
 

 

 

 

 

جستاری در چرایی چرخش سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از 

 کاریگری به محافظهانقالبی
 * جواد حق گو

 **انینبات لیمحمد اسماع

 چکیده

سن  ست جمهوری ح سالمی ایران در دوره ریا ست خارجی جمهوری ا سیا

ست احمدی سه با دوره ریا شد. روحانی در مقای سی  سا نژاد دچار تغییرات ا

یانه و محافظهغلبه گرایش نه بر گرایشهای عملگرا یانه و کارا های آرمانگرا

که این از آنجائیترین نمود این تغییر به شللمار آورد. انقالبی را باید اصلللی

تغییر رویکرد در سلیاسلت خارجی جمهوری اسلالمی ایران ددیده جدیدی 

نیست، بررسی این موضوع آثار مهمی بر درک و فهم بهتر سیاست خارجی 

صلی این ایران می ساس بررسی چرایی این مسئله هدف ا گذارد. بر همین ا

 .استمقاله 

ر حوزه سللیاسللت خارجی بر اسللاس ادعای این مقاله، این تغییر اسللاسللی د

گردد. تغییر و بیش از هر چیز به تغییر در تعریف مفهوم منافع ملی باز می

ساز تغییر در تحول این مفهوم به عنوان جوهر اصلی سیاست خارجی زمینه

ها و راهبردهای یک کشور در تعامل با محیط خارجی گیریها، جهتاولویت

ظر داشللتن سلله مفهوم تغییر اسللت. در اینجا تالش شللده اسللت تا با در ن

 نخبگان، نوع برداشت از هویت ملی و تحوالت ساختاری، چرایی

ای خاص از سیاست خارجی ج. ا. ایران درک متفاوت از منافع ملی در دوره
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گانه این شلناخت نوع اثرگذاری مفاهیم سلهبربنارا مورد واکاوی قرار دهیم. 

مفهومی و بررسی نوع اثرگذاری بر منافع ملی یک کشور به عنوان چارچوب 

های نژاد و روحانی بخشهای احمدیآن بر تکوین سللیاسللت خارجی دولت

 اصلی این مقاله را تشکیل داده است. 

 واژگان کلیدی:

 ،جمهوری اسالمی ایران، سیاست خارجی، منافع ملی.ریاست جمهوری

 مقدمه

ولی  مهوري اســالمی دیدهاه هاي بعد از پيروزي انقالب اســالمی ایران درباره ســياســی دار ی د
ــه ایت ادتالپها پي  از هر بي  به نور تعری  از مفهوا مناپی ملی باز می  ــد. ریش مختلفی مطرح ش
هشــی. در مومور دو نگاه نالن پيرامون ایت امر به و ود دمدن نگاه اول نا ر به مفهوا مدرن مناپی 

سالمی بود. دیدهاه صالح ا صلی اول ملی ملی و دیگري نا ر به مفهوا م هرایی را به عنوان اولویی ا
شاره به درمان سی دار ی مطرح نرد، اما دیدهاه دوا با ا سيا سالیدود در عرصه  هاي پراملی ها و ر

انقالب اسالمی اعتقادي راسخ به لحاظ نردن مصالح امی اسالمی در سياسی دار ی دولی اسالمی 
شی. دیدهاه دوا با تعری  داص دود از مناپی م ساً ت احمی ميان مناپی ملی دا سا لی معتقد بود نه ا

ــالمی و ني  پيگيري درمان ــلحی امی اس ــته و ایران با مص ــالمی و ود نداش هاي پراملی انقالب اس
توان ميان ایت دو دشــتی برارار نرد. در ایت نگاه اهر  مهوري اســالمی بخواهد در مفهوا مدرن می

هایی نه در حوزه سياسی ه و تالشی براي تحقق درمانمناپی ملی مورد تانيد  ریان اول محدود شد
بدانها اشـــاره شـــده نکند، به انحراف  155و  154، 153، 152، 11، 9دار ی غالباً در اصـــول 

 نشيده شده اسی. 
تداوا ایت ادتالف نظرها درباره مفهوا مناپی ملی باعث دن شده نه به رغم هذشی بي  از سه دهه 

ــليقهاز انقالب اســالمی همانان  ــته و فرپداران هرنداا از دو ادتالف س ها در ایت زمينه و ود داش
رویکرد تعری  داصـــی را از مفهوا مناپی ملی اراده داده  و به تبی ایت تعری  رپتارهاي متفاوتی در 

 عرصه سياسی دار ی از دود نشان دهند. 
قد اســـی ایت عدا تواپق تواپق در مورد مفهوا مناپی ملی معتایت نوشـــتار با نظر داشـــیع ایت عدا

هاي نظري و مصــادیق عملی باعث شــده تا ســياســی دار ی ایران با ت يير مفهومی در مورد بنيان
المللی ها و نور نگاه به عرصه بيتهيريها و  هیهاي بنيادي در اهداف، اولوییها دبار تفاوتدولی

هاي روحانی و سی دار ی دولیدر ادوار مختل  سياسی دار ی هرددن پدیده اي نه در مقایسه سيا
 احمدي نژاد به وضوح نمایان اسی.

ــه معيار ت يير نخبگان، نور   ــتار با ه ین  س به هميت منظور براي درک ایت ت يير و تحول ایت نوش
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شان دادن برایی تطور مفهوا مناپی ملی و به  سادتاري به دنبال ن شی از هویی ملی و تحوالت  بردا
.ا.ایران در دوره روحانی در اياس با دولی ابل اســی. در ایت راســتا در تبی ت يير ســياســی دار ی  

بخ  نخســی در االچ باربوب مفهومی مقاله به بررســی ارتبا  ســه معيار منتخچ با مفهوا مناپی 
سی دار ی دولی سيا شکل هيري  سی ملی و دثار دن بر  سيا سی  ها پردادته و در بخ  دوا به برر

 ایم.   ه با دولی احمدي نژاد از منظر باربوب مفهومی یاد شده پردادتهدار ی دولی روحانی در مقایس
 مناپی ملی و سياسی دار ین عناصر مفهومی

سی دتم می سا سوال ا سی دار ی نشورها در نهایی به ایت  سيا شود نه دیا مناپی بررسی و تحليل 
هاي ابهاا و پيايدهینظر از دهد نه مفهوا مناپی، صرفملی تاميت شده اسی؟ ایت سوال نشان می

دهندۀ تواند نشانهسترده دن، عنصر اساسی و  وهري سياسی دار ی اسی. بنابرایت شنادی دن می
شفاف از دن  شتت درنی صحيح و  شد و از فرف دیگر دا سی دار ی با سيا مي ان موپقيی یا نانامی 

 نند.ها نمک میها و اولوییهيريبه ارزیابی از  هی
هرا مســئله مناپی ملی و ت يير و تحول هرا و ذهنینظري، هر دو رویکرد عينی هايدر االچ برداشــی
ضيح می شاره نرده و ایت دهند. در حالی نه عينیدن را تو سی دار ی ا سيا صر مادي  هرایان بر عنا

سی دار ی مهم می سيا صر را در ت يير  سازهدانند، ذهتعنا انگاران ت يير در هرایان و به فور داص 
، 1386دانند)اپتخاري،ها مرتبط میها و نور برداشیر ی را تا حد بسياري به مسئله هوییسياسی دا
سی دار ی را با (. از ایت رو با اتخاذ دیدهاهی ترنيبی می38-45صص  سيا توان ت يير و تحول در 

 تو ه به سه مولفه ذیل بررسی نرد.
 . ت يير نخبگان یا پضاي هفتمانی

ــور تعری   ــاي دادلی و دار ی یک نش ــل تعامل ميان دو پض ــی دار ی را ماحص ــياس اهر س

شده ( در حوزه دادلی مهم1389ننيم)ازغندي،  شکل هرپته  تریت مولفه، نخبگان و پضاي هفتمانی 

ـــی. نخبگان به عنوان نمایندهان ملی )در  وامی دمونراتيک( بردیند نور انتظار و توســـط دن هاس

ــی ــر  دید نه با ه از  رپيیهاي  امعدواس ــتند. با ایت حال، در عص هاي مو ود به ویژه دولی هس

شده نمی سلط تبدیل  صل م صل برد  نخبگان به یک ا سيون ا توان انتظار تداوا پرایند دمونراتي ا

شی. از فرف دیگر، ایت نخبگان تحی تاثير  ایگاه ا تماعی،  شگی نخبگان داص را دا حانميی همي

صی از تفکر میها و ایددولارزش شيوه دا صميموژي نماینده  شند نه فبعاً ایت مورد در نور ت هيري با

سیها موثر دواهد بود. بنابرایت، ت يير دندن سيا ها و انتظارات همراه دواهد بود. در ایت ها با ت يير در 

سی سيا ستا، حوزه  ستر دن معنا میرا ا نخبگان شدت بیابد بههذاري دار ی نه مفهوا مناپی ملی در ب

در ارتبا  اســی و از ایت  هی مناپی ملی ارتبافی تنگاتنب با ادرت حانم یا هفتمان مســلط داشــته 

ــيدن به ه اره ــی. توانایی اعمال ادرت و  لوه بخش در باربوبه « ملی»و « مناپی»هایی هماون اس
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ها فبيعی اســی مانها و در ادامه  ایگ ینی هفتباشــد و از ایت  هی با ت يير دنادتيارات نخبگان می

تا يک،  ناپی ملی در معرض تحول و تطور ارار هيرد) لی، اهر 31، 1386نه مفهوا م حا ( در ایت 

توان انتظار داشی نه درک ها باشد میویژه در نور دالاي بهپضاي هفتمانی داراي تفاوت هاي عمده

 و تصویر شفاف و ثابتی از مفهوا مناپی ملی حاصل نشود.

 از هویی ملی. نور برداشی 2

دهد انگارانه از ســياســی دار ی دن بي ي نه به وااعيی ها شــکل میبر اســاس رویکرد ســازه

ها، مفاهيم و اواعد مو ود در یک نشــور در نور هاســی. بر ایت اســاس ارزشمفاهيم، اواعد و ارزش

شی د. هویی ملی شوها از هویی تاثيرهذار بوده و به نوبه دود ایت هویی باعث تکویت مناپی میبردا

هاي ملی متفاوت به مناپعی نه معلول هنوارهاي ملی و پراملی اسی و از فریق شکل دادن به نق 

بخشـــد. به تعبيري دیگر، هویی ملی عامل نند اواا مینشـــور در ســـياســـی دار ی پيگيري می

نده و تکویتتعييت نه ارزشنن ـــی  ناپی ملی اس نده م عیده وها و منف اب هاي ملی مختلفی را ای

( از ایت  هی، ت يير و تحوالت هویتی و نقشی باعث ت يير 149، 1386نند)دهقانی پيروزابادي، می

 ها دواهد شد.در مناپی و ارزش

ــرایطی نه هفتمان یا هفتمان هاي مختل  با نمایندهی نخبگانی در ارتبا  با مولفه نخســی در ش

ها بر برداشی از هاي مد نظر دنه ارزششوند فبيعی دواهد بود نه نگاداص به و ه مسلط تبدیل می

ـــده و هميت امر زمينه را براي ت يير در مناپی ملی مهيا می نند. به فور مثال هویی ملی تاثيرهذار ش

بخشـــند نق  دینی هاي ناشـــی از دن را در هفتمان دود اولویی مینخبگانی نه و ه دینی و ارزش

 شود.ر ایت راستا تنظيم میبراي نشور تعری  نرده و در نتيوه مناپی ملی د

 . تحوالت بيت المللی3

اهر دو مولفه نخســی به و ه دادلی عوامل تاثيرهذار بر ســياســی دار ی و مفهوا مناپی ملی 

المللی و تاثيرات دن بر ســياســی دار ی تمرن  دارد. در ایت پردازد مولفه ســوا به تحوالت بيتمی

سطح  هانی وحالی، تحوالت بيت سی دار ی اي میمنطقه المللی در دو  سيا تواند به مثابه ورودي 

سی سيا شور عمل نرده و  سیها و اولویییک ن هاي هاي دن را ت يير دهند. با ایت حال اهربه ردالي

ها در تفسيري ( نونالسيکWaltz, 1979دانند)واسطه و مستقيم میسادتاري ایت تاثيرهذاري را بی

سادتار بر  هی سی دار ی از رهگذر عوامل دادلی نظير  دیدتر معتقدند ایت تاثيرهذاري  سيا هيري 

شی نخبگان و دهاهی شيرزاده، نور بردا سی. )م ستقيم ا شده و لذا تاثيرات غيرم ( 1386هاي تر مه 

تواند با اي دیگر میاي به دورهی از دورهالمللی، مفهوا مناپی ملبنابرایت در نتيوه ت يير و تحوالت بيت
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 ها موا ه شود. دهردیسی در شادص

 نژاد و روحانیهاي احمديتحول مفهوا مناپی ملی در دولی

سه شیع معيارهاي  سالمی ایران ني  به عنوان یک دولیبا در نظردا ملی ناه یر  -هانه،  مهوري ا

ــياســی ي در ایت حوزه اســی. با تو ه به پعاليی هذاراز ننشــگري در عرصــه دار ی و در نتيوه س

ـــی دار ی ایران نمیها و تحوالت بيتنخبگان و ت يير هری ناپذیر دن تواند همواره با المللی ســـياس

هاي درونی دن تداوا داشـته باشـد. از ایت رو، سـياسـی دار ی مفهوا واحدي از مناپی ملی و اولویی

المللی دبار با ت يير نخبگان و هم مان تحوالت بيتایران در ادوار مختل  پس از انقالب اســـالمی 

ـــده و پيرو دن  هی ناپی ملی ش يادیت م ند. ها و راهبردها ني  ت يير نردههيريتحول در مفهوا بن ا

سه با دولی احمدي نژاد را  سی دار ی دولی روحانی در مقای سيا سی صورت پذیرپته در  سا ت ييرات ا

 ورد. باید مصداق بارز ایت امر به شمار د

 ت يير نخبگان و دهرهونی در تعری  مناپی ملی .1

برد  نخبگان و ت يير تصميم هيرندهان متولی سياسی دار ی عاملی اساسی در ت يير و تحول 

سی. تفاوت دیدهاه شور و حتی ت يير مفهوا مناپی ملی ا سی ن سيا صه  ها و  هور ادبياتی نویت در عر

در دوران ریاسی  مهوري حست روحانی از  مله نمادهاي برداشی سياستمداران از بسياري مفاهيم 

سی ن د دولتمردان به سيا سی. تحول مفاهيم  شرایطی  دید ا سالمی ایران به  ویژه ورود  مهوري ا

ـــی هاي هوناهونی از دن مفاهيم بنيادینی بون مناپی ملی نه از همان دغازیت روزهاي انقالب برداش

اي ني  داشته اسین نمونه هرپی. البته ایت ت ييرات نمونه تاریخیشده بود، در نانون ایت تحوالت ارار 

اي نه بسياري از صاحچ نظران سياسی دار ی دولی حست روحانی را بازهشی به دن مقطی تاریخی

 دانند. از تاریخ انقالب اسالمی نه هاشمی رپسنوانی زماا امور ا رایی نشور را در دسی داشی، می

ـــی تن و پيگيري همه بينی اپرافی به غربدوش زدایی با هدف ایواد ت يير در  انبه ســـياس

ــمانه ایاالت متحده و دولی ــلیرویکردهاي دص ــالمی ایران اص تریت هاي اروپایی عليه  مهوري اس

ـــی دار ی دولی ایران در دوران حکمرانی ناره اران بود نه البته بعدها و با روندي  محور ســـياس

اتمی و حســـت روحانی دنبال شـــد. در ایت نگاه، عمده مشـــکالت هاي محمد دتر در دولیرادیکال

هاي انقالبی دولی  مهوري  مهوري اســالمی ایران در عرصــه ســياســی دار ی به نور ســياســی

هاي حانم بر سياسی دار ی هردد. بر ایت اساس، با اصالح رویهاسالمی ایران در ایت عرصه باز می

احتراا هذاردن دنها به حقوق ملی ایران اميدوار بود. پيروان ایت ها و توان به ت يير نگاه دیگر دولیمی

ها و پيروي از اصـل هاي رداليسـینگرش بي  از دنکه سـياسـی دار ی نشـور را با تاسـی از دموزه
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صحی دموزه سی ادرت مدنظر دنها پي  ببرند بر  هاي ها تانيد دارند. در نگاه ليبرالهاي ليبرالسيا

ناپذیر اسی. به عقيده الملل امري ضروري و ا تناباري حدانثري در عرصه بيتالملل، همکروابط بيت

 مند شده اسی. الملل نامالً ااعدههاي حقوق بيتدنها ایت همکاري در باربوب

ـــد، پهم روحانی از مفهوا مناپی ملی و به تبی نور رپتار دولی یازدهم در همان فور نه هفته ش

شاب سی دار ی دايقاً م سيا صه  سنوانی عر شمی رپ سی ها ه درک و نن  دولی ناره اران به ریا

نژاد هرایانه احمديشود نه بدانيم سياسی دار ی انقالبی و درماناسی. ایت مشابهی دنگاه بيشتر می

شابهی شته م سوي دا سی وزیري مو شمی یعنی نخ سی دار ی دوره پي  از ها سيا هاي پراوانی با 

سی نه دو شی ا ساس بنيت نگر سی. بر ا سی رها شی توانمی را نژاداحمدي  مهوري ریا  به بازه

، 1389دانســی.)ازغندي،  ســاله شــان ده اي وافه از پس ایران اســالمی  مهوري انقالبی هذشــته

( احمدي نژاد به عنوان نسل  دیدي از انقالبيون درمانگرا با تکيه بر  ایگاه دود در ميان 130-121

بردی نخبگان  امعه ایران توانســی ادرت را در دســی  مســتضــعفيت و ایثارهران و به رغم مخالفی

 ( Sherril, 2013, 65بگيرد.)

سوي تا روي نار دمدن محمود احمدي سيت مو شکيل نابينه ميرح نژاد در اهر نموداري از زمان ت

سير حرنی ایت نمودار از درمان سيم ننيم، م سی دار ی تر سيا شدیداً حوزه  هرایی محض و نگاهی 

سمی  شکيل هاي واایدیدهاهانقالبی به  سی. با ت ستی در حال حرنی بوده ا سبی و پراهماتي هرایی ن

شدید  شوک  سالمی دبار یک انقطار و  سی دار ی  مهوري ا سيا دولی محمود احمدي نژاد محور 

ستی و واای سبی به روند پراهماتي سی ن شيت هردید. )ازغندي، سيا ( در ایت 123، 1389هرایانه پي

سی دار ی ای سيا شد. به دوره  ستخوش ت يير و تحوالت زیادي  ران در عيت تداوا نظري و عملی، د

هونه اي نه در باربوب اصول بنيادیت و مبانی ثابی سياسی دار ی  مهوري اسالمی ایران، الگوي 

سی دن دهرهون و متحول هردید)دهقانی پيروزابادي،  صول 512، 1391رپتاري و دیپلما ( و داراي ا

 (189، 1389اس با دوره هاي ابل شد. )دهقانی پيروزدبادي، رپتاري متفاوتی در اي

هردد. در دولی پيشينه پکري احمدي نژاد و اعضاي نابينه و مشاورین  به  ریان اصولگرا بر می

نژاد، هم در باورها و هم در رپتار و نردارع ناره اران نسبتاً  وانی نه مسئوليی اداره امور نشور احمدي

سالمیشاهد تاثيرهذاري بر سته ارزشرا بر عهده هرپتند  شيعی بودیم. همانيت  -ها و هنوارهاي ا

مند به تحقق  دي شـــد نه او در در ه اول عالاهاز ســـخنان شـــخص احمدي نژاد اســـتنبا  می

سق مو ود  هانی از فریق صدور انقالبی سی دادلی و درصدد براندازي نظم و ن سيا هري در عرصه 

( بر ســتگی هنوارهاي ایددولوژیک احمدي نژاد نمود دود را 131، 1389انقالب اســی. )ازغندي، 
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اي و تانيد بر حقانيی ایران  هی دســتيابی به انرژي صــلح دمي  عمدتاً در پردادتت به مســئله هســته

هســـته اي و تالش براي ایفاي نق  برتر در منطقه دليا پارس و داورميانه با تکيه بر توانمندي 

 (132ان داد. )همان، اي نشنظامی و دان  هسته

محمود احمدي نژاد از همان دغازیت روزهاي انتخاب به عنوان رديس  مهور ایران عناصر انقالبی 

ها می هان»اي بون و ت یی در تحوالت   لی و معنو عدا  ل وا متوازن»(، 1389)متقی، « نق  

ـهی»(، 1387غریبی، «)المللبيت سياسی عرصه در تکلي  و حق سادتت  به ادي نسبیانتق هيري 

احياي »( و 1389متقی، «)ســـياســـی دار ی نگاه به شـــرق»همان(، «)هاي بيت المللیســـازمان

سی هيري هی سی دار ی همان( را به عنوان اولویی«) نوب - نوب دار ی سيا سيا صلی  هاي ا

 دود مطرح نمود.

سادتار و ماهيی نظا سوال ارار دادن  سيدن با مورد  ا بيت الملل از احمدي نژاد پس از به ادرت ر

( به اعتقاد 141، 1389ضرورت اعمال سياسی تها می در ابال غرب سخت به ميان دورد.)ازغندي، 

نژاد، هاي سياسی دار ی دولی احمديتریت تئوریسيتحميد موالنا و منوبهر محمدي دو تت از اصلی

، «ســراديلمحو ا»، «اپســانه هولوناســی، زیربناي ســلطه صــهيونيســم بر  هان»موضــوعاتی بون 

« اتحاد  هان اسالا»، «نق  مهدویی در سياسی دار ی»، «تشکيل  بهه متحد ضد امپریاليستی»

سته اي»و  سی تها می در موضور ه سی دار ی دولی احمدي نژاد را « سيا سيا صلی  راهبردهاي ا

 (157-200، 1388تشکيل داده بود. )موالنا و محمدي، 

و  مرن ي سياسی دار ی و دیپلماسی پطرت هرایانه  راهبرد عدالی و حقوق متقابل، هسته اصلی

سی دار ی بدون عدالی محقق و  سيا سی  شکيل می داد. ایت مولفه معتقد ا دولی احمدي نژاد را ت

 نظاا ننونی پضاي به نژاد احمدي منفی ( نگرش43، 1393پایدار نخواهد ماند. )عيوضی و نوازنی، 

 (135، 1388غربی)موالنا و محمدي،  هايارزش نلی رفو به و المللی بيت هايسـازمان الملل،بيت

صميم تریتمهم عنوان به وي نگاه نور بر عميقی تاثير سی هيرندهت شور دار ی سيا  هايدوره در ن

 اســی. داشــته زمان ایت در هرایانهدرمان و دليســتیایده نگاه اپ ای  و  مهوري ریاســی دهم و نهم

ـــی اهميی بر تانيد با - هرایانهواای محوري ادرت بر مبتنی نژاد احمدي دیدهاه  ادرت به یابیدس

ـــازمان نارنرد نفی نظامی،  به ایددولوژیک دیدهاهی همراه ( به145المللی)همان، بيت موامی و هاس

 .اسی دار ی هذاري سياسی اهداف

راهبرد یا  هی هيري ســياســی دار ی دولی احمدي نژاد، عدا تعهد تودیدنظر فلچ اســی. در 

ــرای ــل بنيادي نه ش ــالی انقالبی و  -باربوب اص نه غربی، ایت نور عدا تعهد داراي تعهدات و رس
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ستگی به مران   ستگی و پيو سی. از ایت رو، پراتر از عدا تعهد متعارف عالوه بر عدا واب ایددولوژیک ا

سی. ایت هدف ني  رت و ادرتاد ستقر ا صدد ت يير و تحول نظاا و نظم بيت الملل م هاي  هانی، در 

از فریق ت ييرات زیربنایی در اصـــول و مبانی نظم و نظاا نامطلوب مو ود تحقق می یابد. )دهقانی 

 (513، 1391پيروزدبادي، 

رتبۀ وزارت اموردار ه را یهاي اصــلی ناره اران دولی احمدي نژاد به ویژه مســئوالن عالویژهی

هاي ســياســی و عوامل متعدد دیگر توان به ااتضــام منشــت ا تماعی، تربيی دانوادهی، وابســتگیمی

هرا، منتقد به  ریانات پيشــيت ســياســی هرا، وانن هری ، درمانهرا، بيگانههونه برشــمرد: ســنیایت

 ( 139-140، 1389ناپذیر.)ازغندي، دار ی، انعطاف

سياري زیادي با روي نا سی حانم در ایران تا حد ب سيا ستارهاي نخبگان  ر دمدن دولی روحانی ای

ـــد. روحانی به عنوان نام د ميانه ـــی  مهوري ایران از زمان روي دهرهون ش رو در انتخابات ریاس

سال  سالمی ایران را ت يير داد.)1392ناردمدن در  سی دار ی  مهوري ا سيا  ,Sherrill ، دهنب 

2013, 64) 

انی و همکاران  از زمان در دسی هرپتت زماا امور ا رایی، بند هدف اصلی براي دولی دود روح

المللی هاي ااتصادي، مدیریتی و بيترسد حل و پصل بحرانترسيم نمودند نه در ایت ميان به نظر می

دنها هایی نه روحانی و تيم همراه  از اولویی بيشتري نسبی به دیگر اهداف بردوردار اسی. بحران

دانند. در ميان ایت اهداف از نظر دولی روحانی حل تدبيري دولی محمود احمدي نژاد میرا نتيوه بی

المللی ایران در موضور هسته اي از اولویی و اهميی بيشتري بردوردار اسی. به و پصل منااشه بيت

شکالت شکالت ننونی  امعه ایران به ویژه م سياري از م صل ب صادي در  عقيده روحانی حل و پ اات

روحانی در انتقاد از نور  (.Bastani, 2014, 2هرو حل و پصل منااشه هسته اي ایران با غرب اسی)

اي بارها منتقدیت دود را بر دالف نگاه دولی ابل به موضوعات بيت المللی به ویژه در موضور هسته

درباره دنها استفاده نرده « ترسو»انتظارهاي معمول به بال  نشيده اسی تا بدانوا نه از القابی بون 

 (Ibidاسی.)

نابرایت  يلب حانی را تشـــک هداف اصـــلی رو  دادمی درو  ایران از ان واي بيت المللی یکی از ا

(Shanahan, 2015, 2.)  سی  مهوري ترميم بهره بيت المللی همان روحانی از سی ریا سال نخ

سته و اابل تو ه  ستور نار ارار داد. نکته بر  سی نه ایران را در د ست روحانی دن ا درباره نابينه ح

بخ  عمده اي از اعضــاي نابينه وي تحصــيالت عاليه از دانشــگاه هاي غربی دارند. زندهی دنها در 

روحانی  (Ibid, 3)هاي غربی به دســی دورندارزشمتفاوتی از دنياي غرب باعث شــده تا دنها درک 
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یط مذانره بهره به بهره ميان مقامات پس از اینکه در مذانرات هســته اي توانســی با ایواد شــرا

ایرانی با مقامات دمریکایی هامی را در  هی بهبود روابط شـــکننده ایران با دمریکا از ابتداي انقالب 

( Ibid, 5)تر توسعه ببخشد.تا ایت مدل را در دامنه اي وسيی بودن دبه دنبال  ،اسالمی تا ننون بردارد

ـــی همهامري نه با درو  ایاالت متحده از ب هاي  انبه تماا تحریمر اا در دوران ترامپ و بازهش

 شده در دوران اوباما غيرممکت شد.تعليق

شد. به عقيده روحانی با  شته با شمت دادمی دا به اعتقاد روحانی و نخبگان همراه  ایران نباید د

سی سيا صوص در حوزه ااتاتخاذ  شکالت ایران به د صاد را هاي عملگرایانه تحی بر اا می توان م

قل بيت المللی  مل و ن وارت و ح به مرن ي مهم براي ت یل  بد حل و پصـــل نمود و ایران را ت

روحانی تواپق حاصل شده با غرب در منااشه هسته اي را پرصتی نم  (.Katzman, 2016, 3نرد)

ــمرده بود) ــورهاي دنيا بر ش ــتی و همکاري با تماا نش ــاي دوس  ,Endbrinkنظير براي ایواد پض

یکی از وعده هاي اصلی روحانی در حوزه سياسی دار ی به ترميم شرایط دسيچ دیده روابط (. 2015

سی  مهوري احمدي نژاد باز می ساله ریا شی  شی. به باور وي ترميم و دار ی ایران در دوران ه ه

 ,Juneau, 2014هاي بيت المللی ميسر دواهد شد)بهبود شرایط ااتصادي ایران از راه ناه  تحریم

100-101 .) 

سیهمان سيا سی دار ی  سيا شد، روحانی در حوزه  شمی فور نه هفته  شابه با دولی ها هایی م

رپســنوانی را در اولویی نار دود ارار داد. ایت ن دیکی به هونه اي اســی نه حتی بســياري از بهره 

ــمی ــمی نه در دن دولی داراي س ــی دو دهه در دولی هاي دولی هاش هاي باال بودند به رغم هذش

حانی ني  مودداً ارنان اصــلی ادرت در اوه موریه ایران را بر عهده هرپتند. در ایت رابطه می توان رو

 به بسياري از وزرا، معاونان و مشاوران رديس  مهور اشاره نرد.

هاي حدانثري با هاشمی رپسنوانی دارد. هاشمی رپسنوانی شخص حست روحانی ني  مشابهی

اعگراسی نه همواره در  هتی مخال  تمایالت ضد سيستم تالش نرد. اي از رهبران انقالبی وانمونه

ادر محسوس بود ت ييرات در تعييت و پهم از مناپی ملی در  دوران هاشمی در اياس با دوره  نب دن

سنوانها دمریکایی نه شدط در ننندهلیتعد روند کی را سميرپ ی نرده تلق رانیای دار  وی دادلی م

در ایت مقطی زمانی نگاه نخبگان ایرانی بيشــتر متو ه درون شــد و تاميت مناپی ( 1380بودند)باوند، 

ملی  مهوري اســـالمی در عرصـــه ســـياســـی دار ی با تو ه به پارامترهاي درونی و محذورات و 

شور مورد تو ه دولی وای ارار هرپی. در ایت دوران الگوهاي رپتاري، از رویارویی  مقدورات دادلی ن

 سعه فلبی به هم یستی مورد تانيد ارار هرپی. به مصالحه و از تو
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سود را  سی نه ه ینه ها را ناه  داده و  ستی ا سيا سی دار ی مطلوب،  سيا به اعتقاد روحانی 

با تانيد بر واای ـــی درماناپ ای  دهد. وي  ها ني  در هرو واای بينی محقق دواهد هرایی معتقد اس

مکاري با تماا نشورهاي  هان بر ایت اعتقاد اسی ( وي با تانيد بر ل وا هentekhab.ir, 1392شد)

ــورهاي با رابطه نه اطی ــی پذیرامکان دیگر نش ــلی دود از ورودش هدف وي .نيس راابتهاي  به اص

در حوزه سياسی دار ی را براراري تعامل سازنده و تن  زدایی با دنيا می   مهوري ریاسی انتخابات

ــعارهاي اIlna.ir, 1392داند) ــت روحانی و ني  نور رپتار وي در ایت بند ( باتو ه به ش نتخاباتی حس

ـــتی مبتنی بر  ـــيــاس ــــی دــار ی وي را س ـــيــاس ــــال می توان س دواهی واای درمــان»س

نه یا به المللیبيت  وییادرت»(، Farsnews.com, 1392«)هرا حاســـ نهم مل»، «هرا عا  نظم با ت

ــاس بر ادرت موازنه»، «المللیبيت ــایگان با ویژه به زداییتن »، «اعتدال مفهوا اس  رویکرد و همس

ــی از دودداري»همان( «)پایده-ه ینه ــخت درش ــمت مقابل در راندن س ــنادی و دش ــه ش  هاينقش

( دانســـی. به باور روحانی واای بينی نه در تقابل با درمان هرایی و دنبال نردن Isna.ir, 1392«)دن

 (102، 1393ارزشها، بلکه بستر دن اسی)عليپوریان و نوري اصل، 

 . ت يير برداشی از هویی ملی و دهرهونی در تعری  مناپی ملی2

تریت منبی ایواد هاي مبتنی بر اســـالا شـــيعی، مهمبا پيروزي انقالب اســـالمی ایران، ارزش

هاي مقبول ن د رژیم پيشيت یکسره تحدید یا انکار همبستگی در  امعه ایرانی شدن بدیت ترتيچ ارزش

ــدند. در ایت ميان، ملی ــد.ش ــتی دبار ش ــرنوش  هرایی و ارنان غيردینی هویی ایرانی ني  به بنيت س

بنابرایت در دهه اول در یک تواپق تقریباً  معی، رویکرد دینی از بنان ژرپایی بردوردار شد نه هویی 

بهاي دن به شمار دمد. سنب هویی دینی المداد شد و سایر ابعاد هویی، ا  اي نمملی مترادف و هم

تعری  موددي از  با دغاز عصر سازندهی و هرای  به نوسازي در نشور، شرایطی پدید دمد نه نياز به

یی ایرانی را تووی  می یی ایرانی دمي ههو قادات نرد. در ایت تعری ، هو يی ایرانی و اعت اي از مل

 مذهبی شد. 

با اینحال پس از پایان عصـر سـازندهی و در دولتهاي داتمی، احمدي نژاد و روحانی برداشـتهاي 

شی متفاوت نابينه احمدي  شد. نور بردا نژاد و روحانی از مفهوا هویی ملی را متفاوتی از هویی ملی 

باید دیگر عنصـــر موثر در درک متفاوت ایت دولتها از مفهوا مناپی ملی و به تبی  هی هيري ها و 

 اهداف متفاوت در حوزه سياسی دار ی دانسی. 

احمدي نژاد نه در ایت مسئله ني  دود را پيرو اماا دمينی بنيانگذار  مهوري اسالمی می دانسی 

شی. در با ار  سالمی بر مناپی ملی تانيد دا سالميی بر ایرانيی بر اولویی اطعی مصالح ا حيی دادن ا
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سالمی بينی  هان و ایددولوژي باربوب ملی باید در نگاه احمدي نژاد دولی لذا  رپتار نماید شيعی -ا

 ایت. اسی بردوردار اسالمی و دینی نامال سرشتی از بلکه ندارد عرپی و سکوالر ماهيی تنها دولی نه

 بر مبتنی دینی  امعه یک تتســيس نه نگردمی حکومی و دولی به ادالای ســياســی نظر از هفتمان

 . دارد دود ثقل مرن  در اسالا شریعی پرامکانی و پرازمانی هايارزش و اصول

سالمی در نگاه احمدي نژاد انقالب صول ها،درمان و ا  و بنيادي مقدمات از یکی دن هايارزش و ا

صر از یکی سی عنا سا سی ایران ملی هویی نننده تعری  و تعييت ا سالمی  مهوري هویی .ا  ایران ا

صل صر بردیند حا سالا هویی» عن سالمی انقالب» ،«ا سی «ایران» و «ا صر ایت و ا  و اهميی عنا

شتري اولویی سبی بي سالمی  مهوري هویی تکویت در« ایرانيی» به ن  دوره در .ننندمی ایفا ایران ا

سالمی هویی و ماهيی نژاداحمدي سالمی  مهوري انقالبی -ا  اهداف و مناپی مدلول و معنا ایران، ا

 .)209، 1387نرد)عيوضی،  تعری  و تعييت ني  را دن ملی

محمود احمدي نژاد یکی از رسـالتهاي سـياسـی دار ی ایران را معرپی و ترویا هفتمان انقالب 

شر سالمی به ب سالمی و الگوي  امعه ا سالا را به ». . . می داند. به نظر وي  ا ما و يفه داریم پياا ا

سانيم ( به اعتقاد وي 1384ن احمدي نژاد، 192، 1389)دهقانی پيروزدبادي و رادپر، «. تماا دنيا بر

و يفه و ماموریی  مهوري اســالمی تنها ایواد یک  امعه و دولی الگوي اســالمی در درون ایران 

ليی ب رهتر و مهمتر معرپی و ترویا ایت روش و الگوي دولی توسعه یاپته نيسی. بلکه رسالی و مسئو

سی)دهقانی پيروزابادي،  شورها سایر ملتها و ن سالمی به  سی (.195، 1389عدل ا  دار ی سيا

، 1389داد)ازغندي،  ارار ایددولوژیک و اســالمی مصــالح ذیل در دیگر بار را ملی مناپی نژاد احمدي

 هرپی. شکل ارزشی و ایدداليستی هايپایه مبناي بر بيشتر ملی مناپی دوره ایت ( در131-120

یددولوژیک مرزهاي دهم و نهم دولی هراییاصـــول هفتمان در  مرزهاي  ایگ یت عقيدتی و ا

 را دیگري و دود نه سازيهویی عنصر. هيردمی را هراییملی  اي هراییمکتچ و شودمی   راپيایی

 دولی. اسی «اسالميی»ایران  ملی هویی از هراییاصول روایی ثقل مرن  و «اسالا» نندمی تعری 

 حامی» ،«تشـــيی و اســـالا مداپی» ،«ســـتي  لم دولی» ،«هســـترعدالی دولی» بون هایینق 

 نند.می تعری  دود براي را «بخ دزادي هاي نب 

 نفی هرایی،تکلي  المللی،بيت هراییعدالی بون متفاوتی اهداف برپایه ملی مناپی اســـاس ایت بر

ستکبار، سلطه  بنابرایت. می هيرد ارار ددرال مانی هايزمينه سادتت دماده براي تالش و هريانقالبی ا

 پيشينی، هايانگي ه و عوامل به تو ه با بيشتر نه بيرونی، مقتضيات و شرایط به تو ه با نه ملی مناپی

 می شود.  مشخص عقيدتی ثابی نسبتا و ت يير غيراابل
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سی دار ی ایران در دوران احمدي نژاد تا  سيا ست روحانی رویه هاي حانم بر  با روي نار دمدن ح
شد. اهر هفتمان سيار زیادي دهرهون   عدالتمحور را با مشخصه هایی بون بازهشی درمانگراي حد ب

فتمان غالچ در ملی را ه مناپی بر اسـالمی مصـالح انقالب اسـالمی ایران و تر يح اوليه به درمانهاي
تن  زدا)عليپوریان و نوري اصـل،  محور اعتدال دوران ریاسـی  مهوري احمدي نژاد بدانيم هفتمان

( با مشــخصــه هایی بون واای هرایی و  تر يح مناپی ملی بر مصــالح اســالمی را باید 81، 1393
 هفتمان غالچ در دوران ریاسی  مهوري حست روحانی برشمرد.

سی د سيا سی. پاردایم اول ان وا فلبی به فور تاریخی  سان ا ار ی ایران غالباً ميان دو پارادایم در نو
لل پاردایم دوا بيت الم عال و  هدات بيت المللی دولی پ نه از تع ـــی  ناپی ملی اس هرایی مبتنی بر م

 مهوري اســـالمی ایران براي پشـــتيبانی و توســـعه مناپی ایران حمایی می نند. پارادایم دوا بر 
شته باشد لذا   راپياي داص  ایران متمرن  اسی و معتقد اسی ایران نمی تواند ان واي بيت المللی دا

تعامل و همکاري بيت المللی ا تناب ناپذیر دواهد بود. روحانی اطعاً پردي ان وا فلچ نيسی و اهربه 
شد لکت بی تردید باتو ه به واای هرایی اي نه دارد نگاه ناماًل  شاید به فور مطلق بيت الملل هرا نبا

ساله همکاریهاي بيت المللی دارد) ( با روي نار دمدن CHATHAM HOUSE, 2016مثبتی به م
روحانی و هذار از نابينه ایددولوژیک احمدي نژاد به نابينه اي تکنونرات، برداشـــتهاي  دیدي در 

شد)ازغندي،  سی به نخبگان تحميل  سيا و  ( از  مله ایت مفاهيم16، 1381تفسير و تبييت مفاهيم 
مفهوا بســـيار مهمی نه ارتبا  تنگاتنگی با نور  شـــاید مهمتریت دنها مفهوا مناپی ملی بود)همان(.

 برداشی نخبگان از مفهوا هویی ملی دارد. 
سویی مخال  با دولی احمدي نژاد ارار  سمی و  شی از هویی ملی ني  نگاه دولی روحانی در  در بردا

سالمی می هيرد. در نگاه دولی روحانی مناپی ملی  صالح ا سالمی ایران ل وماً همواره با م  مهوري ا
همپوشانی ندارد و دولی مو   اسی در صورت ت احم ميان ایت دو، اولویی را به مناپی ملی دهد. از 
سالمی ایران با تو ه به پارامترهاي درونی و محذورات و مقدورات دادلی  ایت منظر دولی  مهوري ا

 مناپی ملی ایران در معناي مدرن دن بپردازد.  سازيدر تالش اسی تا به بيشينه

 ی و دگرگونی در تعریف منافع ملیساختار تحوالت. 3

صه بيت المللی و منطقه اي  سترده اي در دو عر سی  مهوري احمدي نژاد تحوالت ه در دوران ریا
ایواد شــد. اهربه روند بردی از ایت تحوالت در دوران ریاســی  مهوري حســت روحانی تا حدودي 
سی اي از زمان روي  سا سيار مهم  هانی و منطقه اي ت ييرات ا ضوعات ب شد لکت در بردی مو فی 

حست روحانی به واور پيوسته اسی. سرنوشی پرونده هسته اي ایران نه با سپرده شدن به نار دمدن 
شده بود را باید  ضوعی امنيتی با ابعاد بيت المللی تبدیل  سازمان ملل متحد به مو شوراي امنيی ملی 

 مهمتریت ایت موضوعات به شمار دورد. 
شورهاي غربی نه در دوران ری  سته اي ایران با ن شه ه سی  مهوري محمود احمدي نژاد به مناا ا

نقطه او  دود رسيده بود در دوران پس از روي نار دمدن نابينه حست روحانی و با ابراز تمایل دولی 
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شمار  صلی تریت تحولی به  سته اي ایران را ا شی نامالً متفاوتی پيدا نرد. اهر پرونده ه سرنو اوباما 
سيار زیاد منطقه اي و بيت الم سخنی به اغراق نگفته ایم. دوریم نه دثار ب سی  شته ا للی براي ایران دا

ایت وضــعيی متفاوت را باید بي  از هر بي  در ت ييرات ایواد شــده در نور رهبري ایاالت متحده به 
سی  مهوري احمدي نژاد باب  سی. دمریکا مترصد پرصی بود تا با پایان ریا رهبري باراک اوباما دان

ه اي با ایران را باز نماید. موضعی نه البته با پایان نار اوباما به هفتگو براي حل و پصل موضور هست
 نلی ننار هذاشته شد.

اي، هم مان با روي نار دمدن دولی روحانی تحوالت زیادي در منطقه و عالوه بر موضـــور هســـته
 هان به واور پيوسته اسی. تحوالتی نه هر نداا به مثابه ورودي هایی از سطح بيرونی عمل نرده 
شهاي  سوي دولی روحانی و به تبی برد صی از مفهوا مناپی ملی از  شکل هيري تعری  دا و باعث 
صه مهمتریت  سی. می توان به فور دال شده ا سی دار ی  سيا سوس دولی یازدهم در حوزه  مح

 تحوالت ایت دوره در اياس با دولی ابل را اینگونه برشمرد:
 ;Kerieg, 2016گان اعراب به پایان رســيده )بردالف اوباما نه اعتقاد داشــی دوره ســواري رای (1

Terril, 2015 ترامپ روابط دود با نشــورهاي حاشــيه دليا پارس را به شــدت تحکيم بخشــيده )
سی. بردی  شده ا شورها رابطه ترنيه و امریکا در دوره روحانی تا حدودي تيره  سی. در ننار ایت ن ا

ــتت امریکا در نودتاي ناپر اا ــی داش ــخت به ميان  2016 والي  حتی از احتمال دس در ترنيه س
دورده اند تماا اینها در حالی اســی نه در دوران ریاســی  مهوري احمدي نژاد روابط دمریکا با ایت 

 نشورها وضعيی متفاوتی با شرایط ننونی داشی. 

تشدید شکاف ميان روسيه و دمریکا در دوران اوباما: بحرانهاي اونرایت و سوریه به دصوص مدادله  (2
قيم روسيه در سوریه از دیگر تحوالت مهمی اسی نه در دوران ریاسی  مهوري حست روحانی مست

صل دارد و نمی توان دن را  سيه و دمریکا تاریخاه اي مف شکاف ميان رو سی. اهربه  اثرهذار بوده ا
محدود به ایت دوران نرد، با ایت حال به نظر می رسد شکاف ميان دمریکا و روسيه در سالهاي ادير 

ز ابعاد متفاوتی بردوردار شده اسی. ابعادي نه به نظر می رسد بي  از هر بي  تحی تاثير بازدي ش ا
 روسيه به رهبري پوتيت براي باز پس هيري  ایگاه از دسی رپته اش باشد.

شدید ایت  (3 صادي منطقه: ت ستان به عنوان دو ادرت نظامی و اات شکاپهاي ميان ایران و عرب شدید  ت
ستان در پرونده هاي امنيتی ادتالپها را بای سی و امنيتی ایران و عرب سيا سابهاي  سویه ح د نتيوه ت

منطقه مثل سـوریه، عراق، لبنان، بحریت و یمت دانسـی. البته نباید دثار پوسـی اندازي در الیه هاي 
ضعيی  ضد ایرانی را در ایت و ضی رادیکال  ستان و روي ناردمدن اپراد  دید و  وان با موا ادرت عرب

ده انگاشی. وااعيی دن اسی نه در دوران احمدي نژاد فيفی از بهره هاي با توربه، صبور و غير نادی
رادیکال زماا امور نظاا پادشاهی عربستان سعودي را در دسی داشتند. براي تاديد ایت ادعا تنها ناپی 

فيصل در اسی مواضی متفاوت دو وزیر دار ه پيشيت عربستان سعودي یعنی عادل الوبير و سعود ال
 ابال مسادل منطقه اي و به دصوص  مهوري اسالمی ایران مورد بررسی ارار هيرد. 
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حالی اسی نه ایران و راابی امنيتی روزاپ ون ایران و ترنيه تحی تاثير بحران سوریه و عراق: ایت در (4
ميانوی  ه و برزیل وروابط حسنه اي داشتند)بيانيه سه هانه ایران، ترني 2012ترنيه به ویژه درسال 

 ,mehrnews.comهري ترنيه براي حل و پصل بحران هسته اي ایران ، موسوا به بيانيه تهران()

ان با اردوغانی متفاوت ( البته نباید ایت وااعيی را از نظر دور داشی نه در دوره احمدي نژاد ایر1389
 از اردوغان امروز سر و نار داشی. 

ـــال (nasdak.com, 2016ناه  ايمی  هانی نفی) (5 ک یدردمد نفتی ایران به مي ان  92ن درس
دمدهاي حاصل از ناه  پيدا نمود. با تو ه به وابستگی دولی ایران به در 91بهارا نسبی به سال 

ري (، بی تردید ناه  بشمگير ايمی نفی در دوران ریاسی  مهوMahdavy, 1970پروش نفی)
ست روحانی در اياس با ايمی باالي نفی در دوران زمامدا د یکی از تحوالت ري احمدي نژاد را بایح

 ی به شمار دورد. سادتاري نامالً دشکار و موثر بر نور تعری  مفهوا مناپی ملی توسط دولی روحان

سطوح منطقه اي و  سته در  سادتاري به واور پيو شمار دیگري از تحوالت  البته در ننار ایت موارد 
ــان ــط اماراتپويره ت -بيت المللی نظير تکميل دط لوله حبش ــی باال  1وس را ني  می توان به پهرس

رسـد در مقاا مقایسـه و تدايق در مي ان اثرهذاري موارد باال از اهميی اضـاپه نمودن لکت به نظر می
 بيشتري در اياس با موارد دیگر بردوردار باشند.

 جمع بندی

رونی و دسـياسـی دار ی به عنوان یکی از مهم تریت حوزه هاي سـياسـی هذاري در تعامل محيط 
ســی. به تعبيري بيرونی نشــورها همواره تحی تاثير نور تعری  و پردازش مفهوا مناپی ملی بوده ا
حيط دار ی بسته مدیگر تدویت راهبردها،  هی هيري ها و به نار هيري اب ارها در تحقق اهداف در 

یواد هرهونه تحول نور ا مار نظري اسی نه نخبگان یک  امعه به دن دسی یاپته اند. بنابرایت ا به
  يير نند. تو تطور در دن می تواند سياسی دار ی و راهبردهاي دن را در ادوار مختل  دبار 

سياسی دار ی  مهوري اسالمی از همان دغاز تشکيل نظاا  مهوري اسالمی عرصه تولی تحول 
سی. در مفه سی دار ی بوده ا سيا وا مناپی ملی و پيرو دن ت يير در اولویی ها و  هی هيري هاي 

سی نه در ادوار  سه عاملی ا سادتاري  شی از هویی ملی و تحوالت  ت يير نخبگان حانم، نور بردا
هوناهون سياسی دار ی ایران به تحول مفهوا مناپی ملی یاري رسانده اسی. در حالی نه در تمامی 

وار ایت مولفه ها از تاثيرهذاري بردوردار بوده اند، اما یک عامل بنا به شـــرایط زمانی از وزن ایت اد

                                                                            

ستراتژیک مزیت روحانی دولت ،لوله خط این تکمیل باشود گفته می - 1 ستن در ایران ا  را هرمز تنگه ب
سط مزیت استتراتژیکی هه در دوران ریاستت همروری احمدی نژا .داد دستت از یحد تا د بارها تو

  بود. مطرح شدهشخص وی 
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بيشــتري بردوردار بوده اســی. اهر در زمان دولی موای با ت يير نخبگان و نور برداشــی دن ها از 
تگاه هویی ملی، مناپی ملی در باربوب ایران و هویی ملی تعری  می شد، در دوره  نب بنا به داس

سطحی باالتر در باربوب  سادتاري مناپی ملی در  شارهاي  شرایط اوليه  نب و پ پکري نخبگان و 
مناپی امی و  هان اسالا تعری  می شد. یا در دوره سازندهی تحی تاثير پشارهاي درونی و ال امات 

ــع ــور بيت المللی دولی وای ناه یر از بازتعری  مناپی ملی به هونه اي بود نه نيازهاي توس ه اي نش
سی  مهوري داتمی و احمدي نژاد ني  از ایت  تاميت و مد نظر ارار هيرد. همانند ایت ادوار، دوران ریا
با ویژهی هاي داص  مولفه ها تاثير پذیرپی. در حالی نه ت يير نخبگان به ویژه شـــخص داتمی 

ضاي پرهنگی  سی دار ی و مناپی ملی را در یک پ سيا ضاي ذهنی اولویی  صيتی و پ تعری  شخ
شی از  صيتی رديس  مهور در ننار نور بردا شخ صه هاي پکري و  شاد نرد، در دوره احمدي نژاد 
مناپی ملی و ني  هم مانی با پشار سادتار بيت المللی باعث شد تا مناپی ملی در مقایسه با دوران ابل 

 دبار دهردیسی بنيادي شود. 
ه مولفه نخبگان، نور برداشی از هویی ملی و با روي نار دمدن حست روحانی با ایواد ت يير در هر س

ــط نخبگان  دید و به تبی ت يير در  ــاهد باز تعری  در مفهوا مناپی ملی توس ــادتاري ش تحوالت س
هري، ها و اهداف سياسی دار ی  مهوري اسالمی ایران هستيم. در ایت دوران انقالبی هی هيري

ــهود در دوره ــیهاي نخامی هرایی و ناره ار محوري مش ــی  مهوري س ــوي و ریاس وزیري موس
نژاد به محاپظه ناري، ملی هرایی و سادتارهرایی مشهود در دوران ریاسی  مهوري هاشمی احمدي

 رپسنوانی و داتمی تبدیل هردید. 
سالمی ایران در  سی دار ی  مهوري ا سيا صورت هرپته در  سی برد   شخص ا همانطور نه م

سبو سی و م سی دوران  دید پدیده نو هوري ني سی. با ایت حال دن بي ي نه از برر سابقه ا ق به 
ــياســی دار ی  مهوري اســالمی ایران و ارتبا  دن با تحول مفهوا مناپی ملی  مقطعی داص از س
ساي  شد و ود تحوالت و ت ييرات بنيادي در ایت مفهوا با ت يير نابينه ها و  ایگ ینی رؤ شخص  م

ناپذیر به نظر گرینی نخبگان امري مرســوا و ا تناب مهور اســی. با و ود ایت نه ایت ت يير با  ای
رسد، اما اصل تداوا در سياسی دار ی بر ل وا حفظ دستاوردهاي پيشيت و عملکرد بر محورهاي می

سی دار ی ایران ناا  سيا ضوعی نه می توان از دن به عنوان حلقه مفقوده  شترک تانيد داردن مو م
 برد.
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