربی به مثابة تبّری از آنان  شرقی به

  .است

 ای  های منطقه سازی با قدرت . ایجاد رابطه تا ائتالف6-5

با پیروزی انقالب اسالمی ایران روابط ایران با کشورهای منطقه و فرامنطقه در دستور کار قرار 

الملل دو قطبی، سیاست خارجی این کشورها تحت تأثیر روابط میان  شرفت. در ساختار نظا،م بین

مجاور کشور عربستان در بلوك غرب و در منطقه آمریکای التین  دو بلوك قرار داشت، در منطقه

شد. بر این  روابط کوبا با بلوك شرق و به عنوان یک کشور انقالبی و مخالف امپریالیسم تعریف می

زدایی با عربستان و در  شیری سیاست خارجی ایران در دیپلماسی غربی در جهت تنش اساس جهت

و برقراری روابط راهبردی با کشورهای آمریکای التین قرار دیپلماسی شرقی در جهت همکاری 

 شرفت.
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 . رفع تنش تا برقراری روابط راهبردی با عربستان6-5-1

ای متحول شد. استراتژی دو ستونی  با پیروزی انقالب اسالمی ایران ساختار قدرت منطقه

ردید )اخوان های جدیدی مواجه ش نیکسون، فرو ریخت و روابط ایران و عربستان با چالش

(. این روابط که با فراز و فرودهای زیادی همراه بود، به قطع روابط دو 12-01: ص19۳9کاظمی، 

های سازندشی و  در دولت ۳2منجر شد. در دهة  190۳کشوردرپی کشتار حاجیان ایرانی در سال 

ن اصالحات بر شسترش روابط راهبردی با عربستان تاکید شد. برشزاری هشتمین اجالس سرا

نقطه عطفی در روابط دو جانبه محسوب  19۳0های اسالمی در تهران در سال  سازمان همکاری

 در نطمیناا و دعتماا ازفضایی  داـیجا ،ستـن نشـیا در انرـیاصلی ا افهدا ازیکی شود.  می

. در این راستا در سفر رئیس جمهور به دبو رسمنطقه خلیج فا در دخو نتمامی همسایگا تمناسبا

بیانیه مشترك دو کشور صادر شد و بر منافع  19۳2اردیبهشت  01تا  01ان در روزهای عربست

نژاد  آمیز تاکید شردید. شرکت رئیس جمهور احمدی های مسالمت مشترك امت اسالمی و همکاری

های بیشتر ایران و عربستان و سایر  نوید زمینه همکاری 022۳در نشست دوحه در دسامبر

ای ایران، مسئلة هولوکاست و  داد، اما موضوع پروندة هسته رس را میکشورهای حوزه خلیج فا

و پیامدهای پس از آن، نه تنها  0211حمایت ایران از جریان بیداری اسالمی در منطقه در سال 

های ایران و عربستان را افزایش نداد، بلکه تعارض منافع دو کشور در مسائل  سطح همکاری

حمایت از تروریسم،  ابط دو کشور کمک نمود و ایران اسالمی بهای، سرانجا،م به قطع رو منطقه

ای متهم  نقض حقوق بشر، دخالت در امور کشورها و القای مخالفت ایران با صلح و ثبات منطقه

 (.44: ص1911 شد )پور خوش سعادت،

 بویژه در آمریکای التین . برقراری رابطه تا روابط راهبردی با کشورهای در حال توسعه6-5-2

های سیاست  ایجاد رابطه با کشورهای جهان سو،م و در حال توسعه همواره یکی از اولویت

های انقالبی مانند کوبا،  خارجی ایران بویژه در سیاست نگاه به شرق بوده است. در این میان دولت

ار شرا بیشتر مورد تأکید قر های اصول ونزوئال، نیکاراشوئه و اکوادور در آمریکای التین در دولت

های نهم و دهم به  ای که حجم قابل توجهی از مراودات خارجی ایران در دولت اند. بگونه داشته

ان موسویآمریکای التین اختصاص پیدا کرد و در این میان، حجم مبادالت اقتصادی افزایش یافت. 
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 :شوید معاون وقت سازمان توسعه تجارت ایران در امور آمریکای التین در این مورد می

ث تجارت ترجیحی با کوبا در حال نهایی شدن است و با ونزوئال نیز قرارداد تجارت آزاد بح»

های بسیار بزرشی در ونزوئال در زمینه  پروژه ... های آن امضاء شده است بسته شده و موافقتنامه

های نفت و...  سازی، آجر و پروژه ساخت مسکن، ساخت کارخانه سیمان، خودروسازی، نوشابه

های شمرکی، امتیازات تشویقی، پرداخت یارانه برای حمل و نقل، ایجاد البی برای شرفتن  معافیت

 (.10/11/1921)سپاهی، « ها، از آن جمله هستند پروژه

ها در دولت یازدهم و دوازدهم از دیپلماسی شرقی به دیپلماسی غربی به تقویت  تغییر اولویت

ارآمدی سیاست خارجی را با چالش مواجه پذیری کمک نمود و این وضعیت ک های برششت چرخه

 ساخته است.

 گیری . نتیجه7

  پیشرفت سیاست خارجی و افزایش کارآمدی آن در ارتباط مستقیم با ائتالف و اتحادسازی با

های پیشرفت سیاسی در داخل کشور نه تنها  ای و جهانی است. چالش کشورها در سطح منطقه

 شود. المللی نیز می های بین ازد، بلکه باعث از دست رفتن فرصتس سازی را با مشکل مواجه می ائتالف

 های متفاوت و عد،م اجماع نسبی نخبگان فکری و سیاسی  شیری تجربه ایران اسالمی در جهت

پذیری و در نتیجه کاهش  های بازششت شیری چرخه در تعریف شفاف منافع ملی باعث شکل

 کارآمدی سیاست خارجی شده است.

 های  انداز بیست ساله، برنامه ستا توجه به اسناد باالدستی، قانون اساسی، سند چشمدر این را

 سازی احزاب، پذیری، نهادینه توسعه و خطوط قرمز نظا،م، تقویت فرهنگ مشارکت سیاسی، مسئولیت

سو و شناخت همه جانبه  ایجاد هماهنگی میان قوا، شفافیت در تعریف اهداف و منافع ملی از یک

تواند از راهکارهای کاهش  المللی از سوی دیگر می بع، قواعد، اصول و هنجارهای بینمحیط، منا

 های پیشرفت سیاسی و در نتیجه افزایش کارآمدی سیاست خارجی کشور باشد. چالش
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