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 چكيده
و » گيـري  جهـت «در اين دوران، شاهد تغييـر در  . شروع شد 1367ن از سال زدايي در سياست خارجي ايرا تنش

هـاي اقتصـادي، اسـتراتژيك و     توان انعكاس ضرورت اين امر را مي. باشيم سياست خارجي ايران مي» نقش ملي«
هـاي سياسـت خـارجي و اقتصـادي      هاي دوران جديد، شاهد تغيير در اولويت براساس ضرورت. امنيتي دانست

فـارس و   توان عامل بازسازي روابط ايران بـا كشـورهاي حـوزة خلـيج     زدايي را مي موج اول تنش. ايم ودهايران ب
  .خاورميانه دانست

هـاي   در اين مقطع زماني، شرايط براي ارتقاء سـطح همكـاري  . آغاز شد 1376زدايي از سال  موج دوم تنش
قـرار  » اعتمادسـازي «زدايي بر گسترش رونـد   محور اصلي موج دوم تنش. ايران با كشورهاي اروپايي فراهم شد

در ايـن دوران، تـالش   . هاي اقتصادي و استراتژيك ايران با كشـورهاي اروپـايي ارتقـاء يافـت     همكاري. داشت
  .هاي اقتصادي و استراتژيك انجام شد ايران با ساير كشورهاي جهان در حوزه» مشاركت مؤثر«اي براي  گسترده

ايـن امـر ناشـي از عـدم تـوازن در      . پذيري همـراه گرديـد   هايي از برگشت ا نشانهب 1380روند ياد شده در دهة 
هـايي   جلوه. هاي سياسي و استراتژيك ايران تغيير يافت در دوران جديد، اولويت. باشد زدايي مي فرآيندهاي تنش

ينـدي  از سـوي ديگـر، شـاهد فرآ   . وجـود آمـد   از عدم توازن در موضوعات سياست خارجي و امنيتي ايـران بـه  
هـاي چندجانبـه، بـه     همكـاري . آن، نقش ملي ايران در سياسـت خـارجي دگرگـون شـد     موجب بهباشيم كه  مي

هايي از عدم توازن در فرآيندهاي سياسـت   دهد كه جلوه اين امر نشان مي. يابنده تبديل گرديد تضادهاي گسترش
  .ي گذاشته استخارجي ايران ظهور يافته و تأثير خود را بر بسياري از موضوعات بر جا

فرضـية ايـن مقالـه آن    . زدا وجـود دارد  گيري عدم توازن در سياست خارجي تنش داليل مختلفي براي شكل
، عامـل تغييـر در سياسـت    »نقـش نخبگـان  «هاي فروملي از جملـه   به موازات مؤلفه» عوامل ساختاري«است كه 

قالب مـدل سـاختار ـ كـارگزار انجـام       روش پژوهش نيز در. هاي نامتوازن گرديده است خارجي و ظهور مؤلفه
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  .سازد المللي را به موازات تغيير در نخبگان سياسي برجسته مي گرفته، نقش نيروهاي بين
  

  .زدايي نامتوازن، اعتمادسازي، مشاركت مؤثر، نقش ملي، نخبگان، عوامل ساختاري تنش :كليدي هاي هواژ

  مقدمه

نش هاي ك خصالمللي و شا ، سياسي، بينتمامي كشورها تحت تأثير عوامل متنوع اجتماعي
هاي تداوم و  توان نشانه عوامل ياد شده را مي. نخبگان سياسي و مقامات اجرايي قرار دارند

گيري سياست خارجي  الزم به توضيح است كه جهت. تغيير در سياست خارجي ايران دانست
گيري در رفتار  جهت. رندگي هاي تغيير قرار مي كشورها به ميزان محدودتري تحت تأثير نشانه

در حالي . بندي رفتار استراتژيك آنان دانست عنوان بخشي از شكل سياست خارجي را بايد به
كه نقش ملي، تصميمات و همچنين كنش واحدهاي سياسي از جمله ايران دستخوش تغييرات 

  .ناپذير خواهند شد اجتناب
گيري  توان در قالب جهت يآنچه در سياست خارجي ايران ثابت باقي مانده است را م

توان به موضوعاتي همانند عدم تعهد  از جمله اين عوامل مي. سياست خارجي ارزيابي نمود
. غربي دانست شرقي ـ نه سازي سياست نه ستيزي و اجرايي الملل، دشمن راديكال در سياست بين

رو شده  ماني روبهاي با تغيير سياسي و گفت در حالي كه نقش ملي ايران در هر دوران و مرحله
  ).45:1383رمضاني،(است

تحليل » اي گرايي منطقه مقاومت«توان در  در دهة اول انقالب اسالمي، نقش ملي ايران را مي
حمايت آمريكا، اتحاد . باشد اين امر انعكاس فضاي جنگ تحميلي عليه ايران مي. نمود

توان عامل  اق را ميشوروي، كشورهاي اروپايي و همچنين واحدهاي سياسي منطقه از عر
در دهة دوم انقالب، شاهد روندهاي . اي دانست كارگيري استراتژي مقاومت منطقه اصلي به

  .ايم زدا در سياست خارجي ايران بوده تنش
اي در روند  المللي و منطقه زدايي به مفهوم بازسازي روابط با كشورهاي متعارض بين تنش

به بعد، چنين روندي را آغاز  1367ن از سال ايرا. شود سياست خارجي كشورها محسوب مي
گيري  هاي استراتژيك عامل شكل نيازهاي اقتصادي و تكنولوژيك به موازات ضرورت. نمود

اين . فرآيند ياد شده، زمينة ظهور و گسترش گفتمان اعتمادسازي را فراهم آورد. اين امر گرديد
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ظهور نيروهاي سياسي راديكال  المللي، عوامل داخلي و هاي بين گفتمان تحت تأثير موج
توان  علت آن را مي. وجود آورد هاي نامتوازن در سياست خارجي را به متوقف گرديده و موج

آليستي بوده در  هاي ايده اين گفتمان داراي نشانه. در ماهيت و ذات گفتمان اعتمادسازي دانست
احتشامي، (رار گرفته بوددر روند نئورئاليستي ق 1990حالي كه سياست جهاني از اواخر دهة 

1378 :116.(  
هاي ياد شده انعكاس شكل خاصي از الگوهاي رفتاري در  ها و شاخص هر يك از نشانه
هاي  اي ايران، انعكاس شاخص گرايي منطقه طور مثال، مقاومت به. باشد سياست خارجي مي

ر دهة دوم د. ايدئولوژيك اسالمي بوده و منجر به رشد نهضت آگاهي اسالمي گرديده است
اين امر در دوران رياست جمهوري . يابد گرايي اسالمي ظهور مي هايي از عمل انقالب، جلوه

گرايي اسالمي معطوف به افزايش قدرت  الگوي عمل. هاشمي رفسنجاني سازماندهي شده است
هاي  زمينه براي فعال شدن قالب 1376از سال . المللي بوده است ملي از طريق تعامل بين

هاي گفتماني  هر يك از قالب. وجود آمد گيري دموكراتيك اسالمي به ي مربوط به جهتگفتمان
كردند؛ در اين دوران زمينه براي ظهور نقش ملي  ياد شده، نقش ملي خاصي را پيگيري مي

  ).62: 1384دهقاني فيروزآبادي، (وجود آمد جديدي به
گيري  لي در برابر جهتالمل هاي نظام بين نقش ملي جديد واكنشي نسبت به محدوديت

ويژه  هاي بزرگ به قدرت. شود دموكراتيك اسالمي در حوزة سياست خارجي محسوب مي
. مند با ايران نداشتند يافته و قانون هاي سازمان گونه تمايلي به ارتقاء سطح همكاري آمريكا، هيچ

» زم اسالميراديكالي«در نتيجة چنين شرايط و فضايي، شاهد ظهور نقش ملي جديدي در قالب 
  .باشيم مي

اين . شود جانبه پويا در سياست خارجي استفاده مي براي تبيين اين امر، از تئوري تعامل سه
تواند عوامل تغيير و همچنين دامنة تغيير و تداوم سياست خارجي ايران را براساس  تئوري مي

اين . ي تبيين نمايدالمللي، شرايط داخلي و همچنين نخبگان سياس هايي همانند نظام بين مؤلفه
  .(Ramazani, 1993: 49)تواند عامل توصيف رفتار سياست خارجي ايران باشد  تئوري مي
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  ي كنش نامتوازن در سياست خارجي ايرانها نابني  -1

دهد، بلكه  تنها فضاي سياسي در محيط پيراموني را تحت تأثير قرار مي الگوهاي انقالبي ايران نه
همواره نگاه به . يري دائمي در محيط داخلي ايران نيز گرديده استعامل دگرگوني و تغييرپذ

محيط «بنابراين به موازات تالش براي تغيير در . گيرد هاي دروني شكل مي بيرون با انگيزه
  .شود هاي سياست خارجي در محيط داخلي نيز فراهم مي ، زمينه براي دگرگوني سازه»بيروني

 لمللا عدم سازگاري با سياست بين :الف

چنين . بسيار محدود است» 1المللي سازگاري بين«در بسياري از مواقع، توانايي ايران براي 
طبعاً روح ايراني، در فضاي ناشي از انقالب . توان انعكاس روح ايراني دانست اي را مي نشانه

علت اصلي عدم توانايي ايران در ارتقاء سطح سازگاري . شود اسالمي ايران راديكاليزه مي
اكنون  هم. الملل دانست هاي نظام بين هايي از جمله ويژگي المللي را بايد در شاخص ينب

  ). 62: 1383رمضاني، (دارد» 2مĤب و همسازگرايانه ماهيت قيم«الملل  هاي نظام بين شاخص
تنها با روح  المللي نه توان تأكيد داشت كه عدم توانايي ايران براي سازگاري بين بنابراين مي

عنوان واكنشي  هاي نقدكنندة انقالب اسالمي سازگاري دارد، بلكه بايد آن را به و شاخص ايراني
در . الملل شكل گرفته است مĤب و همسازگرايانه نظام بين هاي قيم دانست كه در برابر ويژگي

توان در چگونگي مقابله با  هاي اصلي كنش سياست خارجي ايران را مي چنين فضايي، ويژگي
ي مختلف سياسي از ها نااين امر در دور. در نظام جهاني مورد بررسي قرار دادسياست قدرت 

، نيا حافظ(كارگيري ابزارهاي گفتماني و الگوهاي رفتاري متفاوتي شكل گرفته است طريق به
1384 :52.(  

  الملل با ايران گرايي نظام بين مقابله :ب

مرحلة اولية آن . بوده استچنين روندي در دو مرحلة زماني از شدت بيشتري برخوردار 
در اين دوران فشارهاي . باشد هاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران مي مربوط به سال

                                                           
1. International Accommodity  
2. Consociational – Tutelary Nature of Internatioal System 
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در حالي كه ايران به انجام اقدامات واكنشي . اي پيدا نمود المللي عليه ايران افزايش گسترده بين
هاي آن در حوزة  ابله با سياستنمود، طبعاً زمينه براي مق الملل مبادرت مي در برابر نظام بين

هاي  جنگ«توان نمادي از  جنگ تحميلي عراق عليه ايران را مي. وجود آمد اي به منطقه
  .دانست»1نشانده هاي دست جنگ«و يا » جانشيني
المللي براي اعمال فشار عليه بازيگران انقالبي تشديد  منازعات، شرايط بين گونه ايندر 

هاي  ارض ايران با كشورهاي غربي بوده است، اما واقعيتاگرچه وجه مسلط تع. شود مي
دهد كه نقطة جدال آن را مرزهاي ژئوپليتيكي ايران ـ عراق شكل داده  موجود نشان مي

  ).86: 1373فولر، (است 
توان در زمرة عوامل و موضوعاتي دانست كه منجر  افزايش مداخالت نظامي آمريكا را مي

گيري  عبارت ديگر، جهت به. از سوي ايران گرديده است گيري فرآيندهاي واكنشي به شكل
» اعتمادسازي«و » زدايي تنش«سياست خارجي ايران در چارچوب فرآيندهايي كه موسوم به 

  .جويانه سازماندهي شده است باشد، در قالب واكنش همكاري مي
چنين جويانه با كشورهاي منطقه و هم رغم اينكه ايران به انجام اقدامات همكاري علي

. المللي مبادرت نموده است؛ اما واكنش كامالً متفاوتي در برابر ايران شكل گرفت بازيگران بين
اين تئوري معطوف به . را ارائه نمود» محور شرارت«، تئوري 2002جورج بوش در ژانويه 

ه از اين مقطع زماني ب. جانبه با كشورهايي همانند جمهوري اسالمي ايران بوده است مقابلة همه
گيري جديد را  جهت. گيري جديدي در سياست خارجي ايران فراهم شد بعد، زمينه براي جهت

ساز اقدامات رقابتي  توان زمينه گيري را مي اين جهت. ناميد 2»آميز واكنش منازعه«بايد مبتني بر 
اي با  عبارت ديگر، هرگاه فرآيندهاي منازعه اخير در روابط بازيگران منطقه به. تلقي نمود

اين امر . گيرد؛ امكان فعال شدن روندهاي رقابتي نيز ايجاد خواهد شد هاي بزرگ شكل  قدرت
المللي تأثير بسيار زيادي بر تغيير در  هاي مربوط به سياست بين دهد كه مؤلفه نشان مي

  ).136: 1387چي،  پوستين(جا گذاشته است گيري سياست خارجي ايران به جهت
  

                                                           
1. Proxy war 
2. Conflictual Reaction 



 107      ... زدايي نامتوازن در سياست خارجي ايران تنش    ______________________________

 زدايي در سياست خارجي ايران هاي تنش عوامل و نشانه -2

اگرچه برخي از تحليلگران سياست خارجي ايران بر . شكل گرفت 1368چنين روندي از سال 
باشد؛ اما در  اين اعتقادند كه روح ايراني در حوزة سياست خارجي معطوف به عملگرايي مي

هاي  شانههاي متنوعي را مورد مالحظه قرار داد كه عالوه بر ن توان شاخص عين حال مي
در اين ارتباط . سازد گرايي را نيز منعكس مي هايي از ايدئولوژيك زدايي جلوه معطوف به تنش

چالش بين ايدئولوژي و عملگرايي در تدوين تصميمات سياست « :توان تأكيد داشت كه مي
سازترين موضوعات در سراسر تاريخ  ترين و مشكل ترين، پيچيده خارجي ايران يكي از مبرم

قرن قبل از ميالد كه نخستين دولت ايران بنياد  6به گفتة آدابوزمن از . رود شمار مي به ايران
نهاده شد تاكنون بحث مربوط به رابطة بين ايدئولوژي و عملگرايي در سياست خارجي ايران 

معماي رابطة بين ايدئولوژي و مصلحت ملي، از زمان دولت صفوي نيز بر ... وجود داشته است
  .(Ramazani, 2004: 16)» ي ايران تأثير قابل توجهي بر جا گذاشته استسياست خارج

  زدا گرايي در سياست خارجي تنش گفتمان عمل: الف

گرايي در  هايي از راديكاليزم و ايدئولوژيك هاي دهة اول انقالب اسالمي، نشانه در سال اگرچه
هايي از گفتمان ايدئولوژيك  توان نشانه عبارتي مي سياست خارجي ايران وجود داشته است و به

اسالمي را در سياست خارجي مالحظه نمود؛ اما تغيير در ساختار داخلي و همچنين فرآيندهاي 
در . سازي گفتمان ايدئولوژيك اسالمي دانست توان عامل متحول المللي را مي مربوط به نظام بين

ان معطوف به اين گفتم. زدايي ظهور يافت هايي از گفتمان تنش دوران جديد جلوه
  ).44: 1379سجادپور، (المللي بوده است اي و بين گرايي با محيط منطقه همكاري

هاي معطوف به تغيير در  هرگاه كه روندهاي جديد شكل گيرد؛ طبيعي است كه قالب
بنابراين عملگرايي اسالمي معطوف به الگوهاي . سياست خارجي ايران نيز ايجاد خواهد شد

زماني كه روند جديد شكل گرفته در . ت خارجي ايران بوده استگرايي در سياس همكاري
المللي پيدا نمود؛ در اين  ايران تمايل بيشتري به همكاري با كشورهاي منطقه و نهادهاي بين

  .اند آفريني نموده المللي نيز در جهت ارتقاء موقعيت ايران نقش هاي بين دوران مؤلفه
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هايي دانست كه  توان در زمرة نشانه كا به عراق را ميفارس و حملة نظامي آمري جنگ دوم خليج
جمهوري اسالمي ايران در صدد بود تا « :در اين دوران. داد اي ايران را افزايش مي موقعيت منطقه

توان در روية جديد  اين امر را مي. اي بازسازي نمايد المللي و منطقه ي بينا نهاروابط خود را با سازم
همكاري ايران با سازمان ... تحد و سازمان كنفرانس اسالمي مشاهده نمودايران با سازمان ملل م

بازسازي اقتصادي و نظامي ... هاي اقتصادي موسوم به اكو نيز در اين دوران گسترش يافت همكاري
هاي جديد منجر به  زيرا نيل به قابليت. كرد هاي مؤثري را براي آينده ايران ايجاب مي ايران، بازتاب

مقامات ايراني، در دوران ... المللي خارج گردد اي و بين كه اين كشور از انزواي منطقهشد  آن مي
وجود رابطة مستقيم بين رونق اقتصادي در داخل و ثبات سياسي ـ  جديد اعتقاد راسخ خود را به

  ).102و  101: 1378احتشامي، (» فارس ابراز داشته بودند نظامي در منطقه خليج
توان ناشي از تركيب فضاي داخلي با شرايط  خارجي ايران را ميعملگرايي در سياست 

مشي عملي و رفتاري ايران در صحنة سياست خارجي و در  در واقع خط. المللي دانست بين
اي و پرهيز از تحريك ديگران  توان با توجه به منافع ملي، ترتيبات منطقه دهة دوم انقالب را مي

هاي ايدئولوژيك اسالمي تأكيد  هايي از قالب ايران بر جلوه نخبگان سياسي. مورد توجه قرار داد
بايست رونق  كردند كه مي اي از روح نظام سياست تلقي مي عنوان جلوه داشته، اما آن را به

  ).106: 1387قاسمي، (سياست و اقتصادي حكومت را از طريق عملگرايي ارتقاء داد
هاي سياست داخلي در  ه موازات نشانهالمللي ب اي و بين هاي منطقه طور كلي، مؤلفه به
بندي  كشورهاي غربي به اين جمع. گيري سياست معطوف به عملگرايي مؤثر بوده است شكل

از سوي ديگر ايران . الملل ناديده بگيرند توانند نقش ايران را در سياست بين اند كه نمي رسيده
طور  به. ختاري افزايش دهدهاي سا نيز تالش داشت تا موقعيت خود را براي ارتقاء قابليت

گيري  توان در زمرة موضوعاتي دانست كه بر تغيير جهت هاي مختلفي را مي كلي مؤلفه
 :ها عبارتنداز اين مؤلفه. سياست خارجي ايران تأثير قابل توجهي بر جاي گذاشته است

 فارس، انهدام بخشي از قدرت نظامي تقويت نيروي دريايي كشورهاي غربي در حوزة خليج«
اي  هاي بهبود در روابط ايران با كشورهاي منطقه فارس، ايجاد نشانه عراق در جنگ دوم خليج

عملگرايي در   شود كه عامل گرايش ايران به خاورميانه در زمرة موضوعاتي محسوب مي
در شرايط جدي ايران توانست موقعيت خود را بازسازي . سياست خارجي گرديده است
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حاد جماهير شوروي در فضاي فروپاشي قرار گرفته بود امنيت ملي نموده و در شرايطي كه ات
 .(Milani, 1993: 85)» خود را حفظ نمايد

به اين ترتيب سياست خارجي ايران از فضاي ايدئولوژيك راديكال خارج گرديد و جاي 
 هاي فردي، ساختاري و اين امر تحت تأثير مؤلفه. داد» گرا گرايي عمل اسالم«خود را به حوزة 

  .المللي قرار گرفته بود بين

  زدا اعتمادسازي در سياست خارجي تنش. ب

عبارت ديگر در شرايط جديد زمينه  به. زدايي دانست توان ادامة سياست تنش اعتمادسازي را مي
الگوي آرماني جدي در جمهوري اسالمي ايران . هاي گفتماني نوين فراهم شد براي طرح قالب

 اگرچه. يابد هايي از گفتمان دموكراتيك اسالمي ظهور مي انهدر فضاي جديد نش. شكل گرفت
  .ي قبلي دانستها ناتوان آن را ادامة گفتم تغييراتي در سياست خارجي ايران ايجاد شده، اما مي

هاي  و طرح برنامه 1376پس از انتخابات هفتمين دورة رياست جمهوري در دوم خرداد «
و امور خارجي در  مسائلرسيدگي به  جمهور جديد، گسترش روابط خارجي و رئيس

هاي  با اين تفاوت كه نحوة بيان و شيوه. يافت گرايي نسبي بايد ادامه مي چارچوب رهيافت واقع
رفتار و برخورد با ديگران تغيير يافت و سياست تعديل اقتصادي و قايل شد به توسعة صنعتي 

پذيرش پلوراليسم  دولتي جاي خود را به توسعة سياسي داد و در روابط خارجي،
ها، به محور اصلي  قطبي و پذيرش تساوي فرهنگ معني نفي نظام تك جهاني به) گرايي كثرت(

  ).1044: 1378ازغندي، (» سياست خارجي تبديل شد
به اين ترتيب كه مشروعيت . با تحولي در گفتمان سياسي مواجه هستيم 76پس از خرداد 

تراشي و طرح شعارهاي  ي گزيدن از دشمناثباتي، جايگزين مشروعيت سلبي يعني دور
با وجود شرايط سياسي جديد، ضرورت پيدا كرد كه . كننده گرديد پرخاشگرانه و تحريك

نيروهاي جديدي دست كم در قوة مجريه وارد صحنة سياسي شوند كه هم بتوانند در داخل 
سازند و هم در  هاي قانونمند شدن هر چه بيشتر جامعه و تحقق جامعة مدني را فراهم زمينه

تر در راستاي منافع ملي،  تر و قابل تعميم زدايي را با عوامل مناسب روابط خارجي سياست تنش
  .جامة عمل بپوشاند
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الملل  هاي عمومي نظام بين پذير نبود؛ زيرا مخالفت مدت امكان تحقق چنين اهدافي در كوتاه
تمي سياست اقتصادي و الگوي رفتار در دوران خا اگرچه. در ارتباط با ايران ادامه يافته بود

دهد كه نظام  جويانه داشت؛ اما شواهد نشان مي امنيتي ايران ماهيت دموكراتيك و همكاري
به اين ترتيب الگوي معطوف به . عمل آورد پذيري نسبتاً محدودي با ايران به الملل انعطاف بين

  .ربوط به ايران گرديدهايي از بحران امنيتي م گيري نشانه اعتمادسازي منجر به شكل
محمد خاتمي همچنين توانست در چهار سال اول رياست جمهوري خويش با  سيد

وگوي  گفت«الملل،  گيري سياست خارجي جمهوري اسالمي در روابط بين تصحيح جهت
تبديل نموده و نگرش » وگوي سازنده گفت«كشورهاي اروپايي را با موفقيت نسبي به » انتقادي

جمهور، وزير  سفرهاي متعدد رئيس. ي مؤثر بهبود بخشدنحو بهايران را  جهانيان نسبت به
امورخارجه و اعضاي كابينه به خارج از كشور و ديدارهاي فراوان رؤساي جمهور، 

  .هاي اروپايي، آسيايي و آفريقايي به ايران در اين دوران انجام گرفت وزيران و شخصيت نخست
زدا داراي سه عنصر كليدي عزت، حكمت  جي تنشطور كلي اعتمادسازي در سياست خار به

زدايي در چارچوب عزت، حكمت و مصلحت به اين معني است كه  تنش. و مصلحت بوده است
هاي انباشته شده از گذشته و در تالش جهت پايان  سياست خارجي در صدد رفع سوء تفاهم

هاي  ت خود به واقعيتامني تأمينالمللي است و براي  بين  دادن به هر نوع تنازع و كشمكش
ريزي شده و  المللي توجه دارد، يعني به هنگام بودن سياست خارجي، برخورد برنامه موجود بين

  .(Christian, 2001: 138)كند الملل و بازيگران آن را اقتضاء مي روز با نظام بين به
. شد ميزدا در ايران را شامل  هاي ياد شده بخشي از سياست خارجي تنش هر يك از مؤلفه

كشورهاي غربي، . وجود آورد هاي عبور از اعتمادسازي را به اين امر در نهايت زمينه
دليل  همين به. عنوان فريب سياست خارجي ايران تلقي نمودند اعتمادسازي موردنظر ايران را به

  .كار گرفت بود كه آمريكا تئوري گذار از خاتمي را در سياست خارجي خود به

 زدا يري در سياست خارجي تنشپذ داليل برگشت -3

 2002روندي را كه آقاي خاتمي در سياست خارجي ايران مورد استفاده قرار داده بود از سال 
هاي مختلفي از عدم موفقيت سياست  عبارت ديگر، نشانه به. به بعد كارآيي خود را از دست داد
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طور كلي  به. شود ميگرايي و اعتمادسازي مشاهده  خارجي ايران، در چارچوب روند همكاري
اين امر در . الملل وقوف كمتري داشته است جمهوري اسالمي نسبت به فرآيندهاي نظام بين

هاي امنيتي در سياست  بست ايرانيان در اين دوران با بن. ذات سياست خارجي ايران وجود دارد
نكرده و آن را الملل را جدي تلقي  هاي تغيير در سياست بين اند كه نشانه رو شده خارجي روبه

  .اند در قالب سياست خارجي خود اعمال نكرده
پذيري سياست خارجي ايران را  ترين داليل برگشت هاي ياد شده، اصلي با توجه به مؤلفه

  :شرح زير مورد توجه قرار داد توان به مي

 هاي استراتژيك ايران گرايي آمريكا با ضرورت مقابله :الف

بازسازي   ارجي ايجاد شود؛ طبيعي است كه امكانهرگاه روندهاي جديد در سياست خ
در  2002-2004هاي  جمهوري اسالمي طي سال. هاي ادراكي نوين نيز فراهم خواهد شد قالب

در اين دوران از يكسو بر ضرورت ادامة فرآيندهاي گذشته تأكيد . شرايط ابهام قرار داشت
عنوان  است خارجي ايران را بهكرد و از طرف ديگر تالش داشت تا روندهاي جديد در سي مي

ها مبادرت به  از زماني كه آمريكايي. كار گيرد هاي غرب به اقدام واكنشي در برابر محدوديت
اند و از طرف ديگر، شرايطي ايجاد شد كه آنان  الملل نموده محدودسازي ايران در سياست بين

وجود  اي ايران ـ آمريكا بهرا ارائه نمودند؛ زمينه براي افزايش تضاده» محور شرارت«تئوري 
هاي آمريكا براي محدودسازي ايران  طبعاً كشورهاي اروپايي نيز خود را با سياست. آمد

  ).99: 1387قاسمي، (كردند هماهنگ مي
طور كلي در اين مقطع زماني،  به. افزايش بيشتري يافت 2003روند ياد شده در سال 

بعد از . قرار گرفته بود 1990ي در مقياس دهة هاي امنيتي غرب در نقطة كامالً متفاوت سياست
ها توانستند به پيروزي سريع در عراق نايل شوند؛ زمينه براي ظهور روندهاي  آنكه آمريكايي

هاي  ها در صدد برآمدند تا محدوديت عبارت ديگر، آمريكايي به. آميز نيز شكل گرفت تعارض
  .كار گيرند امنيتي مؤثرتري را عليه ايران به

از . جمهوري اسالمي را وادار نمودن تا پروتكل الحاقي را مورد پذيرش قرار دهد آنان
نشانة . وجود آمد سوي ديگر در چنين شرايط و فضايي زمينه براي تشديد روند تعارضي آنان به
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المللي انرژي اتمي  هاي متعدد شوراي حكام آژانس بين توان در قطعنامه چنين روندي را مي
در اين دوران ايران توانست چرخش تاكتيكي در سياست خارجي خود . داد مورد مالحظه قرار

  . سازي اورانيوم در اين شرايط انجام پذيرفت توقف در روند غني. ايجاد كند
هايي از نفوذپذيري سياسي،  هاي سياست خارجي كشور افزايش يابد، نشانه زماني كه هزينه

اي منطقه نيز از  عبارت ديگر، واحدهاي ذره به. المللي نيز ايجاد خواهد شد اي و بين منطقه
در چنين شرايط و فضايي، اعتبار ايران كاهش . ادبيات تهاجمي عليه ايران استفاده خواهند كرد

  .آيد وجود مي هايي از كاهش اقتدار به يافته و جلوه
» 1ميزان اثربخشي«گراي حوزه سياست خارجي الزم است تا  براي نيل به اهداف توسعه

. المللي ايران، افزايش يابد اي و بين هاي منطقه ها در هرگونه رفتار، اهداف و سياست كنش
شود كه تصميمات اجرايي كشور، توسط نهادهاي سياست خارجي  اثربخشي زماني ايجاد مي

هاي شوراي امنيت  المللي و تهديداتي كه در چارچوب قطعنامه فشارهاي بين. پشتيباني گردد
از جمله اين . توان در اين رابطه مورد توجه قرار داد شدند، را مي دهي سازمانعليه ايران 
اين . اشاره داشت 1929و  1835، 1803، 1747، 1737، 1696هاي  توان به قطعنامه فشارها مي

. شود امر بيانگر فشارهاي گسترده عليه ساختار و روندهاي سياست خارجي ايران محسوب مي
پذير در سياست خارجي ايران را افزايش داده و به اين  برگشت نبود چنين نهادهايي، روندهاي

  .سازد هاي ماندگاري در محيط امنيتي را افزون مي ترتيب، هزينه

  ناپايداري در كنش سياست خارجي ايران :ب

پذيري در  هايي از ناپايداري و برگشت دهد كه جلوه فرآيندهاي سياست خارجي ايران نشان مي
هاي صورت گرفته،  دگرگوني. اتخاذ شده توسط اين كشور وجود دارد هاي گيري روند و جهت

هاي رفتار ديالكتيكي  در بسياري از مواقع، نشانه. از جوهرة تكاملي و پويا برخوردار نبوده است
گرايي در حوزة سياست  هايي از تكوين خورد و در برخي از مقاطع زماني، جلوه چشم مي به

المللي ايران براساس تغيير، دگرگوني،  ه چيره رفتار بيناما وج. شود خارجي مشاهده مي
  .هاي رنگارنگ و حتي متعارض شكل گرفته است ناپايداري و سياست

                                                           
1. Rate of Effectiveness 
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المللي سياست خارجي ايران با توجه  چنين روندي بيانگر آن است كه توانايي سازگاري بين
طوري كه هر  ست؛ بهالمللي و تغيير در نخبگان سياسي بسيار محدود بوده ا به فشارهاي بين

يافته عليه خود تلقي  ريزي شده و سازمان عنوان اقدامي برنامه المللي را به اي از سياست بين جلوه
دهد كه قابليت  از سوي ديگر، تغييرات پيوسته در حوزة سياست خارجي، نشان مي. كند مي

  .بسيار كم استالمللي ايران،  نهادهاي سياست خارجي و نيروهاي تأثيرگذار بر رفتار بين
در فرهنگ سياسي جمهوري اسالمي ايران، اين موضوع همواره مطرح بوده كه نهادهاي 

سازي اهداف توسعه و فرايندهاي نوسازي  اجتماعي و اقتصادي پايدار و بادوام براي عملياتي
كند كه  هاي امنيتي ايران ايجاب مي در كشور وجود نداشته است؛ در حالي كه ضرورت

اگر . الزم براي سازماندهي نهادهاي تأثيرگذار بر سياست خارجي كشور فراهم شودهاي  زمينه
هاي  چنين نهادهايي شكل نگيرد و يا به تدريج تكامل پيدا نكند، طبيعي است كه دگرگوني

گرا خواهد  پذير در سياست خارجي ايران، مانع از تحقق روندهاي توسعه پرشتاب و برگشت
  .(Donnely, 2000: 65)شد

  گرايي در رفتار سياست خارجي ايران توده :ج

هاي  توان در نشانه پذيري در سياست خارجي ايران را مي يكي ديگر از داليل برگشت
گرايي در ارتباط با  تاكنون در ادبيات سياسي، توده. وجو كرد گرايي در اين كشور جست توده

تعريف شده بود، در حالي روندهاي بسيج اجتماعي براي غلبه بر تهديدهاي محيطي و سياسي 
  .هايي در حوزة سياست خارجي نيز قابل مشاهده است كه اكنون چنين مؤلفه

موجب آن،  توان در شرايطي مورد مالحظه قرار داد كه به گرايي را مي هايي از توده جلوه
سياسي، ارادة خود را از طريق ابزارهاي ارتباط جمعي ) گرايي بخش(ژورناليسم و سكتاريسم 

هايي تحميل  كار گرفته شده توسط چنين مجموعه هادهاي سياست خارجي و روندهاي بهبر ن
شود كه  برجسته مي» ناكامي سياست خارجي«هايي از  طبعاً در چنين روندي، جلوه. كند مي

  .ناپذير خواهد بود واكنش جامعه در برابر چنين فضايي، اجتناب
رد توجه قرار داد كه هرگونه احساس ناكامي توان مو هايي را مي تر آنكه، نشانه از همه مهم

طور كلي، ناكامي  به. ساز واكنش جدي خواهد شد المللي زمينه اي و بين در اهداف منطقه
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ساز اقدامات واكنشي و  المللي، زمينه براساس سازوكارهاي كنش فردي، اجتماعي و بين
است خارجي خواهد اي از روندهاي در پيش گرفته شده در حوزة سي پذيري مرحله برگشت

  .شد
هاي توسعة اقتصادي ـ اجتماعي و همچنين تحقق  هاي اجراي اهداف برنامه ضرورت

پذيري  هاي برگشت كند كه نشانه انداز توسعه ايجاب مي اهداف نوشته شده در سند چشم
گرا در  هاي توسعه به بيان ديگر، جوهر برنامه. اي در سياست خارجي ايران محدود شود مرحله
 2»تكوين«مؤثر و  1»پيوستگي«اي است كه نيازمند  گونه الملل به ساختاري و روابط بين حوزة

  .(Wohlforth, 2000: 66)جانبه رفتارها خواهد بود همه
. هاي سياست خارجي پرهيز نمود پذيري منزلة آن است كه بايد از برگشت اين امر به

است كه اهداف سياست خارجي كامالً  المللي كشورها به اين مفهوم گرايي در رفتار بين تكوين
اي داشته باشد، در آن  المللي ايران، ماهيت سردرگم و مرحله شفاف باشد؛ اگر اهداف بين

الملل، بازيگران  در اين شرايط، اعتماد نظام بين. رو خواهد شد صورت با دگرگوني پيوسته روبه
يابد،  ست خارجي ايران كاهش مياي و نهادهاي فراملي نسبت به رفتارها و روندهاي سيا منطقه

  .ها نيز مخاطرات امنيتي براي ايران ايجاد خواهد كرد افزايش هزينه

  پذيري سياست خارجي ايران در برگشت» دنياي ايراني«نقش  :د

كاري  اي افراط بر اين باور است كه دنياي ايراني، دنيايي غريب است كه از سويي گونه» فولر«
ميراث فرهنگي باشكوهي پديد آورده است؛ از سوي ديگر، تلقي  گذارد كه را به نمايش مي

هاي تاريخي زيستن در شرايط  زيركانه و هزارتويي از سياست را شكل بخشيده است كه ناامني
  .تاباند ثباتي و مرگ ناگهاني پادشاه مستبد و اسير بيگانه گشتن را باز مي بي

ند آثار خود را در رفتار سياست خارجي توا گرايي مي طبيعي است كه چنين فضايي از افراط
بسياري از مواضع نخبگان سياسي ايران در حوزه . هاي مربوط به آن برجا گذارد و تاكتيك

گرايي مورد  هايي از افراط توان براساس نشانه المللي و سياست خارجي را مي موضوعات بين

                                                           
1. Continuity 
2. Evolution 
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تجربة . المللي دانست گري بين توان واكنشي نسبت به مداخله اين امر را مي. مالحظه قرار داد
آورد كه  هاي نيرومند بريتانيا و روسيه، اين احساس را در ايرانيان پديد مي استيالي امپراطوري

اند، بلكه تابع تزويرهاي اعمال نفوذ خارجي  گاه حاكم بر سرنوشت خويش نبوده آنها هيچ
  . اند بوده

تابند، بلكه بازتاب وجود نيروهاي سياسي  هاي ساده را برنمي در ايران، رويدادها هرگز تبيين
بنابراين تفسير، سياست خارجي ايران نيز جوهرة افراطي و . اند اندركار در پشت صحنه دست

گاه در شرايط  هاي ادراكي در سياست خارجي نخبگان سياسي ايران هيچ قالب. تعارضي دارد
هاي گفتماني  نسبت به قالب توان هر گفتمان و رويكرد را واكنشي تعادل قرار نداشته و مي

دليل است كه مواضع آنان نسبت به يكديگر از تفاوت زيادي برخوردار  همين به. رقيب دانست
  .است

عدالتي را بهاي  شناختي اسالم شيعي كه وجود فضايي آكنده از رنج و بي هاي روان ويژگي
. كند يخي را تقويت ميترسي تار داند، اين سوءظن و بيگانه ناگزير تعهد به ايمان حقيقي مي

اي بدگماني نسبت به دنياي خارج، با تصميم جدي براي دستيابي به استقالل و  بنابراين، گونه
در دنيايي كه بيشتر زير سيطرة نيروهاي . هاي خارجي همراه شده است در نياميختن با قدرت

گيري از زيركي  رهاند ايران را به بند خود درآورند، به خارجي ويرانگري بوده كه سعي داشته
  ).10-11: 1373فولر، (سنتي ايرانيان، يكي از ابزارهاي مهم الزم براي ادامة زندگي بوده است 

توان واكنشي نسبت  پذيري در سياست خارجي ايران را مي گرايي و برگشت بنابراين افراط
گر  داخلههاي بزرگ و نيروهاي م نگرش ايرانيان در مورد قدرت. المللي دانست به محيط بين

اي تلقي  هر نيروي خارجي بيگانه. هراسي پيوند يافته است هايي از بيگانه المللي با جلوه بين
شود كه در صدد توطئه و همچنين تأثيرگذاري بر روندهاي سياسي و ساختاري ايران  مي

تواند جوهرة افراطي،  دليل است كه واكنش نسبت به چنين نيرويي مي همين به. برخواهد آمد
 .(Bear, 2008: 35)ورزانه و تعارضي داشته باشد  نهكي

تاريخي به عرصة سياست خارجي نيز سرايت كرده و در قالب نوعي  لحاظ بهافراط   اسلوب
گرايش ايراني براي پيشي گرفتن بر امكانات عملي تجلي يافته است؛ فراهم آوردن اين امكان 

ا و وسايل، پيشي بگيرند، بيشتر به يك ه هاي افراطي بر ظرفيت كه بلندپروازي، شعار و هدف
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  .شكاف ملي انجاميده است
اي  رغم افراط در شعار و ادعا، نشان داده است كه توانايي فزاينده جمهوري اسالمي ايران، به

 تري از خطر دارد، رزيابي هوشيارانههاي خود و رسيدن به ا بينانه توانايي براي سنجش واقع
كاري، با آگاهي  افراط. ي پيشين، كمتر از خود نشان داده استها خصوصيتي كه ايران در دوره

 .(Ramazani, 1966: 33)فزايندة اين كشور از واقعيت نيروهاي اطرافش روبه رو است 

 ظهور فرآيندها و نخبگان سياسي جديد.  ه

پذيري  توان يكي از عوامل برگشت ظهور نخبگان و فرآيندهاي سياسي جديد در ايران را مي
اي داشته  كننده زدايي نامتوازن نقش تعيين گيري تنش اين امر در شكل. خارجي دانست سياست

المللي عليه ايران، افزايش يافت، رويكرد جديدي در جامعه و  زماني كه فشارهاي بين. است
  .نخبگان سياسي ايران ظهور يافت

گرايي  همكاري هايي از افول در روندهاي رو شود و جلوه هرگاه عملگرايي با بحران روبه
ترين شاخص چنين  اصلي. باشيم پذير مي هاي برگشت وجود آيد، شاهد ظهور موج المللي به بين

هرگروه براي توجيه حقانيت . دانست» گرايي در سياست خارجي اتهام«توان  هايي را مي موج
 بس، نقطة توان گفت كه آتش به اين ترتيب، مي. زند خود دست به متهم ساختن ديگران مي

جمهوري «اثر شدن  شمار آمده و زمينة بي عطفي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران به
و  598حتي قبل از پذيرش قطعنامه . كم شتاب بخشيد را فراهم آورد و جريان آن را كم» اول

گرايان در صدد بهبود روابط خود با كشورهايي بودند كه آنان را در  بس نيز واقع اجراي آتش
  .(Ramazani, 1992: 18)انقالب از خود دور ساخته بودند دهة نخست 

گرايي و مقاومت عليه جهان غرب  رويكرد نخبگان و روندهاي جديد ايران مبتني بر مقابله
سطح . گيرد گرايي در چندين سطح انجام مي اتهام. شود گرايي منجر مي اين امر به اتهام. بود

نش نخبگان سياسي و سياست خارجي ايران توان در حوزة واك گرايي را مي نخست اتهام
المللي و  گرايي مربوط به چگونگي واكنش در برابر بازيگران بين سطح دوم اتهام. مشاهده نمود

بندي رسيد كه  توان به اين جمع در هر دو صورت مي. باشد اي مي همچنين كشورهاي منطقه
  .ار سياست خارجي ايران قرار داردگرايي در نقطة مقابل عملگرايي در رفت گرايي و اتهام افراط
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آغاز  1367المللي جمهوري اسالمي ايران از سال  اي و بين هاي منطقه زدايي در سياست تنش
اي و  عمل آمد تا روابط ايران با همسايگان منطقه هايي به ند، تالشرو اينموجب  گرديد؛ به

عنوان زمينه و  ير كشورها بهبهبود در روابط ايران با سا. همچنين واحدهاي غربي ترميم گردد
طبعاً اين امر با بازگشت ثبات به منطقه . شود شرط خروج از انزواي سياسي تلقي مي پيش

توان طي  پذيري آن را مي هاي برگشت فارس همراه خواهد بود؛ در حالي كه نشانه خليج
  .مالحظه كرد 1383-86هاي  سال

ه در واكنش نسبت به شرايط گذشته شكل اين امر بيانگر آن است كه روندهاي تغيير هموار
گرايي  توان شاهد ظهور اتهام عبارت ديگر هرگاه چنين روندي سازماندهي شود، مي به. گيرد مي

روي  بنابراين، زياده. جديد نسبت به نخبگان سياسي و روندهاي سياست خارجي گذشته بود
است ايران براي اعمال برتري مثابه بازتابي از هيجان عاطفي و تعصب سي در شعار را بايد به

تواند شكست و يا پيروزي  خود در جهاني درك كرد كه در آن، پيامد تعارض به يك اندازه مي
كنند، اما  ها احساس هيجان و تعهد مي المللي، كلية ملت هاي بين در جريان تعارض. باشد

ز شكست و ناكامي نياز تر ا هايي روشن ايرانيان، براي آنكه جهت خود را تغيير دهند، به نشانه
  .پذيري در شرايط بحراني انجاميده است اين امر به انعطاف. دارند

توان مربوط به مهار  پذيري سياست خارجي را مي هاي وارد شده در روندهاي برگشت موج
ترين افراد و نخبگان سياسي در ايران از آمادگي الزم براي  حتي افراطي. بحران دانست

هاي الزم براي بازسازي روابط با دشمن را  توانند زمينه آنان مي. هستندعملگرايي برخوردار 
خود گرفته در واقع با نوعي  اي كه ابعاد آييني به نوازي اغراق شده زيرا مهمان. فراهم بياورند

پذيري، كه در اينجا در  نمايش افراطي مهمان. قيد و بند همزيستي داشته است دشمني آزاد و بي
و  ها ناجا و مكان، تماس سنجيده و پيم تأمينربرگيرندة همزيستي مفهومي كلي و د

قراردادهاي سياسي است، بيشتر نوعي استراتژي براي پرهيز از دشمني بوده تا نمايش مهرباني 
  )26: 1373فولر، . (و محبتي اصيل و غيرخودخواهانه
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  گيري نتيجه

هايي دانست  موضوعات و مؤلفهتوان از جمله  پذيري در سياست خارجي ايران را مي برگشت
هاي توسعه صرفاً در  طور كلي، برنامه به. كه با معيارهاي نوسازي و توسعه در تعارض قرار دارد

هاي  در حوزه» دگرگوني آهسته«و » پيوستگي«آيد كه امكان  شرايطي به مرحله اجرا در مي
ض تبديل شود، در آن اگر روندهاي تداوم به جدال و تعار. سياست خارجي وجود داشته باشد
هاي اجرايي و استراتژيك جمهوري اسالمي ايران خواهيم  شرايط شاهد بروز توقف در برنامه

  .بود
هاي سياست  گرايي در حوزه پذيري و افراط دهد كه بين برگشت شواهد تاريخي نشان مي

هاي  پذيري با موج خارجي همگوني و هماهنگي وجود دارد؛ بنابراين هرگونه برگشت
هايي تكرار شوند و در روند  هرگاه چنين موج. كننده همراه است ييريابنده و دگرگونتغ

هاي ساختاري  هاي جديد قرار گيرند، شرايط براي ناپايداري سياسي و دگرگوني بازآفريني موج
  .ايجاد خواهد شد

ب پذير را در دوران قبل و بعد از پيروزي انقال توان چندين مرحله برگشت طور كلي مي به
پذيري، مربوط به دوران بعد از كودتاي  موج اول برگشت. اسالمي ايران مورد مالحظه قرار داد

بعد از آن . پذيري افراطي همراه بوده است هايي از برگشت اين دوره با نشانه. باشد مرداد مي 28
شاهد سياست خارجي  1960در دهة . پذيري تعديل شده فراهم گرديد زمينه براي برگشت

اي را در چارچوب سياست  طلبي منطقه هايي از برتري توان جلوه گرا بوده و بعد از آن مي هموازن
انقالب اسالمي ايران، . رخ داد 1970اين مهم در نيمة دوم دهه . مستقل ملي مشاهده نمود

  .وجود آورد روندهاي ياد شده را دگرگون نمود و موازنة جديدي از قدرت و روابط را به
هاي نخستين در  دگرگوني. در دوران بعد از انقالب اسالمي نيز تكرار گرديدروند ياد شده 

بعد از آن زمينه براي راديكاليزه شدن . سياست خارجي ايران واكنشي نسبت به رژيم شاه بود
اين امر در شرايط بعد از جنگ تحميلي و اجرايي شدن . الگوهاي رفتار سياسي ايران ايجاد شد

توان واكنشي نسبت به  زدايي را مي تنش. زدايي قرار گرفت روند تنشهاي توسعه در  برنامه
  .آميز انجام پذيرفت اي و مسالمت اين امر در روند تدريجي، مرحله. شرايط راديكال تلقي نمود
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 1384-86هاي  توان در سال پذيري سياست خارجي ايران را مي واپسين مرحلة برگشت
هر چند كه . اديكاليسم در سياست خارجي ايجاد شددر اين دوران بار ديگر روند ر. دانست

اقدامات و فرآيند انجام شده . هايي از عملگرايي را نيز در اين دوران مالحظه كرد توان نشانه مي
نخبگان و گرايشات سياسي جديدي كه . الملل بود در اين دوران، واكنشي نسبت به سياست بين
زدايي ايران  بودند كه جهان غرب توجهي به تنشدر ايران به قدرت رسيدند، بر اين اعتقاد 

  .گرايي با الگويي قبلي مبادرت نمود بنابراين به مقابله. داند ندارد و آن را نشانة ضعف مي
موازات يكديگر در  هايي از همكاري و تعارض به دهد كه جلوه روند ياد شده نشان مي

زدايي در سياست  آن است كه تنش مفهوم اين امر به. سياست خارجي ايران پيوند يافته است
الملل به موازات  دگرگوني در ساختار نظام بين. خارجي ايران ماهيت نامتوازن و تغييرپذير دارد

  .آورد پذيري را فراهم مي هاي برگشت تغيير نخبگان سياسي در ايران، زمينه
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