تبیین تطبیقی الگوی روابط خارجی ایران در دو دولت بازرگان
و هاشمی رفسنجانی
سيدجالل دهقاني
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محمد یوسفي جویباري
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چكیده
بعد از وقوع انقالب اسالمي ،روابط خارجي جمهوري اسالمي ایران با تأثير از متغيرهاي
چهارگانه ساختار نظام بينالملل ،نيازهاي داخلي ،نگرش نخبگان تصميمگيرنده و ژئوپلتيک با
یک تغيير جهت اساسي مواجه شد و این تغييرات را ميتوان در شکلگيري مرزهاي جدید در
روابط خارجي دوره هاي اول و سوم مشاهده کرد .آنچه که در این رابطه قابل توجه است ،نوع
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روابط خارجي متفاوت در دورههاي مختلف حيات نظام سياسي جمهوري اسالمي ایران و از
حاکميت عملگرایان مصلحت محور با ریاست هاشمي رفسنجاني است .حال این سوال اساسي
قابل طرح است که چه الگوهایي را ميتوان براساس متغيرهاي چهارگانه فوق در روابط خارجي
دوره اول و سوم جمهوري اسالمي ایران تدوین نمود؟ یافتههاي این پژوهش بر این مبنا است
که متغيرهاي تأثيرگذار در روابط خارجي دورههاي اول و سوم با توجه به اهميت و وزن
متفاوت چهار متغير ساختار نظام بينالملل ،نيازهاي داخلي ،نگرش نخبگان تصميمگيرنده و
ژئوپلتيک در تعریف نقشها و اهداف ملي و سمتگيريها و اجراي آنها در روابط خارجي
الگوهاي متفاوتي را در این دو دوره بوجود آورده است .در واقع ،تأثيرگذاري و وزن متفاوت
این چهار متغير اساسي منجر به تعریف متفاوت نقشها و اهداف ملي و اتخاذ سمتگيري و
اجراي آنها در روابط خارجي این دو دوره شده است .روش تحقيق در این پژوهش تبييني و
روش گردآوري داده منابع کتابخانهاي ،اسنادي و اینترنتي است.
واژگان کلیدی :ایران ،نقشهاي ملي ،واقعگرایان منفعت محور ،عملگرایان مصلحتمحور
 - 1استاد گروه روابط بينالملل دانشگاه عالمه طباطبایی 
 - 2دانشجوی دکتری روابط بين الملل دانشگاه عالمه طباطبایی
* نویسنده مسؤول ،ایميلJdehghani20@yahoo.com :
تاریخ دریافت1932/2/22 :
فصلنامه سياست جهانی ،دوره چهارم شماره  9پایيز  ،1932صص75-82
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جمله دوره اول یعني حاکميت واقع گرایان منفعت محور با ریاست بازرگان با دوره سوم یعني

مقدمه
شکل گيري روابط خارجي کشورها و از جمله جمهوري اسالمي ایران متأثر از
متغيرهاي گوناگوني ميباشد و بر این اساس در روابط خارجي جمهوري اسالمي
ایران عالوه بر توجه به متغيرها ،تفاوت در نوع و مرزهاي روابط خارجي دوره اول
یعني حاکميت واقعگرایان منفعت محور به ریاست بازرگان و دوره سوم یعني

75

سیاست جهانی

حاکميت عملگرایان مصلحت محور با ریاست جمهوري هاشمي رفسنجاني اساسي
است .در این راستا در دوره حاکميت واقع گرایان منفعت محور ،مفاهيمي همچون
عدم تعهد ،سرمشق بودن ،اولویت به مصالح و منافع ملي محور اصلي و مرزهاي
روابط خارجي جمهوري اسالمي ایران را شکل داده بود ولي در دوره حاکميت
عمل گرایان ،با یک تغيير جهت اساسي در روابط خارجي با محوریت تنشزدایي
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مواجه هستيم .در همين راستا این پژوهش با یک رویکرد متفاوت با تأکيد بر تأثير
چهار متغير اساسي ساختار نظام بين الملل ،نيازهاي داخلي ،نگرش نخبگان تصميم
گيرنده و ژئوپلتيک بر نقشهاي ملي ،اهداف و منافع ملي و سمتگيري در روابط
خارجي در قالب الگوهاي متفاوت بدنبال تبيين این مسئله است.
در همين راستا فرضيه این پژوهش براساس تأثير متغيرهاي چهارگانه ساختار نظام
بين الملل ،نيازهاي داخلي ،نگرش نخبگان تصميم گيرنده و ژئوپلتيک بر روابط
خارجي دوره اول و دوره سوم را در قالب الگوهاي تطبيقي ميتوان تبيين نمود .در
این جهت ،تأثيرگذاري و وزن متفاوت این چهار متغير اساسي منجر به تعریف
متفاوت نقشها و اهداف ملي و اتخاذ سمتگيري و اجراي آنها در روابط خارجي
این دو دوره شده است.
براي وارسي این فرضيه ،این پژوهش بعد از ارائه چارچوب مفهومي ،به صورت
تطبيقي تأثيرگذاري این چهار متغير اساسي را بر تعریف نقشها و اهداف ملي و
اتخاذ سمت گيري و اجراي آنها در روابط خارجي این دو دوره در قالب الگوهاي
متفاوت مورد بررسي قرار خواهد داد.

 .1چارچوب مفهومی
 .1-1بروندادهای سیاست خارجی
« نظام بينالملل محيطي است که دولت ملتها در آن عمل ميکنند .هدفها،
خواستها ،نيازها ،ایستارها ،عرصه انتخاب و اعمال واحدهاي مزبور بهطور عمده
تحت تأثير توزیع کلي قدرت در نظام مزبور ،دامنه و قواعد حاکم بر این نظام قرار
دارند .اعمال یا نظرهاي سياستگذاران براي حل مشکل یا تغيير در محيط – یعني در
سياستها – ایستارها یا اعمال دولت یا دولتهاي دیگر ،تماماً بروندادهاي سياست
خارجي محسوب ميشوند .دراینراستا مفهوم سياست خارجي چهار ویژگي شاخص
دارد که عبارتند از:
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 -1سمتگيريهاي یا جهتگيري
 .3اهداف و منافع ملي
 .4اعمال و روابط خارجي»(1هالستي1333 ،؛ .)163-164
 -1-1-1سمتگیریها یا جهتگیریها
سمت گيري ایستارها و تعهدات کلي یک دولت در برابر محيط خارجي ميباشد و
راهبرد اصلي آن براي تحقق هدف هاي داخلي و خارجي و مقابله با تهدیدات مستمر
ميباشد (هالستي .)166 :1333 ،آنچه که سياست خارجي کشورها را از یکدیگر
متمایز ميکند جهتگيريهاي متعدد آنها در این عرصه است (متقي ،پوستينچي،
 .)24 :1331این جهتگيري ميتواند به صورت عدم تعهد یا اتحاد و ائتالف تجلي
یابد.
 .2-1-1نقشهای ملی

 -1اعمال در قالب کنش و واکنش معنا مییابد که خود روابط خارجی را شكل می دهد .در واقع سياست خارجی دو مرحله تدوین و اجرا
دارد که سه جزء اول در مرحله تدوین قرار دارد و اعمال که همان کنش و واکنش در روابط خارجی میشود در مرحله اجرا معنی مییابد.
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 .2نقشهاي ملي

«مفهوم نقش ملي را ميتوان تعریفي دانست که سياستگذاران از انواع متداول
تصميمات ،تعهدات ،قواعد و اقدامات مناسب براي دولتشان و وظایفي که باید در
شرایط گوناگون جغرافيایي و موضوعي ایفا کند ،به عمل ميآورند( ».هالستي:1333 ،
 .)131نقش مستلزم یک هویت است و جهتگيري دولت را نسبت به همسایگان و
قدرتهاي بزرگ تعيين ميکند (.)Holsti, 1970; 233
دراینرابطه ميتوان به نقش صدور انقالب و شاخصههایي چون حل مسالمتآميز
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اختالفات بين کشورها توسط جمهوري اسالمي ایران اشاره نمود.
 .3-1-1اهداف و منافع ملی
اهداف ملي« ،اساساً تصویري از حالت آتي امور و مجموعه شرایط در آینده است که
حکومتها مایلند به دست سياستگذاران ،با نفوذگذاري در خارج و یاا تغييار دادن،
زیر فشار گذاشتن و تداوم بخشيدن به رفتار دولتهاي دیگار آن قصاد یاا هادف را
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متحقق سازند» (هالستي .)212 :1333 ،همچناين اهاداف ملاي ارزشهاا و مقاصادي
است که یک کشور بهصورت عملي در عرصه جهااني و تعامال باا دیگار باازیگران
تدوین و پيگيري ميکند (دهقاني .)143 :1313 ،که به صورت کوتاه مدت ،ميانمدت
و بلندمدت تحقق ميیابد .از طرفي دیگر منافع ملي نيز مهمترین انگيزهها و ارزشها،
عاليترین اهداف و حياتيترین نيازها اسات کاه باه کانش هاا و رفتارهاا در عرصاه
بينالمللي شکل داده و آن را هادایت ميدهاد (دهقااني .)141 :1313 ،در واقاع ایان
مفهوم دربرگيرنده حفظ و بقا استقالل ،حفظ تماميت ارضي و امنيت و رفاه اقتصادي
است» (سيف زاده .)111 :1331 ،البته این نکته را نيز باید در نظر داشت کاه بساياري
از تصميمات تحت فشار و طبق شرایط روز اتخاذ ميگردد ).(Sampson, 1962: 311
 .4-1-1اعمال و روابط خارجي
به «اقداماتي که حکومتها براي عملي ساختن برخي سمتگيريها ،اجراي نقشها
یا دستیابي به هدفها و دفاع از آنها در برابر دیگران انجام ميدهند ،اعمال
ميگویند .هر عمل د ر اصل نوعي برقراري ارتباط در قالب کنش و واکنش است که
ارتباط مستقيمي با عناصر قدرت دارد ،زیرا تحقق و اجراي نقشهاي ملي و اهداف

ملي که جزو اعمال سياست خارجي محسوب ميشوند بستگي به قدرت و تأثير
نفوذگذاري یک کشور بر کشور یا کشورهاي دیگر در روابط خارجي دارد» (هالستي،
 .) 241 :1333در نهایت این پژوهش براي بررسي عوامل تاثير گذار بر تعریف
نقشها و اهداف ملي و سمتگيري سياست خارجي و در نتيجه مشخص شدن
مرزهاي روابط خارجي بر چهار متغير کليدي و تاثيرگذار ساختار نظام بينالملل،
نيازهاي داخلي ،نگرش نخبگان تصميمگيرنده و ژئوپلتيک تاکيد مينماید که در
نمودار ذیل ترسيم شده است.
این چهار ویژگي متأثر از متغيرهاي چهارگانه ساختار نظام بينالملل ،نيازهاي داخلي،
نگرش نخبگان تصميمگيرنده و ژئوپلتيک ميباشد ،لذا در هر یک از این دو دوره
مورد بحث تأثير این متغيرها بر سمتگيريها ،نقشهاي ملي و اهداف و منافع ملي
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و اجراي آنها در روابط خارجي ارائه خواهد شد .در اینجا تعریف مختصري از این
سااخاار ناااب بینالملا  :الگوهااي ساالطه ،فرماانبرداري و رهباري در یاک نظااام
بينالمللي و محدودیتهایي که در یک سيستم براي بازیگران مختلف و متعدد وجود
دارد و همچنين توزیع قدرت توسط دولتهاي قدرتمناد در یاک چاارچوبي انجاام
ميشود که به آن ساختار ميگویند.
نیازهای داخلی :هر کشور ممکن است نيازهاي متعددي داشته باشد اما نميتواند در
محيط بينالمللي به همه آنها دست یابد .زیرا خواستهاي آنهاا باا دیگاران برخاورد
ميکند .لذا اینکه چه ميزان از این نيازها برآورده ميشود هم به قدرت خود کشاور و
هم به قدرت کشورهاي دیگر ودر نهایت به ساختار نظام بينالمللي موجاود بساتگي
دارد (روشندل.)113 :1312 ،
درک و نگرش مقامات تصميم گيرنده نسبت به ارزشها و منافع ملي :تصور مطلوب
یا نادرست از واقعيتها ،سنجش نيتها ،نگرش خصمانه یا دوستانه نسابت باه یاک
واقعيت بر چگونگي واکنش مقامات تصميمگيرندگان تأثير مستقيمي دارد .باید توجه
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متغيرهاي چهارگانه خواهد آمد.

داشت که واقعيت ساخته ميشود و درک در برابر تغيير مقاوم اسات (هاوور: 1311 ،
 11و .)11
ژئوپلایک :ژئوپلتيک بهعنوا ن یکي از متغيرهااي مهماي اسات کاه تاأثير اساساي در
تعریف نقشهاي ملي و تعيين اهداف و منافع ملي و انتخاب سمتگيري دارد .تاأثير
این متغير به ویژه در دوره سوم که نظام دوقطباي تغييار یافات نقاش مهمتاري را در
روابط خارجي هاشمي رفسنجاني ایفا نمود.
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با توجه به آنچه که در قالب اجزاي سياست خارجي شامل نقشهااي ملاي و تعياين
اهداف و منافع ملي و انتخاب سمتگيري و متغيرهاي چهارگانه شامل ساختار نظاام
بينالملل ،نيازهاي داخلي ،نگرش نخبگان تصميم گيرنده و ژئوپلتيک ارائه گردید به
تأثير این متغيرها بر اجزاي سياست خارجي در روابط خاارجي دو دوره اول و ساوم
در قالب الگوهاي مختلف و قابل مقایسه خواهيم پرداخت.
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شك شماره ()1

متغيرهای
وابسته

متغيرهای مستقل
چهارگانه

 -1ساختار نظام بينالملل
روابط خارجی

سمت گيریها

کنش و واکنش شكل میدهد  -عدم تعهد
با ملتها و دولتها
 ائتالفبه:

منجر به اتخاذ
میشود

نقشهای ملی

اهداف و منافع
ملی

 -2نيازهای داخلی
منجر به تعریف  -9درك و نگرش مقامات تصميم
میشود گيرنده
 -2ژئوپلتيك

 .2دوره حاکمیت واقعگرایان منفعت محور ()1331 -1331
در این دوره ابتدا به متغيرهاي چهارگانه و سپس به تأثير آنها بر نقشهاي ملي،
اهداف و منافع ملي و اتخاذ سمتگيري و اجراي آنها در روابط خارجي خواهيم
پرداخت.
 .1-2ماغیرهای چهارگانه
 .1-1-2ماغیر ساخاار نااب بینالمل
بعد از جنگ جهاني دوم تا زمان فروپاشي شوروي در سال  1331ساختار نظام
بينالمللي وضعيتي دوقطبي و اغلب آشتيناپذیر داشته است .با توجه به چنين
وضعيتي دولت موقت با اتخاذ استراتژي عدمتعهد ایجاد بيشتر تمایل به ارتباط با
آمریکا را داشت .دراین رابطه از آمریکا درخواست مبادله اطالعات سري بر ضد
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شوروي را نمود و هم چنين از آمریکا خواستند که فعاليت مستشاران نظامي آمریکا را
پيشنهادات آمریکا براي ایجاد رابطه نيز آمده اشاره به تمایل دولت موقت به غرب
دارد .از جمله ارتقاي سطح روابط دیپلماتيک تا حد سفير ،تمهيد مالقات با امام
توسط دولت موقت ،توسعه پایگاههاي خبري آمریکا در ایران (بخشایشياردستاني،
 )12-13و  ...را ميتوان ذکر نمود .بهطور کلي باید گفت که دولت موقت با توجه به
همه مسائل مربوط به اقدامات آمریکا نسبت به ایران از جمله ایجاد کودتاي  21مرداد
 ، 1332معتقد به حفظ و ادامه روابط با آمریکا در تمام سطوح بودند که بهویژه در
زمينه روابط نظامي و اطالعاتي این امر تحقق یافت (اسنا د النه جاسوسي ،جلدهاي
نهم و دهم.)33-31 :
 .2-1-2نیازهای داخلی
در واقع یکي از مهمترین شاخصههایي که در چارچوب متغير نيازهاي داخلي مورد
توجه دولت موقت قرار گرفت نيازهاي ناشي از شرایط سياسي کشور بود که بر
استقالل کشور تأکيد شده بود و در راستاي نگرشهاي مردمي نيز قرار داشت .در
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در ایران تمدید کند .همچنين آنچهکه در اسناد النه جاسوسي در خصوص

این رابطه «از نظر بازرگان شعار آزادي – استقالل و حکومت اسالمي اساسي بود»
(بازرگان .)343 :1362 ،که منظور از آن تغيير در ساخت سياسي کشور بود.
 .3-1-2نگرش های نخبگان سیاسی در دولت موقت به تهدیدات منافع ملی
دراینرابطه باید به دو مطلب توجه داشت  :اول اینکه از آنجا که در عرصه سياست
خارجي برداشت هاي ارزشي و ایدئولوژیکي مورد توجه دولت موقت نبوده لذا
تهدیدي که از سوي قدرتهاي بزرگ نسبت به کشور احساس ميشد در راستاي
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تهدید به منافع ملي تعریف مي شد ،در این رابطه سعي دولت موقت این بوده تا
اقدامات تندي را نسبت به ابرقدرتها به عمل نياورد هرچند در برخي شرایط این-
گونه نبود .به عنوان مثال هاشم صباغيان وزیر وقت کشور در واکنش به اعتراض
بروس ال لنگ کاردار سفارت آمریکا در ایران در زمينه اعدامها چنين پاسخ داد که
راي دادگاههاي انقالب با حقيقت تطبيق ميکند و چون قوانين اسالم مترقيتر از
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قوانين حقوق بشر است براي ما مهم نيست که حقوق بشر چه عقيده در این موارد
دارد .یا صادق طباطبایي سخنگوي دولت هم این اظهارات را یک فضولي بي جا
دانست (جمهوري اسالمي .)11/3/3 ،دوم اینکه ،با توجه بویژگيهاي دولت موقت
از جمله تخصص گرایي ،توجه به نقش مردم که صاحب حکومت هستند ،اولویت به
مصالح و منافع کشور باید گفت که نگرشهاي اعضاي این گروه نيز تحتالشعاع این
ویژگيها قرار داشت .برایناساس ميتوان گفت در عرصه داخلي نيز نگرشها در
حول منافع ملي تا اصول ارزشي قرار داشت .در این رابطه بازرگان معتقد بود هدف
ما خدمت به ایران است از طریق اسالم (بازرگان ،بيتا.)113 :
 .4-1-2ژئوپلیایک
با وقوع انقالب اسالمي و سرنگوني نظام سلطنتي در ایران بهعنوان ژاندارم منطقه و
حافظ منافع ایاالت متحده بر نقش ژئوپوليتيکي ایران افزوده شد .از طرفي دیگر
سياست جغرافيایي ایران در دوره دولت موقت اغلب سعي در کنارهگيري از
اختالفات دو ابرقدرت بوده است .هر چند شوروي نيز سعي داشته تا سطح روابط
خود را گسترش بخشد .البته موقعيت ژئوپوليتيکي ایران با برخورداري از خليجفارس

و تنگه استراتژیکي هرمز و در چارچوب روابط بين دو ابرقدرت وقت نميتوانست
نادیده انگاشته شود .بهر حال دراین خصوص دولت موقت اعتدال را در چنين شرایط
منطقهاي با «لغو قرارداد امنيتي  1333با آمریکا» و «فصل  1و  6قرارداد مودت سال
 1321بين ایران و شوروي از خود نشان داد» (ميراحمدي.)111-116 :1366 ،
 .2-2اجزای سیاست خارجی
در این قسمت اجزاي سياست خارجي شامل نقشهاي ملي ،اهداف و منافع ملي و
اتخاذ سمت گيري و اجراي آنها را در روابط خارجي در تعامل با متغيرهاي چهارگانه
بررسي خواهيم نمود.
 .1-2-2تعریف نقشهاي ملي در تعامل با متغيرهاي چهارگانه
ازآنجاکه اعضاي دولت موقت سعي در اجراي تصميمات و سياستهاي مورد توجه
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خود را داشتند لذا تکاليف و وظایف دولت خود را در صحنه نظام بينالمللي و در
نقشهاي ارائهشده را ایفا نماید .در چارچوب نقشهاي ملي ،دولت موقت به نقش
دولت «سرمشق» معتقد بودند و درواقع بسياري از نقشهاي ملي که توسط دیگران
ارائه مي شده و غالباً داراي جنبه ایدئولوژیکي بوده مورد قبول دولت موقت نبوده ،از
جمله صدور انقالب و حامي جنبشهاي آزادي بخش بعنوان مثال ابراهيم یزدي وزیر
خارجه وقت دولت موقت بعد از کریم سنجابي نيز اعالم نمود که «ما قصد صدور
انقالب را نداریم» (نهضت آزادي.)23 : 1361 ،
 . 2-2-2تعریف اهداف و منافع ملی در تعام با ماغیرهای چهارگانه
بهنظر ميرسد با توجه به مدت زماني که دولت موقت حاکميت را در دست داشت
نميتوان اهداف مشخصي را در نظر گرفت ،اما با توجه به خواستههاي دولت موقت
از جمله پرداختن به مسائل داخلي جهت الگو قرار گرفتن ،عدم صدور انقالب،
توجه بهسمتگيري عدمتعهد و تغيير در ساخت سياسي کشور ميتوان اهدافي را
برشمرد .دراین رابطه بعد از این سؤال خبرنگار تلویزیون شوروي از آقاي بازرگان در
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عرصه سياست خارجي تعيين نمودند و درواقع نشان دادند که چرا کشور ایران باید

تاریخ  13/12/23که هدفهاي عمده انقالب اسالمي در ایران کدامند ایشان در پاسخ
به سه هدف اشاره نمودند:
«اول :از بين بردن نظام استبدادي  2111ساله ایران.
دوم :تأمين استقالل و از بين بردن و جلوگيري از تسلط و استيال و دخالت
سياستهاي خارجي.
سوم :برقراري نظام اسالمي در ایران»( ،بازرگان ،بيتا .)1 :براین اساس ایجاد استقالل
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بعنوان هدف حياتي و در واقع منافع ملي این دوره به شمار ميرود.
 .3-2-2سمت گیری اتخاذ شده در تعام با ماغیرهای چهارگانه
سمتگيري یا راهبرد مورد توجه دولت موقت «عدمتعهد» بوده است که همان
سياست موازنه منفي دکتر مصدق در جریان ملي شدن صنعت نفت ميباشد.
دراینرابطه بازرگان به نهضتهاي آزاديخواهي در ایران از انقالب مشروطيت تا
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پيروزي انقالب اسالمي اشاره ميکند که تمام سعي و تالش آنها این بوده تا
استقالل را محقق سازند و بيگانگان را از کشور خارج نمایند .بازرگان در دنباله روي
از سمتگيري مورد توجه دکتر مصدق نظر فوق را مطرح ميسازد که در واقع
استراتژي عدم تعهد دولت موقت را در روابطش با شرق و غرب نيز نشان ميدهد
(بخشایشي اردستاني12-13 :1331 ،؛ سوليوان .)113 :1362 ،متغيرهاي چهارگانه و
اجزاي سياست خارجي در دوره اول طبق جداول زیر ترسيم شده است.

جدول ( :)1ماغیرهای چهارگانه و شاخصههای آن در دوره اول :واقعگرایان منفعت محور
نیازهاي داخلی

ساختار نظام بینالملل

ژئوپلتیك

درك و نگرش مقامات
تصمیمگیرنده

شرق  -غرب

دوقطبی

تغيير شرایط سياسی کشور

منافع ملی

مذاکرات با آمریكا و شوروی

استقالل ،آزادی ،حكومت اسالمی،

احساس تهدید از سوی قدرتهای

رفع مشكالت اقتصادی کشور

بزرگ بویژه شوروری
خدمت به ایران از طریق اسالم

جدول ( :)4اجزاي سیاست خارجی در دوره اول و شاخصههاي آن
سمتگیريها

نقشهاي ملی

اهداف و منافع ملی

اعمال و روابط خارجی

عدم تعهد در بعدد سياسدی

مسالمتجویانه

هدف سياسی

لغو قرارداد امنيتی  1995با آمریكا

(نه شرقی نه غربی)
دولددت سرمشددق افددزایش
اعتبار و کسب نفوذ

تأمين استقالل

لغددو فصددل  7و  6قددرارداد  1321بددا
شوروی

عدم صدور انقالب

از بدددين بدددردن نظدددام
استبدادی

توجه به روابط تجاری با آمریكا

حمایت از ملت فلسطين

برقراری نظام اسدالمی در
ایران(کوتاه مدت)

مسئله گروگانگيری

(طبس)
مداخله نظامی عراق (جند

تحميلدی)

واکنش دولتها و سازمان ملل متحد

در ذی وزن هر کداب از ماغیرهای چهارگانه در روابط خارجی در قالب نمودار بارتیب آمده است:

ساختار نظام بين الملل
نيازهای داخلی

50

140
90

نگرش مقامات تصميم گيرنده
ژئوپلتيك

70

نمودار شماره ( )1وزن ماغیرهای چهارگانه در دوره اول
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تحریمهای سياسی -اقتصادی و نظامی

05

در ميان این متغيرها ،متغيار سااختار نظاام بينالملال ،نيازهااي داخلاي ،نگرشهااي
مقامات تصميمگيرنده و ژئوپلتيک به ترتيب بيشترین تأثير را داشتهاند.
در عرصه روابط خارجي نيز کشورهاي غربي بهویژه آمریکا ابتادا ساعي در ورود باه
ایران از طریق انعقاد قراردادها را داشته در مرحله بعد تحت تأثير تسخير سفارتخانه
تحریمهاي متعدد سياسي ،اقتصادي و در نهایت اقدام نظامي را بهکاربسات .شاوروي
نيز در راستاي منافع خود واکنش مناسبي از خود نشان نداد.

05

سیاست جهانی

 .3دوره سوب حاکمیت عم گرایان مصلحت محور ()1311-1311
سياست خارجي جمهوري اسالمي ایران بعد از پذیرش قطعنامه  131به سمت
خطمشي عملگرایانهاي تمایل یافت .این خطمشي بعد از روي کار آمدن آقاي
هاشميرفسنجاني در مقام ریاستجمهوري و آقاي حامنهاي در مقام رهبري نظام هم
در بُعد داخلي و هم در بُعد خارجي تحقق و تداوم یافت .در چارچوب این
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خطمشي در سلسله مراتب اهداف ملي در صحنه داخلي مسائل اقتصادي و نظامي و
در صحنه خارجي ،تنشزدایي و اتحاد با کشورهاي منطقه در اولویت قرار گرفت .در
واقع ضرورتهاي ناشي از مسائل جنگي و فشارهاي منطقهاي و بينالمللي موجب
گردیدند تا جمهوري اسالمي در رفتار خارجي خود تغييراتي را بهوجود آورد .در
اینرابطه بهتدریج ساختار نظام بينالمللي تغيير نمود و در سال  1331یک ستون
اصلي نظام بينالمللي فرو ریخت و شرایط نویني را در نظام بينالمللي به ارمغان
آورد و عالوه بر تغيير در مرکز ثقل سياست بينالمللي تغييرات ژئوپلتيکي را در
منطقه آسياي مرکزي و قفقاز براي ایران موجب گردید .بههمينجهت در
سمتگيريها ،نقشهاي ملي و اهداف سياست خارجي ایران در عرصه منطقهاي و
جهاني تغييراتي ایجاد شد که در نتيجه ،واکنش و پاسخهاي بازیگران منطقهاي و
جهان نيز تغيير یافت و روابط خارجي ایران الگوي جدیدي یافت .در ذیل ابتدا
متغيرهاي چهارگانه ارائه و سپس تأثير آنها را در تعریف نقشها و اهداف ملي و
سمتگيري اتخاذ شده مورد بررسي قرار خواهيم داد.

 .1-3ماغیرهای چهارگانه
 .1-1-3ساخاار نااب بینالمللی
دو دیدگاه مهم در این رابطه وجود داشت که در دیدگاه اول پایان جنگ سرد یک
دوره صلحآميز را بشارت ميداد و ) )Krauthammer, 1990:23-33دیدگاه دوم نظام
بينالملل زمان جنگ سرد را عامل ثبات و صلح ميدانست لذا پایان جنگ سرد ناامني
و بيثباتي را دربر دارد ) .(Gaddis, 1986: 99-142با توجه به دو دیدگاه فوق فروپاشي
شوروي شرایط جدیدي را ایجاد نمود زیرا قطب دیگر نظام بينالملل سعي نمود تا
ساختار جدید نظام بينالملل را خود طرح ریزي نماید .لذا با روي کار آمدن جورج
بوش و پس از جنگ دوم خليج فارس که دشمن دیروز متحد امروز شد نظم نوین
جهاني مطرح گردید .در روند جدید کنش و واکنش در نظام بينالملل براساس
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قدرت نظامي جاي خود را به رقابتهاي اقتصادي و وابستگي متقابل داد .و بهنظر
متحده بر جهان مسلط بوده و اروپاي غربي ،ژاپن و حتي روسيه بهعنوان شرکاي
کوچکتر عمل ميکردند( .اميراحمدي .)14 :1331 ،در همين راستا جمهوري
اسالمي ایران سعي نمود که در تأثير از وضعيت جدید سياست عمل گرایانهتري را
در پيش بگيرد .هرچند جم هوري اسالمي ایران در دوره جنگ سرد اهميت زیادي
براي آمریکا داشت ) (Rubin, 2001: 6اما با فروپاشي شوروي تا حدودي اهميت
استراتژیک ایران کاهش یافت ) .(Lake, 1994: 84در این دوره برخي رفتارهاي
آمریکا نسبت به ایران موجب شد زمينههاي بياعتمادي در بين این دو کشور افزایش
یابد و این خود موجب گردید دالیلي را براي مقابله با یکدیگر ارائه نماید.
 .2-1-3نیازهای داخلی
در قالب نيازهاي داخلي سه شاخصه مهم ایدئولوژیکي ،اقتصادي و نظامي در
چارچوب متغير نيازهاي داخلي مطرح ميشوند که حاکي از تغيير در سمتگيري
دولت قبلي نيز ميباشد .زیرا دیدگاه ایدئولوژیکي ،اولویت صدور انقالب تغيير نمود،
از نظر اقتصادي مسأله تمرکز اقتصاد در دست دولت جاي خود را بهخصوصيسازي
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ميرسد در نظم جهاني پس از جنگ سرد بهویژه در بُعد سياسي و اقتصادي ایاالت

و تعدیل اقتصادي داد و هم چنين پيامد جنگ تحميلي مسائل نظامي را بعد از مسائل
اقتصادي در اولویت قرار داد .اما بهعنوان مهمترین نياز در استراتژي ائتالف مسأله
بازسازي خرابيهاي ناشي از جنگ تحميلي بود و برایناساس اولویت اول در مسائل
داخلي در این دوره توسعه اقتصادي اعالم گردید.
دراین زمينه هم چنين براي حل مشکالت اقتصادي و در چارچوب نقشهاي ملي
جدید پيوستن به اتحادیههاي اقتصادي و فعال نمودن ائتالف اقتصادي در سرلوحه
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کار قرار گرفت .دراینرابطه ،فعالتر شدن و گسترش سازمان همکاري اقتصادي
(اکو) بعد از روي کار آمدن هاشمي رفسنجاني و بهویژه پس از فروپاشي شوروي و
وارد نمودن برخي از کشورهاي مستقل مشترکالمنافع به این اتحادیه قابلذکر است.
همچن ين باید از سازمان اوپک یا سازمان کشورهاي صادرکننده نفت نام برد که ایران
با توجه به منافع مشترک در این سازمان و براي کسب درآمد بيشتر از تنها منبع
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طبيعي سعي در هماهنگ نمودن اقدامات خود با سایر اعضا برآمد .عالوه بر اقدامات
مذکور که به سياست خارجي منطقهاي و خاورميانهاي ایران مربوط ميشود در
خصوص رفع نيازهاي داخلي و در چارچوب سمتگيري ائتالف در منطقه شمالي نيز
ایران دست به اقدامات دیگري زد .بهعنوان مثال از تشکيل گروه دریاي خزر در سال
 1332به ابتکار آقاي هاشميرفسنجاني ميتوان نام برد.
 .3-1-3درك و نگرش مقامات تصمیمگیرنده از تهدیدات به ارزشها ومنافع
ملی
با توجه به تغيير سمتگيريهاي جمهوري اسالمي ایران در این دوره و با توجه به
ارائه اولویتهاي اقتصادي در رأس سلسلهمراتب اهداف ملي بهنظر ميرسد منافع
ملي بهعنوان حياتيترین ارزش از سوي مقامات تصميمگيرنده در نظر گرفته شده که
شاخصههاي اصلي این منافع را مسائل اقتصادي و نظامي تشکيل ميدادند از سوي
دیگر با توجه به تغييرات ژئوپليتيکي منطقه شمالي و بهطور کلي تغيير در ساختار
نظام بينالمللي فوریتهاي سياست خارجي بهصورت واقعبينانهاي مورد توجه قرار
گرفت و سعي در رفع محدودیتهاي اقتصادي سياسي و نظامي گردید .لذا در

راستاي تحقق شاخصه هاي اقتصادي و نظامي ،رونق و رفاه اقتصادي ،از سوي دیگر
ثبات سياسي ،نظامي و امنيتي مورد توجه قرار گرفت .در اینرابطه آقاي
هاشميرفسنجاني معتقد بودند که تحریمها ،محاصرهها ،مشکالت رواني و فشارهاي
جنگ را باید عمده ترین عوامل ایجادکننده مشکالت و محدودیت ایران دانست
(احتشامي .) 111- 112 :1331 ،هر چند نباید از مسائل ارزشي و اصولي نيز که در
برخي از شرایط در تصميمگيريها لحاظ ميشد غافل بود ،اما درک و نگرش مقامات
تصميمگيرنده در عرصه سياستگذاري خارجي اغلب تحتالشعاع منافع ملي قرار
داشت تا ارزشهاي ایدئولوژیکي 1.و نگرشها اغلب دوستانه و غيرخصمانه بوده
است.
 .4-1-3وضعیت جغرافیایی و ژئوپلایک
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وضعيت جفرافيایي و شکلگيري ژئوپلتيک جدید در منطقه شمالي و جنوبي در دوره
به دليل قرب جغرافيایي و به دالیلي نظير تشابهات فرهنگي و اقتصادي در چاارچوب
نقشهاي ملي و سمتگيري جدید ،ایجاد ائتالف و روابط با کشورهاي منطقه محاور
کار قرار گرفت .در قالب این استراتژي باید گفت که جمهوريهاي تازه باه اساتقالل
رسيده درصدد ایجاد روابط با کشورهاي مختلف از جمله ایران براي تاأمين نيازهااي
خود برآمدند .اما چون این کشورها از یک سو بهدليل اینکه از نظر سياسي بيثباات،
از نظر اقتصادي (کوالیي )1336 ،محتاج و نيازمناد و از نظار فرهنگاي و اختالفاات
قومي و مذهبي و مسایل هویتي (سجادپور )32-23 :1334،با مشکل مواجه بودناد و
از سویي دیگر به دليل داشتن موقعيت ژئواکونوميکي و برخورداري از برخي امتيازات
مانند ذخائر نفت و گاز معتنابهي که در این کشورها از جمله آذربایجان و ترکمنساتان
وجود داشته ایجاد روابط و گسترش با این کشورها مشکالتي را نيز دربار داشات .باا
اینهمه نگاه به همسایگان شمالي در صادر سياسات خاارجي منطقاهاي ایاران قارار
 - 1در این رابطه بهعنوان یك نمونه میتوان به بازنگری سياست منطقهای ایران در لبنان اشاره نمود .همچنين این مسأله را نيز
باید در نظر گرفت که رابطه با کشورهای خليجفارس عليرغم داشتن نظامهای سياس ی سلطنتی مورد عنایت قرار گرفت .ر .ك .به:
(احتشامی.)125-127 :1958 ،
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سوم تغييرات شگرفي را در سمتگيري «نهشرقي نهغربي» اتخااذ نماود .دراینرابطاه

گرفت .با تسري تحليل پيش گفته در چارچوب متغير مذکور همسایگان جناوبي نياز
مورد توجه خاص قرار گرفتند .بهعنوان یک اقدام مهم هاشمي رفسانجاني خواساتار
عضویت در شوراي همکاري خليجفارس شد .هر چند این تقاضاي عضویت با طرح
 6+2که مصر باني آن بود و نظم خاورميانهاي عربي را مطرح نمود ،رد شاد (تریا ،
 .) 114 :1331اما این اقدام حاکي از تغيير رفتار در سمتگيري قبلي سياست خارجي
بود زیرا با توجه به اختالفات سياساي ،اقتصاادي ،ایادئولوژیکي و حتاي اختالفاات

56

سیاست جهانی

مرزي این تقاضا ارائه گردید و بهنظر ميرسد دراینراستا مفهوم امنيت تعریف دیگار
به خود گرفت .امنيت از یک طرف بهدليل حمله عراق به کویت معني نظامي خاود را
غليظتر نمود و از طرفي بُعد نرمافزاري امنيت یعني بهویژه در همکاري با دولتهااي
عرب در قالب بُعد اقتصادي تبلور یافت.
 .2-3اجزای سیاست خارجی
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در این قسمت اجزاي سياست خارجي شامل نقشهاي ملي ،اهداف و منافع ملي و
اتخاذ سمت گيري و اجراي آنها را در روابط خارجي در تعامل با متغيرهاي چهارگانه
بررسي خواهيم نمود.
 .1-2-3تعریف نقش های ملی در دوره سوب و تغییر در شاخصههای آن در تعام
با ماغیرهای چهارگانه
با توجه به این که کشور ایران یک کشور تأثيرگذار در منطقه و حتي جهان محسوب
ميشود در دوره سوم نقشهاي ملي متفاوتي را ایفا نموده است .این نقشهاي ملي
د ر این دوره تغييراتي یافت و تحوالتي را به خود پذیرفت .بهعنوان مثال مسأله
صدور انقالب را ميتوان ذکر نمود که بهویژه ایران «پس از خاتمه جنگ با عراق از
انقالب اسالمي در سراسر خليجفارس کمتر صحبت کرده است» (فولر-113 :1333 ،
 .)116در واقع نگرش عملگرایي دولت آقاي رفسنجاني و تغييرات منطقهاي و
جهاني نقشهاي ملي متفاوتي در سياست خارجي ایران متجلي گشت .درواقع
تصميمات ،تعهدات ،اقدامات و وظایفي که دولت ميبایستي با توجه به شرایط و
متقضيات جدید انجام ميداد مورد توجه خاص قرار گرفت .این نقشهاي ملي در

تعيين اهداف ملي تأثير گذارده و موجب اتخاذ سمتگيري جدید یعني سمتگيري
ائتالف گردید .از برخي از مهمترین نقشهاي ملي ایران در دوره آقاي
هاشمي رفسنجاني که با نگرش جدید در روابط خارجي تحقق یافت ،به قرار زیر
ميباشد:
 تأکيد بر ثبات و امنيت منطقهاي (اطالعات )1331/11/13 تقویت همکاريهاي منطقهاي (اطالعات )1331/11/26 تأکيد بر حلوفصل مسالمتآميز اختالف (بيانيه وزارت امور خارجه)1332 ، حامي تقویت سازمان ملل متحد (کيهان)1331/6/11 ، دولت ميانجي و پيونددهنده (اطالعات)1332/3/31 ، -نفي سلطه (اطالعات )1331/11/3
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 .2-2-3شك گیری اهداف و منافع ملی در تعام با ماغیرهای چهارگانه
در ميان انواع هدفهاي ملي که بهصورت هدفهاي مستقل و وابسته ،اهداف
کوتاهمدت ،ميان مدت ،و بلندمدت ،ظاهري و واقعي ،سازگاري و ناسازگار،
هدفهاي متحد و متفرق ،هدفهاي حفظ وضع موجود و تغيير وضع موجود
تقسيمبندي ميشوند (قوام )113 :1332 ،ميتوان گفت که در دوره سوم سياست
خارجي جمهوري اسالمي ایران هدفهاي کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت بيش از
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دیگر اهداف ،مذکور مورد توجه قرار گرفته است هر چند ميتوان گفت که در عمل،
دیگر اهداف جزئي از اهداف کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت بهشمار ميروند.
بهعنوان مثال هدفهاي مستقل را ميتوان بهعنوان یکي ار هدفهاي کوتاهمدت در
نظر گرفت .بهعنوان مثال عضویت کشورهاي مستقل مشترکالمنافع در سازمان
همکاري اقتصادي (اکو) در راستاي سمتگيري ائتالف و هدفهاي کوتاهمدت قرار
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داشته است .بههرحال در چارچوب اهداف کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت که
عامل زمان ،تخصيص منابع ،بهکارگيري تکنولوژي و حوزه عمل دخالت دارند (قوام،
 )111 :1332هدفهاي کوتاهمدت توجه بيشتري را بهویژه در زمينه توسعه اقتصادي
در بُعد داخلي بهخود معطوف نمود .بهعنوان مثال «سياستهاي آزدسازي اقتصادي و
خصوصي سازي جانشين الگوي اقتصادي نامنظم و مختلط دهه قبل شد .این
استراتژي همچنين مشارکت گروههاي خارجي بهگونه دوجانبه و چندجانبه را در
بخش خصوصي و دولتي به عنوان الگوي مناسبي براي بهبود مدل اقتصاد ایران در
نظر گرفت .این امر در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادي ایران که برنامهاي
پنجساله بوده متحقق گردید» (احتشامي .)21 :1331 ،همچنين تقویت توانایيهاي
دفاعي ایران که بهویژه بعد از جنگ خليجفارس مورد توجه قرار گرفت جزو هدفهاي
ميانمدت قلمداد ميشود.
بهطور کلي ميتوان گفت که راهبرد سياست خارجي در دوره سوم را باید در قالب
دو هدف کامالً مشخص و فوقالعاده بازسازي اقتصادي و نظامي در حيطه سياست
داخلي مورد توجه قرار داد (احتشامي )111 :1331 ،که درواقع اگر بخواهيم

سلسله مراتبي از اهداف ملي را در دوره سوم در نظر بگيریم باید بگویيم که توسعه
اقتصادي و نظامي در صدر اولویتها و مسائل مربوط به صدور انقالب در اولویت
بعدي قرار گرفت .برایناساس مهمترین عواملي که باعث تغيير در اولویتهاي
سياست خارجي و در سلسلهمراتب اهداف ملي شدهاند ميتوان به نگرش جدید
حاکم بر دولت ،رفع نيازهاي ناشي از ویرانيهاي جنگ تحميلي و همچنين تغيير
ساختار نظام بينالملل اشاره نمود .نکتهاي که دراین رابطه الزم است بدان توجه شود
آن است که در چارچوب اهداف کوتاهمدت حفظ استقالل و تماميت ارضي نيز
بهعنوان ارزشهاي حياتي و منافع ملي کشور محسوب ميشد.
 .3-2-3سمتگیری یا جهتگیری جمهوری اسالمی ایران در دوره سوب در
تعام با ماغیرهای چهارگانه
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ضاارورتهاي داخلااي و واقعيتهاااي خااارجي و همچنااين نگاارش عملگرایانااه
عدمتعهد در بُعد ایدئولوژیکي که در دوره دوم مورد توجه قارار گرفتاه باود در دوره
هاشميرفسنجاني جاي خود را به سمتگيري ائاتالف بهصاورت رواباط دوجانباه و
چندجانبه بدهد ،و بهنظر ميرسد این الگوي رفتاري در روابط خارجي ایران براساس
منطق سياست بينالمللي نيز استوار بوده است.
 . 4-2-3روابط خارجی ایران در دوره سوب ماأثر از سیاست خارجی
در واکنش به روابط خارجي جمهوري اسالمي ایران در دورهي سوم عالوه بر آمریکا
و قدرتهاي اروپایي کشورهاي عربي در منطقه خليج فارس و کشورهاي مستقل
مشترک المنافع نيز واکنشهایي را از خود نشان دادند که در این قسمت به طور
مختصر به آنها خواهيم پرداخت.
 .1-4-2-3خاورمیانه ،تأکید بر کشورهای عرب جنوب خلیجفارس
در رابطه با روابط خارجي منطقهاي ایران دو منطقه شمالي و جنوب ،بيش از مناطق
دیگر مورد توجه قرار گرفته است .که ابتدا مباحث مربوط به منطقه جنوبي را با
توجه به موضوعاتي چون اعاده نظم و ثبات ،امنيت دستهجمعي و رقابت تسليحاتي
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هاشميرفسنجاني را ميتوان از جمله دالیلي برشمرد که موجب گردیاد سامتگيري

پي ميگيریم و سپس به منطقه شمالي تحت عنوان کشورهاي مستقل مشترکالمنافع
خواهيم پرداخت.
 اعاده نام و ثباتبر این اساس در این دوره در چارچوب اعااده نظام و ثباات در منطقاه خليجفاارس
کنفرانس نفت و گاز در دهه  :1331چشمانداز همکاريها بوده کاه باا ابتکاار وزارت
نفت و با همکاري وزارت امورخارجه و با حضور اندیشمندان ،کارشناسان و مقامات
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کشااورهایي نظياار عربسااتان ،کویاات ،امااارات متحااده عربااي و همچنااين مقامااات
سازمانهاي مختلف مانند دبيرکل اوپک و نمایندگان سازمان ملل و باناک جهااني در
اصاافهان برگاازار گردیااد .هاشميرفساانجاني رئيسجمهااور وقاات پيااامي را در ایاان
کنفرانس ارائه نمودند که حاکي از تالش براي برقراري ثبات و گساترش همکاريهاا
بوده است .ایشان با توجه به فروپاشي نظام دوقطبي ،نظم جدیدي را مطارح نمودناد
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که الزمه پایداري آن تعاون و تفاهم بهجاي تضاد و تقابال باود .در اداماه پياام خاود
تالش براي برقراري امنيت و ثبات و آرامش را حرکتي مطلوب از دیادگاه جمهاوري
اسالمي ایران قلمداد نموده و تأکياد داشاتند کاه الزماه دساتیابي باه چناين ثبااتي
همکاري کشورهاي منطقه با یکدیگر بهویژه در زمينه منابع نفت و گاز ميباشد (پياام
ریاست جمهوري اسالمي رفسنجاني.).113-114 :1331،
 امنیت دساهجمعییکي از اولویتهاي ایران در منطقه خليجفارس ،ایجاد وحدت و گسترش همکاريها
در چارچوب یک سازمان یا پيمان منطقهاي باا دولتهااي عضاو شاوراي همکااري
خليجفارس بویژه پس از جنگ عراق بر عليه کویت بود.
 رقابت تسلیحاتیبا توجه به این گفته هاشمي رفسنجاني که « در طول جنگ بايش از نيماي از درآماد
کشور صرف هزینههاي جنگاي گردیاده اسات» (احتشاامي .)141 :1331 ،در اولاين
برنامه توسعه پنجساله دولات مجموعااً در حادود  11ميلياارد دالر باراي هزیناههاي

مربوط به مسائل نظامي اختصاص یافت .این امار بياانگر آن باود کاه  2ميلياارد دالر
هزینه نظامي براي هر سال در نظر گرفته شده است (احتشامي.)143 :1331 ،
.2-4-2-3کشورهای مساق مشاركالمنافع
پس از فروپاشي شوروي و تشکيل جامعه کشورهاي مشترکالمنافع ) (CISو بطور
کلي استقالل کشورهاي تازه به استقالل رسيده آسياي مرکزي و قفقاز تأثير ایران
محرز بود و مي توانست بعنوان تأمين کننده امنيت و برعکس تهدید کننده این
کشورها باشد (هرزیگ .) 3 :1331 ،اما با توجه به شرایط بوجود آمده در دسامبر
 1331تغيير در سمتگيري نهشرقي نهغربي جمهوري اسالمي ایران ضروري
مي نمود .زیرا تغييراتي را از نظر ژئوپولتيکي ،سياسي و امنيتي و اقتصادي بهوجود
آورد .هر چند روابط ایران با این کشورها که در حوزههاي مذکور تحت چتر یک
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امپراطوري قرار داشتند ،مناسباتشان را تحتالشعاع قرار ميداد .چرا که آبشخور
شوروي هر یک از جمهوريها سعي نمود تا با ایجاد روابط با کشورهاي دیگر اعم
از کشورهاي منطقهاي و فرامنطقه اي همکاري خود را در سطوح و زمينههاي مختلف
بسط دهند .در واقع ميتوان مهمترین ویژگي هاي کشورهاي منطقه آسياي مرکزي و
قفقاز در این شرایط شامل موارد زیر بود:
 -1جایگاه و نقش روسيه  -2ورود بازیگران جدید منطقهاي و قدرتهاي بينالمللي
 -3شکلگيري جدید موازنه قدرت  -4بيداري و آگاهي مردم کشورهاي تحت
سلطه شوروي و توجه مجدد به مسئله قوميت که منافع ملي را در این کشورها دچار
چالش ميکرد -1 .ناآگاهي و بيتجربه بودن حاکمان تازه به قدرت رسيده در این
کشورها -6 .وجود منابع عظيم زیرزميني بویژه نفت و گاز

(krenitsky, 2001; 20-

) . 21جمهوري اسالمي ایران نيز با توجه به این تغيير عظيم و با توجه به فرصتهایي
که پيشروي آن قرار گرفت ملزم گردید تا تغييراتي را در سياستهاي اصولي خود
بهوجود آورد .دراینرابطه هر چند سياستها از زمان بر سر کار آمدن گورباچف
مشهود بود اما دولت عملگراي هاشميرفسنجاني «نگاه به شمال» را در قالب

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی ،دورة چهارم ،شمارة سوم ،پاییز 4931

اقدامات این کشورها در مسکو قرار داشت .ولي به هرحال با فروپاشي امپراطوري

نقشهاي ملي جدید یعني نقش تقویت همکاريهاي منطقهاي و نقش ثبات و امنيت
منطقهاي و در چارچوب سمتگيري ائتالف برگزید .در این راستا نقطه آغاز روابط
با شوروي مالقات هاشميرفسنجاني در ژوئن  1313و در پي آن انعقاد قرارداد
اقتصادي دهساله و همکاريهاي نظامي به ارزش ششميليون دالر بود
(.) Rothenburg, 1992; p.1
در عرصه روابط خارجي واکنش کشورهاي اروپایي و آمریکا نيز هرچند تحات تاأثير
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مسائلي چون فتواي قتل سلمان رشدي در قالب گفتگاوي انتقاادي قارار داشات اماا
قراردادهاي متعددي در زمينههاي همکاریهاي اقتصادي با کشورهاي اروپاایي منعقاد
شد .آمریکا نسبت به کشورهاي دیگر غرباي واکانش تنادتري نسابت باه جمهاوري
اسالمي ایاران در ایان دوره داشات .هرچناد در جناگ دوم خلايج فاارس اقادامات
جمهوري اسالمي ایران موجب رضایت آمریکا شده بود .با این وجود ایان روناد در
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دوره کلينتون با سياست مهار دوجانبه و طرح داماتو ادامه یافت.
متغيرهاي چهارگانه و اجزاي سياست خارجي در دوره سوم طبق جداول زیر ترسايم
شده است.
جدول ( :)3ماغیرهای چهارگانه با شاخصههای آن در دوره سوب :عملگرایان مصلحت محور
ساخاار نااب

نیازهای داخلی

بینالمل

درك و نگرش مقامات
تصمیمگیرنده

ژئوپلایک
اهميت

عملگرایي مصلحتي

اقتصادي

دوقطبي

اولویت توسعه اقتصادي

تک قطبي

خصوصي سازي

تک -چندقطبي

تعدیل اقتصادي

توجه به نظام

برنامههاي پنج ساله اقتصادي اول

در شمال و

و دوم

جنوب

مناطق

بينالملل
هم شمال – هم
جنوب

(ميدانم ولي مصلحت
نيست که بگویم)
منافع ملي و ارزشهاي
اسالمي

بخش مرکزي
توجه به
بخش
پيراموني

جدول ( :)4اجزای سیاست خارجی یا شاخصههای آن در دوره سوب
سمتگیریها

نقشهای ملی

اهداف و منافع ملی

اعمال و روابط خارجی

ائتالف

تقویاااات همکاریهاااااي

اولویت مساائل اقتصاادي

روابط با اروپا

منطقهاي

و نظامي

روابااط دو جانبااه،

صااادور انقاااالب (بلناااد

ایجااد رواباط و گسااترش

گفتگاوي فراگياار و سااازنده

سه جانباه و چناد

مدت)

مااااراودات تجاااااري و

آشااتيجویي بااا دولتهااااي

اقتصادي

خليجفارس

تنشزدایي

حمایااااات معناااااوي از

بازسااازي کشااور (کوتاااه

تشکيل گروه دریاي خزر

جنبشهااااي آزادیااابخش

مدت)

جانبه

اسالمي
تأکيااد باار حاال و فصاال

ساااخت بنيادهاااي نظااامي

حامي تقویت سازمان ملال

پس از جلساه دوم خلايج

متحد

همکاري با اعضاي اوپک

فارس
همکاریهااااي امنيتاااي باااا

دولت ميانجي

کشورهاي منطقه
پيشنهاد عضویت در شوراي
همکاري خليجفارس
اعاده نظم و ثبات
آمریکااا (سياساات مهااار دو
جانبه)
در ذیل وزن هر کدام از متغيرهاي چهارگانه در روابط خارجي در قالب نمودار بترتيب آمده است:

نگرش مقامات

ژئوپلتيك

تصميم گيرنده
نگرش مقامات
تصميم گيرنده
ساختار نظام بين

نيازهای داخلی

الملل
نيازهای داخلی
ساختار نظام
بين الملل

نمودار شماره ( )2وزن ماغیرهای چهارگانه در دوره سوب

سیاست جهانی
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مسالمتآميز اختالفات

(ميان مدت)

گسترش اکو
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در ميان این متغيرها ،متغير نيازهاي داخلي ،ساختار نظام بينالملل ،نگرش مقامات
تصميمگيرنده و ژئوپلتيک به ترتيب بيشترین تأثير را داشتهاند.
نایجهگیری
پس از پيروزي انقالب اسالمي ،روابط خارجي جمهوري اسالمي ایاران تحات تاأثير
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متغيرهاااي متعااددي قاارار گرفتااه طااوري کااه ایاان متغيرهااا باار ساامتگيريها یااا
جهتگيريها ،نقشهاي ملي ،اهداف و منافع ملي تأثير اساسي گذارده است و بر این
اساس نوع و مرزهاي روابط خارجي در دورههاي اول و سوم مشاخص شاده اسات.
در واقع تأثير این متغيرهاي چهارگانه شامل ساختار نظام بينالمللي ،نيازهاي داخلاي،
درک و نگرش مقامات تصميمگيرنده و ژئوپلتيک موجب گردید تا تعاریف مختلفاي
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از نقشهاي ملي و اهداف ملي به عمل آید که این مهم موجب اتخاذ سمتگيریها یاا
جهتگيریها در سياست خارجي جمهوري اسالمي ایاران در ایان دو دوره گردیاد و
نهایتاً اجراي سياست خارجي جمهوري اسالمي ایاران منجار باه شاکلگيري ناوع و
مرزهاي روابط خارجي در دورههاي اول و سوم شده اسات .در دوره اول متغيرهااي
چهارگانه با تأکيد بر متغير ساختار نظامبينالملل موجب شکلدهي نقش ملاي دولات
سرمشق در دولت بازرگان شده و بر این اساس اهاداف و مناافع ملاي نياز در قالاب
تغيير ساخت نظام سياسي و از بين بردن استبداد و تأمين استقالل تعریف شاده و باا
اتخاذ سمت گيري عدم تعهد روابط خارجي جمهوري اسالمي ایران مشخص و اجارا
گردید و یک الگوي جدید یافت.
در واقع با توجه به دو قطبي بودن نظام بينالمللي و حضور بيگانگان در داخل کشور
و همکاريها و قراردادهاي منعقده توسط آمریکا و شوروي با شاه در قالاب سااختار
نظام بينالملل ،همچنين تغيير روند و ساختار سياسي کشاور و تأکياد بار اساتقالل و
ارائه شعار آزادي اساتقالل و حکومات اساالمي در قالاب نيازهااي داخلاي ،نگارش
خدمت به ایران از طریق اسالم و قرار داشتن نگرشهاا حاول مناافع ملاي در قالاب

درک و نگرش مقامات تصميمگيرنده و در نهایت افزایش موقعيت ژئوپلتيکي ایران با
لغو قرارداد امنيتي  1333با آمریکا و لغو فصل  1و  6قرارداد مودت ساال  1321باين
ایران و شوروي در قالب متغيار ژئوپلتياک نشاان ميدهاد کاه متغيرهااي چهارگاناه
تعریف جدیدي از نقشهاي ملي ،اهداف و منافع ملاي ارائاه نماوده اسات ،بار ایان
اساس سمتگيري اتخاذ شده عدم تعهد بوده که موجب گردید رواباط خاارجي نياز
الگوي جدیدي بيابد .در واکنش کشورهاي غربي بویژه آمریکا که ابتدا سعي در ورود
به ایاران از طریاق انعقااد قراردادهاا را داشاته در مرحلاه بعاد تحات تاأثير تساخير
سفارتخانه تحریمهاي متعدد سياسي ،اقتصاادي و نهایتااً اقادام نظاامي را بکاربسات.
شوروي نيز در راستاي منافع خود واکنش مناسبي از خود نشان ناداد .در دوره ساوم
مت غيرهاي چهارگانه با تأکيد بر نيازها و فشارهاي داخلاي ناشاي از پيامادهاي جناگ
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تحميلي به صورت توسعه اقتصادي موجب شد نقشهاي ملي در ایان دوره تغييار و
هاشميرفسنجاني اظهار داشتند ما چيزي به نام صدور انقالب ناداریم .ایان تعریاف
جدید از نقش ملي ،اهداف و منافع ملي را نياز در ایان دوره تعياين نماود و مساائل
اقتصادي و نظامي را در صدر اولویتهاي اهداف ملي قرارداد .این مهم نياز باه نوباه
خود سمتگيري را از عدم تعهد به تنشزدایي و همکاريها و گساترش ماراودات و
مناسبات در قالب سمتگيري ائتالف تغيير داد که ایان خاود الگاوي جدیادي را در
روابط خارجي جمهوري اسالمي ایران در دوره سوم ایجاد نمود .در واقع این تعریف
جدید از نقشهاي ملي که ناشي از تأثير متغيرهاي چهارگاناه باوده ،اهاداف و مناافع
ملي را نيز تعيين نمودند که باا توجاه باه پایاان جناگ تحميلاي و اتخااذ خطمشاي
عمل گرایانه و مصلحت محور در ایان دوره کاه شاامل دو دوره اول و دوم باوده در
سلسله مراتب اهداف ملي در عرصه داخلي ،مسائل اقتصاادي و نظاامي و در عرصاه
خارجي ،تنشزدایي و ائتالف با کشورهاي منطقه و جهان به صورت همکاریهااي دو
جانبه ،سه جانبه و چند جانبه در اولویت قرار گرفت .در واقع سمتگيري ائتالف در
این دو دوره اتخاذ شد.
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تحوالت متعددي را به خود بگيرد از جمله صدور انقالب که رئايس جمهاور وقات

در واکنش کشورهاي منطقه عليرغم برخي مشکالت و اختالفات تااریخي باا ایاران،
کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس اقداماتي را بعمل آوردند که در جهات
همکاريهاي منطقهاي بوده است .توافقات مختلفي که باا ایان کشاورها منعقاد شاد
نشانگر این مهم ميباشد .کشورهاي مستقل مشترک المنافع نيز با توجه باه فروپاشاي
شوروي و براي استفاده از فرصتهاي مختلف ایجاد شده بویژه اقتصاادي همکاریهااي
متعددي را از خود نشان دادند .شاوراي دریااي خازر و گساترش اکاو از نموناههاي
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مربوط به این همکاریها ميباشد .واکنش کشاورهاي اروپاایي و آمریکاا نياز هرچناد
تحت تأثير مسائلي چون فتواي قتل سلمان رشدي در قالاب گفتگاوي انتقاادي قارار
داشت .اما قراردادهاي متعاددي در زميناههاي همکاریهااي اقتصاادي باا کشاورهاي
اروپایي منعقد شد .آمریکا نسبت به کشورهاي دیگر غربي واکنش تندتري نسابت باه
جمهوري اسالمي ایران در ایان دوره داشات .هرچناد در جناگ دوم خلايج فاارس
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اقدامات جمهوري اسالمي ایران موجب رضایت آمریکا شده بود .اماا ایان روناد در
دوره کلينتون با سياست مهار دوجانبه و طرح داماتو ادامه یافت.
براي آنکه بتوان مشخص کرد کداميک از این متغيرهاي چهارگاناه تاأثير بيشاتري بار
روابط خارجي گذارده است باید به وزن و اهميات متفااوت هار کادام از متغيرهااي
چهارگانه در ایان دو دوره پاي بارد .از ایان جهات بایاد گفات در دوره اول وزن و
اهميت متغيرهاي چهارگانه به ترتيب ساختار نظام بينالملل ،نيازهاي داخلاي ،درک و
نگاارش مقامااات تصااميمگيرنده و ژئوپلتيااک بااوده اساات .در دوره سااوم نيااز وزن
متغيرهاي چهارگانه به ترتيب ،متغير نيازهاي داخلي ،ساختار نظام بينالملال ،درک و
نگرش مقامات تصاميمگيرنده و ژئوپلتياک باوده اسات .در ایان دوره باا توجاه باه
خرابيهاي ناشي از جنگ تحميلي بازسازي مورد توجه قرار گرفت و سعي شاده در
قالب تنش زدایي امکان ایجاد ارتباط و گسترش مناسبات مورد توجه قرار گرفته و در
روابط خارجي اجرا شود .به طور کلي شيوههاي متعددي نظيار دیپلماساي ،کمکهااي
خارجي به جنبشهاي آزادیبخش ،تهدید در توسل به زور جهت دستيابي باه اهاداف

در روابط خارجي اجرا شاد و در واکانش باه ایان اقادامات تحریمهاا ،همکاريهاا،
تهدیدها و جنگ پاسخي بود که دولتهاي دیگر در منطقه و جهان از خود نشان دادند.
بدین ترتيب تحليال سياسات خاارجي دوره اول و ساوم در قالاب نقشهااي ملاي،
اهداف و منافع ملي و سمتگيريها با توجه به متغيرهاي مستقل تأثيرگاذار ،الگاویي
بدست ميدهد که مي توان روابط خارجي هر دوره را با دوره دیگر به مقایسه گذارد.

منابع
الف -فارسی
احتشامي .انوشيروان ،)1331( ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دوران ساازندگی ،اباراهيم
متقي .زهره پوستين چي ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.
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اميراحمدي .هوشنگ ،)1331( ،نظم نوین جهاني ،جنگ خليجفارس و تالش ایاالت متحده آمریکا باراي
بازرگان .عبدالعلي ،) 1362( ،مسائل و مشکالت نخستين سال انقالب ،بيجا ،چاپ دوم.
بازرگان .عبدالعلي ،بازیابی ارزشها ،بيجا ،بينا ،بيتا.
بخشایشي اردستاني .احمد ،)1331( ،اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،تهران  :آواي نور.
تری  .چارلز ،)1331( ،سازمانهاي منطقهاي در خاورميانه هربي ،مسعود اسالمي ،ماهنامه سیاسی و اقاصاادی،
سال یازدهم ،شماره سوم و چهارم.
دهقاني فيروزآبادي .جالل ،)1313( ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران.سمت.
سجادپور .محمدکاظم ،)1334( ،گسستگي هویت در جمهوريهاي بازمانده از شوروي ،مطالعات آسیای
مرکزی و قفقاز ،ویژه هویت ،سال چهارم ،دوره دوم ،شماره نهم.
سيفزاده .حسين ،)1331( ،اصول روابط بینالمل (الف و ب) ،تهران :دادگستر.
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