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در دوره زمانی مورد بررسی ،سازوکار حکومت ،قدرت و محیط دخلییی و لیارجی جرییور
خسالمی خیرخن با دگرگونیها عرطقی متقارن شد کی بی ریورت ییدریطی ل مشیی سطاسیت
لارجی رخ دچار یغططر و یحول نرود .دولتِ پسا-جنگ ک ب وخسط بحرخنها منبعثِ خز جنیگ
خیرخن و عرخق با شرخی نوینی موخج شده بود خولویتها و سیسی مرخیب خهدخف سطاست لارجی
مولف ها س گان هویت میی در یکیوی سطاسیت لیارجی جرییور خسیالمی خییرخن در دوره
سازندگی رخ مورد وخکاو و وخساز قرخر دهطم .خز خی رو در خیی مقالی ییالر گردییده ییا بیا
خستفاده خز رور یبططنی و با خیکاء ب خطالعات مبتنی بر رور کتابخان خ  ،ضر یبطط «خیرخنطیت»
ب عنوخن یکی خز س مولف هویت مییی و نحیوه شیک گطر آن و معرفیت نسیبت بی سطاسیت
لارجی زمان دولت هاشری رفسنطانی ،در نیایت ب خی پرسش پاسخ دخده شود ک «خیرخنطت» ب
عنوخن یکی خز مشخص ها هویت میی خیرخن چ یأثطر در خیطیاد و یکیوی سطاسیت لیارجی
دوره مورد بررسی دخشت خست؟ خز خی رو ،سطاست لارجی جریور خسالمی خیرخن در خی دوره
زمانی ب وخسط خلزخم «سازندگی» در دورخن پسا-جنگ شرخیطی رخ میطیبطد ک در خیی مقالی بی
یحیط آن پردخلت میشود.
واژگان کلیدی :سطاست لارجی جریور خسالمی خیرخن ،هویت مییی ،خیرخنطیت ،یوسیع مییی،
سازندگی
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لویش رخ یغططر دخد .در نوشتارِ پطشرو در پی آن هستطم یا نقیش «خیرخنطیت» بی عنیوخن یکیی خز
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مقدمه
آنچ در سطاست لارجی دولت سازندگی مبنا ،محور و خساس قرخر میگطرد و بی عنیوخن
ل مشی دنبال میشود در قالب منافع میی خست ک ب خلتصار در خی پژوهش خز آن ب
عنوخن «مسئی خیرخن» یا «خیرخنطیت» ییاد مییکنطم .مناسیبات دخلییی و لیارجی خز حالیت
خیدئولوژیک در خی دوره یا حدود لارج و در مقابی ژئوپیطتطیک خییرخن مییم خرزییابی
میشود و یا آنطا پطش میرود ک حطات «خم خلقرخ» ب عنوخن حطایییری منافع میی معرفی
و دخل کانونی و مرکز سطاست لارجی قیردخد میشود .در خیی پیژوهش« ،خیرخنطیت» و
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«مسئی خیرخن» متغطر مستق و سطاست لارجی جریور خسالمی خیرخن (دورخن سازندگی)
ب عنوخن متغطر وخبست در نظر گرفت و مورد وخکاو وخقیع میشیود .پرسیش خرییی کی

س ی ا س ت ج ها ن ی

نوشتار حاضر در پی پاسخ ب آن میباشد خی خست ک «خیرخنگرخیی» ب عنوخن یکی خز س
مولف هویت میی چگون و ب چ رورت در خیطاد و یکوی سطاست لارجی جریور
خسالمی خیرخن در دوره موسوم ب سازندگی مؤثر یوده خست؟ پاسخ خحتریالی و ییا هریان
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فرضط یحقطق چنیط میباشید کی جرییور خسیالمی خییرخن در زمانی دولیت هاشیری
رفسنطانی ب دلط ِ بحرخنها ناشی خز جنگ خیرخن و عرخق میتزم ب پیجویی منیافع مییی
بود و هرط مقول خولویتها سطاست لارجی بیا محیور مسیئی خییرخن شیک یافیت و
متطیی گشت .هدف خیی پیژوهش آن خسیت کی نقیش خیرخنطیت رخ بی عنیوخن یکیی خز
شالص ها هویتمیی در یکوی سطاست لارجی دوره سازندگی با رهطافت و رویکیرد
سازهخنگارخن مورد بررسی و وخساز قرخر دهد.
 .1پیشینه پژوهش
در زمطن سطاست لارجی جریور خسالمی خییرخن کتا هیا و مقیا ت متعیدد یوسی
محققان و پژوهشگرخن عیوم سطاسی و روخب بط خلری نگاشت شده خسیت .بی برلیی خز
آنها ک یا حدود ب موضوع پژوهش مربوط میباشد در زیر خشاره میشود.
خحرد نقطبزخده در کتا

«یأثطر فرهنگ میی بر سطاست لیارجی جرییور خسیالمی

خیرخن» معتقد ب رخبط فرهنگ و سطاست و یأثطر متقاب آن دو بر یکدیگر خست .خی کتا

مشتر بر س بخش خست :بخش نخست «کیطات و نکات نظیر » ،بخیش دوم «فرهنیگ
میی خیرخن» و بخش سوم «یأثطر فرهنگ میی بر سطاست لارجی جریور خسالمی خیرخن».
کتا

«قبی عالم؛ ژئوپیطتطک خیرخن» نوشت گرخهام فولر ،مطروع خ جیامع ،مبسیوط و

مدون خز خطالعات کیطد و هر جانب درباره خیرخن و موقعطت ژئوپیطتطکی آن و روخبطش
با هرسایگان و دیگر کشورها جیان خرخئ دخده خست.
روحخهلل رمضانی در مقال «درک سطاست لارجی خیرخن» یاکطد دخرد ک خمریکا نطازمنید
درک مناسبی خز سطاست لارجی خیرخن خست ک خز حس شدید خستقالل طیبیی و فرهنیگ
مقاومت در برخبر زور و سیط خز سو قدرتها بطگان ریش میگطرد.
سطد جالل دهقیانی فطروزآبیاد در مقالی «هوییت و منفعیت در سطاسیت لیارجی
جریور خسالمی خیرخن» سطاست لارجی جریور خسالمی خیرخن رخ با خسیتفاده خز نظریی
یکوی گرخیی و با یاکطد بر مفاهطم «خرزر» و «منفعت» بررسی نروده خست.
خیرخن» با خستفاده خز نظری سازندهگرخیی و با یاکطد بر لزوم آگاهی خز لصوریطات منیا ره
چیارم روخب بط خلری ب یبطط سطاست لارجی جریور خسیالمی خییرخن در سیالها
پس خز جنگ پردخلت خست.
روح خهلل رمضییانی در کتییا

«چییارچو

یحیطیییی بییرخ بررسییی سطاسییت لییارجی

جریور خسالمی خیرخن» ،وجود لأل پژوهشی ،ضعف نظریی پیردخز در بیا

سطاسیت

لارجی کشورها یوسع نطافت و ضرورت برطرف کردن کاستیها موجود رخ خز عیی
پردخلت ب مباحث سطاست لارجی خیرخن ذکر میکند .خو معتقد خسیت خری خری «هیم
شرالی هم جنوبی» در عصر هاشری حاکم بوده خست.
خمطرمحرد حاجی یوسفی در کتیا

«سطاسیت لیارجی جرییور خسیالمی در پرییو

یحو ت منطقی خ ( »)2001-1991نظرییات رئالطسیتی رخ در بررسیی و یبطیط سطاسیت
لارجی موثریر و کار آمدیر میدخنید .خو سطاسیت لیارجی خییرخن و پطامیدها خمنطتیی و
هرچنط عوخم یاثطرگذخر بر سطاست لارجی دولتها رخ مورد بررسی قرخر میدهد.
محرود سریعخلقیم در کتا

«بیازنگر در سطاسیت لیارجی جرییور خسیالمی خییرخن:

پارخدخیم خئتالف» با یاکطد بر نظری رئالطسم و خندیشی ها مورگنتیا بی یحیطی و بررسیی
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عیطرضا خزغند در مقال «سازندهگرخیی :چاچو

یئوریک برخ فیم سطاست لارجی
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سطاست لارجی جریور خسالمی خیرخن میپردخزد .خز دید سریع خلقیم ب دلط یناقضیات
در قانون خساسی خمکان خیطاد خئتالف با هرسایگان وجود ندخرد.
محردرضا یاجطک در کتا

«سطاست لیارجی :عرری فقیدخن یصیرطم و ییدبطر» بیا

خستفاده خز نظری گفتران سطاست لارجی خیرخن رخ در دو مقطع زمانی پییو و جرییور
خسالمی مورد بررسی قرخر دخده خست .ب خعتقاد یاجطک ،جرییور خسیالمی بیا یوجی بی
مولف ها خسالم شطعی ب خیطاد «لود» و «دگر» پردخلت و گفتران مسیی جییانی رخ بی
چالش کشطد.
48
 .2تمهیدات نظری
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برسازهگرخیی رویکرد جدخگان و متفاویی ب روخب بط خلری خست ک بیر رو مناسیبات
خجتراعی کنشگرخن یا بیازیگرخن سطاسیت جییان یکطی میکنید .خز نگیاهِ طرفیدخرخن خیی
رهطافت ،یعام دولتها بطانگر نوعی روند و فرآیندِ یادگطر میباشد ک طی آن کنشهیا
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در گذر زمان هم بر هویتها ،منافع و خرزرهیا ییأثطر میگذخرنید و هیم خز آنهیا ییأثطر
میپذیرند .برلالف دیگر رویکردها یئوریک ،برسیاز خجتریاعی بی پیژوهش دربیاره
سالت و پردخلت شدن و نفوذ سامان بخش هنطارها و خرزرها بط خلریییی میپیردخزد؛
ب سخنی دیگر ،خی رهطافت سعی دخرد مطان سالتارها نیاد بنطادی و هویت و منافع
دولت پطوند برقرخر کند .ولی هم زمان لیود نیادهیا رخ پطوسیت  ،فعالطتهیا دولتهیا و
دیگر بازیگرخن بازیولطد مینرایند و بالقوه متحول میسازند .نیادها و بازیگرخن وخحدهایی
هستند ک یکدیگر رخ مشروط و مقطد میکنند (گریفطتس ،ریچ و سولومون.)189 :1393 ،
خی یئور  ،خنگاره کشورها رخ ب رورت کنشگرخن خیرطزه لودپرست کی منافعشیان
پطش خز مناسبات خجتراعی بط خلرییی یکوی یافت و آنها ررفاً ب قصیدِ ییأمط خهیدخف
خسترخیژیک وخرد روخب بط خلری میشوند ،نریپیذیرد .سیازه خنگیار خز طرییق رویکیرد
سطاسییت هویییت میکوشیید چگییونگی نقییش و یییأثطر خجتراعییات بییط خ ذهییانی ماننیید
ناسطونالطسم ،قومطت ،مذهب ،فرهنگ ،جنسطت و نژخد در سطاست بیط خلریی و سطاسیت
لارجی رخ یوضطح و مورد یبطط قرخر دهد (دهقانی فطروزآباد .)43 :1389 ،

گسترر و بسط شدنِ سریع سازه خنگار موجب گشت یا متفکیرخن جرییان خرییی
روخب بط خلری نطز لطیی زود آن رخ مورد پذیرر قرخر دهند .طیور کی در یریام آثیار
خنتشار یافت در خوخلر ده  90م ،سازه خنگار ب طور جد ب مثاب یکی خز رهطافتها
موجود در رشت روخب بط خلری مطرح و درباره آن بحث شده خست؛ حتیی در یکیی خز
خی آثار ،سازه خنگار در کنار وخقعگرخیی و لطبرخلطسم یکی خز سی سیتون خرییی مطالعی
روخب بط خلری رخ یشکط دخده خست (کوبالکووخ.)20 :1395 ،
سازه خنگارخن برخ یوضطح و یبطط چگونگی شک گطر منافع ،بیر هوییت خجتریاعی
کنش گرخن یاکطد میکنند .هویت رخ بنطان منافع در نظر میگطرند .مطابق نظر لردگرخییان،
دولتها و کنشگرخن در پیجویی منافع و عالیق لویش ینیا بر خسیاس مکانطسیم سیود و
زیان یا خلتطار عقالنی عر مینرایند و منافعی خز پطش یعطط شده دخرند ،خما ب دنبال خیی
مقول نریباشند ک چنط یرجطحایی خز کطا ناشی گرفت خند بیک ینیا مسئی میم برخ آنها
خی گون مطرح میکنند ک فیمِ خی ک بازیگرخن چگون منیافع لیود رخ بسی و یوسیع
میدهند ،برخ یبطط ططف گستردهخ خز قضایا بط خلرییی ک لردگرخیان خز آن خغریا
دخشت یا فیم درستی خز آن خرخئ نریکردند ،بسطار حطایی میباشد (کریریفیرد -84 :1394
.)83
در مکتب سازندهخنگار  ،ضر یاکطد بیر لصطصی ها سیالتار و نییاد ِ مفییوم
«دولت» ،هویت آن ن ب عنوخن مقول خ شخصی و یا روخن شنالتی ،بیک خمر رخبطی خ
ییقی میگردد ک ب وسطی یعام بازیگرخن با هردیگر ،مشیارکت در معیانی جرعیی و خز
درون یک دنطا خجتراعی یکوی و شک یافت  ،پدید میآید و دچیار یغططیر میشیود .خز
خی رو هویتها رخ ن مییوخن ثابت قیردخد کرد و ن آنهیا رخ شیبط بی هریدیگر یصیور
نرود ،بیک یرام آنها مشروط ،وخبست ب یعام و جا گرفت در درون یک مت و زمطنی
نیاد میباشند .طبق دیدگاه سازندهگرخیان مخصوراً خلکساندر «ونیت» ،دولتهیا چییره
خریی جامع در محط بط خلرییی متصور هستند .بر خی خساس آنچ در قالب هویتها
میی در عرر جیانی برسیالت میگردنید ،در سیاحت دولتهیا قابی فییم و مشیاهده
میباشند .آنها کارگزخرخنی هستند ک هم خز سالتارها بطناذهنی دخلیی متأثر میشوند و
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خی خست ک خز جنب خسترخیژیک چگون منافع لویش رخ دنبال نرایند .متقابالً ،سازه خنگارخن
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هم خز سالتارها و ییقیها عرر بط خلرییی؛ خز خیی رو رخبطی دوجانبی و یاثطرگیذخر
متقاب سالتار و کارگزخر در خی زمطن وجود دخرد (مظاهر و مالیی .)127 :1392
نکت دیگر ک باید ب آن یوج نرود ،آن خست ک سیازندهگرخیان بیر مناسیبات مطیان
سطاست بط خلری و سطاست دخلیی ،ک در فرخیند یعام دوجانب  ،جامعی بیط خلریییی رخ
یشکط میدهند ،یأکطد میکنند .بدی گون  ،سازنده گرخیی پییی خسیت مطیان کسیانی کی
روخب بط خلری رخ منظوم خ خز وخقعطتها ییقی مینرایند و آنهایی ک زنیدگی سطاسیی
خجتراعی رخ در درون حوزه بط خلرییی پیجویی میکنند (خزغند .)24 :1383
50

یکی خز جنب ها میم نظری سازهخنگارخن روخبی بط خلریی  ،نگیاهی خسیت کی خیی
یئور با خستفاده خز مبانی فرخنظر لویش نسبت ب یطزی و یحیطی سطاسیت لیارجی

س ی ا س ت ج ها ن ی

خرخئ مینراید .بطنشی ک برخساس قوخم متقابی سیالتار-کیارگزخر و عیدم یقیدم و ییألر
هستی شناسی یکی بر دیگر  ،نسبت ب سطاست لارجی شک میگطیرد و خیی وخد رخ
جدخ خز حوزه سطاست بط خلری قیردخد نریکند .در هرط رخستا مبحث هویت دولت-
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میت ها در محط نظام بط خلری و چگونگی یکوی و یقویم آن با یکط بیر معیانی بیط
خ ذهانی یکی خز مباحث هستی شناسان و میم خی مکتبو یئور میباشید ،کی در شیک
گطر و یحیط سطاست لارجی دولتها نقشی میم و خساسی رخ بیاز میکنید (رسیولی
ثانی آباد .)178 :1391 ،
در سالها خلطیر ،مکتیب سیازندهگرخیی در روخبی بیط خلریی نقشیی بی مرخییب
محور یر و خساسییر در بسطار خز مباحث یئوریک پطدخ نروده خست .بی وخقیع ،خز نگیاه
بسطار خز خفرخد خکنیون میییوخن آن رخ یکیی خز سیتونها خرییی و برجسیت در نظریی
پردخز روخبی بط خلریی قیریدخد کیرد .خلبتی در روخبی بط خلریی سی گونی خرییی خز
برسازندهگرخیی وجود دخرد :نوع موسوم بی «مطانی رو»؛ رویکیرد در لودنگرخنی ؛ و نیوع
گفترانیِ عر باورخن  .معروفیری طرفدخر برساز ِ معتد ن در نظری روخب بیط خلریی
شاید خلکساندر ونت باشد .یالرها خو برخ یرکطیب لردبیاور و برسیاز در قیالبی
خسیو مند ب بطنشهیا یعطیط کننیده زییاد در میورد خبعیاد میاد و ییاثطرخت سیببی
جامع پذیر رخه بیرده خسیت .رویکیرد دوم ییا خنیدخزه زییاد خز نوشیت ها فرییدریش
کرخیوکوی برلاست خست کی خز نیوعی بطینشِ در لودنگرخنی و دگرخندیشیان پشیتطبانی

مینراید .گون سوم برساز  ،برعکس متضر کاربست یئور کنش خریبیاطی هابرمیاس
در مورد سطاست جیان میباشد (گریفطتس ،ریچ و سولومون.)190 :1393 ،
 .3نظام معنایی زمانه دولت هاشمی
در یکوی هویت دولت هاشری رفسنطانی ،منابع خسیالم و خنقیال

خسیالمی

هرچنان جایگاه میری دخرند خما در کنار آنها ،عنصر میطت خیرخنی نطز یقوییت
شده و وزن بطشتر نسبت ب قب یافت خسیت .بیدون شیک ریورت بنید
جدید منابع هویت ساز و یقویت جایگاه خیرخنطت در پی ضرورتها پس خز
جنگ بود؛ بنابرخی هویت دولت جدید نقشها میی رخ میطیبد ک بی خیی
عنصر و ضیرورتها یقوییت آن یوجی وییژهخ دخشیت باشیند .خز جریی
میمیری نقشها میی در خی دوره« ،دولت مستق فعال»« ،دولت سرمشق»
در خی ی دوره زمییانی ،در سییازوکار حکومییت و قییدرتِ محییط دخلیییی و لییارجی
جریور خسالمی خیرخن با دگرگونیها عرطقی متقارن شد ک ب رورت ییدریطی لی
مشی خنقالبی رخ دچار یغططر و یحول کرد .خیی دگرگونیهیا معنیایی-فکیر در قالیب
مفاهطم زیر قاب طرح میباشند ک عبارتخند خز :دولتِ پسا-جنگ ،نوع یفسیطر خز خسیالم،
یوسع محور  ،هویتِ مطدد ،نوع یعریف خز منفعت میی ،پرخگرایطسم ،لصوری ساز ،
بازنگر قانون خساسی ،خستطال گفتران وخقع گرخیی ،خعتدخل و یغططر یصرطم سیازخن .خیی
آموزهها باعث شد ک سطستم ،مکانطسم ،رخهبرد و خرول سطاست لارجی دچیار یغططیر
ژرف گردد؛ خی یحول یا بدخن جا پطش رفت ک ب خیرخن بعید خز خیی دورخن «جرییور
دوم» خطالق شد.
 .3-1دولت پسا-جنگ
هاشری رفسنطانی در وضعطتی سکّان هدخیت دستگاه خجرخیی کشور رخ در دسیت گرفیت
ک جنگ یحرطیی پایان یافت بود و بازساز لرخبیها ناشیی خز آن و یوسیع خقتصیاد
کشییور ،ب ی عنییوخن چالشهییا بییزره جریییور خسییالمی قیرییدخد میشییدند .یکییی خز

سیاست جهانی
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و «دولت یوسع یافت » میباشد (دهقانی فطروزآباد و نور .)153 :1391 ،
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ویژگیها میم خی دوره یحول روخب خجتراعی خز حالیت «خجتریاعی» حیاکم در دورخن
جنگ ب شک نوی «جامع » میباشد .مناسبات نزدیک خجتراعی در خی دوره کیم رنیگ
گردید و خلزخمات زندگی جامعی خ خز قبطی خریول شییروند لصوریاً در حوزههیا
خقتصاد در حال یقویت بود .در یحیط محتیوخ خ ییارخت هاشیری رفسینطانی سیرت
گطر ب سرت خلزخمات پس خز جنگ و یغططر روحط حار خز جنگ بی لیوبی مشییود
میباشد (دهقانی فطروزآباد و نور .)152 :1391 ،
پایان جنگ هشت سال یکی خز عوخمی مییم یعطیط کننیده یحیول سطاسیت
52

لارجی جریور خسالمی ب شرار میرود .زیرخ ،جنگ کیطی خبعیاد سطاسیت
لارجی خیرخن رخ یحت یأثطر قرخر دخده بود .ب گون خ ک خهدخف ،خسیترخیژ و
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شطوهها یعام و دیپیراسی جنگی بر سطاست لیارجی جرییور خسیالمی
حاکم بود .بسیطار خز کشیورها در خولوییت روخبی لیارجی قیرخر گرفتی و
بسطار دیگر نطز خز خی دخیره و گسیتره لیارج شیده بودنید .در ییک کیالم،

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة سوم ،پاییز  ،1397پیاپی 25

سطاست لارجی جرییور خسیالمی خییرخن در دوره جنیگ «خمنطیت محیور»
گردید .بنابرخی طبطعی و بدییی بود ک پس خز لایر جنگ ،خلزخمات سطاست
لارجی آن نطز پایان پیذیرد و خلزخمیات و خهیدخف دیگیر جیایگزی گیردد
(دهقانی فطروزآباد .)388 :1389 ،
عوخمیی ک در دورخن جنگ ،ب بحرخن خقتصاد منطر شدند ،عبارتخند خز :بیدهیها
لارجی و کسر بودج  ،کاهش مطزخن یولطد ،کربود سرمای  ،فقدخن سیرمای گیذخر ها
کالن در زیر سالتها کشور ب عیت خولویت نطازها جنگ ،کاهش درآمیدها خرز
کشور ،لسارتها و لرخبیها ناشی خز جنگ ،خفیزخیش جرعطیت نزدییک بی دو برخبیر،
سقوط قطرت نفت (باقر دولت آباد و شفطعی سطف آباد  .)101 :1395 ،خی عوخمی ،
خقتصاد خیرخن رخ ب شدت متزلزل کرد و خی خفت شدید رشد خقتصاد باعث گردیده بیود
یا یغططر رویکرد در سطاست لارجیِ دورخنِ پسا-جنگ خز وجاهت زم برلوردخر شود.
پایان جنگ خز چند رخه سطاست لارجی خیرخن رخ یحت یأثطر لویش قرخر دخد و خلگو و
مدل رفتار آن رخ متحول نرود .خول ،خولویت و سیسی مرخیب خهدخف سطاسیت لیارجی
دچار یغططر شد ،ب طور کی بازسیاز خقتصیاد -دفیاعی کشیور در خولوییت نخسیت

سطاست لارجی قرخر گرفت و ب عنوخن هدف خریی جرییور خسیالمی خییرخن پطگطیر
شد .هرچنط  ،خولویت و شطوه پطگطر خهدخف فرخمیی ،ب ویژه ردور خنقال  ،نطیز یغططیر
پطدخ کرد .دوم ،خلگو رفتار و یعام لارجی خیرخن با بازیگرخن دولت و کنشیگرخن غطیر
دولتی هم دستخور دگرگونی و دگردیسی گردید .نرود عطنی خیی یاثطرگیذخر  ،عیاد
ساز و بیبود روخب با شورخ هرکار لیطج فارس و خروپا قیردخد میشیود .یوسیع و
گسترر مناسبات و روخب با سیازمانها و مطیامع بط خلریییی و حضیور فعیال در آنهیا
یطیی و نرود دیگر خی یغططر رفتار سطاست لارجی خست .سوم ،با پایان جنیگ ،زمطنی
عاد ساز روخب خیرخن و عرخق خز طریق مذخکره و دیپیراسی برخ خجرخ قطعنامی 598
نطز فرخهم شد (دهقانی فطروزآباد .)388 :1389 ،

سیاست جهانی

 .3-2نوع تفسیر از اسالم
میباشد .سابق خسالم سطاسی رخ برخ خولیط بیار میییوخن در زنیدگی پطیامبر
خسالم و یشکط حکومت خسالمی یوس خیشان در ریدر خسیالم یافیت .هیر
چند خز ردر خسیالم ییا کنیون ،خسیالم سطاسیی فیرخز و نشیطبها فرخوخنیی
دخشت ...هدف نیایی گفتران خسالم سطاسی ،بازساز جامع بر خسیاس خریول
خسالمی خست و بدی یریطب خی گفتران درست مقاب غطریت و یخاریم بیا
هر گفترانها مدرن و سنتی ک خعتقاد ب خدغام دی و سطاسیت ندخرنید،
قرخر میگطرد ...در جرع بنید دییدگاهها مختییف دربیاره یعرییف خسیالم
سطاسی مییوخن گفت :خسالم سطاسی ب معنا خسیالم عیدخلت لیوخه ،یوسیع
و خرالح ،عیم و

عق و پطشرفت و مبارزه با سیط  ،نظام ساز و عر گیرخ خسیت (پورخحرید
مطبد و ذوخلفقار .)13 :1394 ،
با یوج ب موخرد گفت شده ،قصد دخریم خی مسئی رخ پی جویی کنطم ک نیوع یفسیطر
رئطس جریور وقت یعنی هاشری رفسنطانی خز خسالم (سطاسی) چگونی بیوده خسیت؟ خز
آنطا ک نوع یفسطر خز خسالم (سطاسی) در معطارها یعطط دخرخلکفیر و دخرخ سیالم کیامالً

واسازیِ نقش ایرانیت در تکوینِ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ()1376-1368

در خی مورد نوع یفسیطر خز خسیالم بطشیتر متوجی یفسیطر خز خسیالم سطاسیی

گرخ ،دنطا گرخ ،خقتدخگرخ ،یردن ساز ،وخقع گرخ ،زندگی ،خنقال
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یاثطرگذخر خست و خی نوع معطارها و فاکتورها نطز ب روریی مستقطم ب سطاست لیارجی
مربوط میشود ،پس خینک بدخنطم رئطس جریور هاشری چی یفسیطر خز خسیالم (سطاسیی)
دخشت خست کرک شایانی ب پژوهش لوخهد کرد« .عقالنطت» و «مصیحت» بی عنیوخن دو
محور خساسی در سطاست لیارجی  1376-1368خز نیوع یفسیطر رئیطس دولیت هاشیری
رفسنطانی خز خسالم (سطاسی) منبعث میشود.
هاشری رفسنطانی در قامیت ییک سطاسیتردخر روحیانی ،بیدون شیک در ییدوی و
سازماندهی سطاست لارجی لویش ب سالتارها و نظام معنایی ،هرچون یفسطر خز خسالم
54

و خحکام دینی پایبند بوده و خز آن متأثر خست ...مطالعی آثیار و مشیاهده کینش سطاسیی-
رفتار خیشان نشانگر آن خست ک ب خعتقاد هاشری رفسنطانی ،خساسییری برنام مکتب

س ی ا س ت ج ها ن ی

خسالم یربطت خنسان مؤم  ،عالم ،متقی و دخرخ عر رالح میباشد (باقر دولت آبیاد
و شفطعی سطف آباد .)79 :1395 ،
بر خساس هرط یفکرخت ،هاشری رفسنطانی بر خی خعتقاد خست ک منیابع روخییی میا
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رخ ب عق و دومط با

عروماً نخستط با

رخ ب عیم خلتصاص میدهند .در خی زمطنی

و خی گون باورمند خست ک حتی کتا هایی رخ ک عیریا خلبیار ییدوی نرودهخنید،
چنط خست و خی بطانگر لوبی خست ک حتی منکرخن خرزر و خعتبار ،بسطار خز مباحیث
عیم خرول -ک یکی خز سرمای ها خجتیاد عیرا عق گرخ و ب خرطالح خرولطون خست-
هم خز نقش وخ و با

عق و فکر در سالتار نظام خسالمی غاف نبودهخند (باقر دولت

آباد و شفطعی سطف آباد .)80 :1395 ،
خینگون دیدنِ خسالم یوس هاشری رفسنطانی یکی خز مولف هایی خست ک باعث شده
خست سطاست لارجی جریور خسالمی خیرخن در خی بازه زمانی دچار یغططر پارخدخیرطیک
گردد و «لرد گرخییِ یوأم با وخقع گرخیی» جایگزی «آرمان گرخیی» شود.
 .3-3توسعه محوری
در بعد دخلیی نطز خقتصاد یخریب شده ناشی خز جنگ ،خمنطت حطایی کشور رخ
در معییر

ییدییید قییرخر دخده بییود .دولییت بییا طغطییان و آشییو

ناشییی خز

سطاستها خنقالبی و لرخبیها زیاد ناشی خز جنیگ موخجی بیود .یخرییب

زیرسالتها خقتصاد  ،یورم میارگسطخت  ،بطکیار  ،شیکاف مطیان فقطیر و
غنی و  ....خز شالص ها بحرخن زخ دخلیی بود ک خمنطت حطایی کشیور رخ در
معر

مخاطره قرخر دخده بود .هاشری رفسنطانی رئطس جرییور معتقید بیود

«خی عوخم خقتصاد و خجتراعی هستند ک خمیروز بقیا نظیام رخ بیا ییدیید
موخج کرده خست» .ب خی یریطب رشد و یوسع یک ضرورت خمنطتی شد کی
خز دخل و لصوراً خز لارج بر فرآیند سطاستگذخر در خیرخن دیکت شد .بی
یعبطر یاجطک «بعد خز جنگ رویکرد مک نامارخیی (خمنطت=یوسع ) ب نخبگیان
یصرطم ساز دیکت شد و رطانت ذخت خز رهگذر رشد و یوسع مسالرت آمطز
در کانون گفتران خمنطت مسی نشست»(موسو .)86-87 :1387 ،
در خی زمان ب عیت خی ک جریور خسالمی خیرخن ب دنبال خیفا نقشهایی چیون:
دولت یوسع یافت  ،دولت سرمشق ،قدرت منطق خ و غطیره بیود یوسیع خقتصیاد بی
قدرت میی در حوزه خقتصاد و دفاعی بر منافع معطوف بی نظیم جییانی و خییدئولوژیک
خولویت پطدخ نرود ،ب گون خ ک رشد و یوسع خقتصاد ب عنوخن خولوییت خول سطاسیت
دخلیی و لارجی جریور خسالمی خیرخن مد نظر قیرخر گرفیت (بیاقر دولیت آبیاد و
خبرخهطری.)141 :1395 ،
بدی رورت ،هاشری با وعده بازسیاز و هریط طیور یغططیر جییت سطاسیتها
خقتصاد چپ خسالمی-سطاست هایی ک در ده شصت سبب خفزخیش کنتیرل دولیت بیر
خقتصاد شده بود -سکان قدرت رخ ب دست گرفت و در جیت عریی کردن خیی نگیرر،
چاره خ جز خیخاذ رویکرد یعامیی با خقتصاد جیانی و پطشیبرد خهیدخف یوسیع کشیور
ندخشت .خز خی رو ،دو برنام یوسع خقتصاد خول و دوم رخ ینظطم نرود ک محور و شیاه
بطت خریی آنها هم سو بودن با نظم حاکم و مستقر بر خقتصاد جیانی ،لصوری سیاز
و سرمای گذخر لارجی بود (دهقان و سرطعی خرفیانی.)49 :1396 ،
ب وخقع خگر بخوخهطم بیا مفیاهطم یحیطی گفتریان ،یقیدم و ییألر برنامی ها دولیت
سازندگی رخ مورد مدخق قرخر بدهطم ،مییوخنطم خز یعدی و یوسع خقتصیادمحور بی مثابی
دخل کانونی و مرکز یاد کنطم .دولت سازندگی ،خز هران خبتدخ ب ساک برنام یوسیع خ

سیاست جهانی
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عنوخن دخل کانونی خقدخمات دولت قرخر گرفیت .بی وخقیع در دورخن پسی -جنیگ ،منیافع
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لود رخ برخساس خولویت و یقدم سازندگی کشور ب مثاب ییأمط آبیادخنی خییرخن و عیزت
خسالمی خعالم و خعرال کرد .خز خی رو سایر وجوه یوسع  -خز جری فرهنگیی ،سطاسیی و
خجتراعی -و خرزرها و هنطارها خسالمی و میی بر محور یوسیع خقتصیاد یعرییف و
جایابی و هراهنگ گردیدند (پروخن .)91 :1394 ،
لذخ ،برنام دولت هاشری رفسنطانی در وخقیع بی معنیا ودخع ییدریطی و بطئیی بیا
خقتصاد دورخن جنگ بود .در دولت هاشری جرح و یعدی هایی در طیرح برنامی یوسیع
کشور خنطام گرفت و در نیایت برنام میذکور بی عنیوخن برنامی خول یوسیع خقتصیاد ،
56

فرهنگی و خجتراعی جریور خسالمی خیرخن در  11بیر  68ب یصویب مطیس شیورخ
خسالمی رسطد (فوز .)259 :1387 ،
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شاید خی گزخره محس مطالنی در کتا

«شک گطر خنقال

خسالمی» ب لوبی مبط

یغططر پارخدخیرطک خز خرزر محور پطشا-جنیگ بی یوسیع محیور دورخن موسیوم بی
سازندگی باشد .آنطا ک بطان میدخرد "شاید سربولطک یری یطیی وخقیعگرخیی خقتصیاد
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نوی رخ جایگزینی یدریطی شعارها خنقالبی نوشت شده بر در و دیوخرها ،با آگاهیهایی
دخنست ک کا ها خروپایی و ژخپنی رخ یبیطغ میکنند"(مطالنی.)410 :1388 ،
 .3-4هویت مجدد
پس خز پایان جنگ عرخق عیط خیرخن ،مقطع نوینی در خیرخن خسالمی آغازیدن گرفت کی در
متون گون گون خز آن ب عنوخن «سازندگی» یاد میکنند .خیی برهی خز زمیان در ییاریخ خز
چنان خهرطتی برلوردخر خست ک برلی پا رخ خز یگانگی جریور خسالمی فرخییر نییاده و
خز «جریور دوم» سخ میرخنند.
عوخم متعدد دست در دست هم دخدند کی «جرییور دوم» هوییت نیوینی بیرخ
لود متصور شود .متقارن شدن یغططرخت قاب یوج در سالتار دخلی و لیارج خز خییرخن
دست ب دست هم دخدند یا خندک خندک خی هویت جدید یکوی یابد" .خی یغططیرخت در
دخل عبارتخند خز :پایان جنگ عرخق و خیرخن در یاریخ  27یطر 1367؛ رحیت خمام لرطنی
(ره) در لردخد 1368؛ خنتخا

آیت خهلل لامن خ ب عنوخن رهبیر خنقیال ؛ خریالح قیانون

خساسی و خفزخیش خلتطارخت و یررکز بر قوه مطری  .یغططرخت لارج خز خیرخن ،عبارتخند خز:

جنگ سال  1991لیطج فارس؛ پایان جنگ سیرد؛ و فروپاشیی خیحیاد شیورو "(بیاقر
دولت آباد و شفطعی سطف آباد  .)77 :1395 ،خی یغططیرخت بی گونی عرطیق بودنید و
یاثطرخت ژرفی بر نیاد دولت و جامع خیرخنی نیادند ک یعبطر دیگرخن با عنیوخن «جرییور
خسالمی دوم» بیتری یعبطر شنالت شده خست و «هویت مطیدد» خز خیی موضیوع نشیأت
میگطرد.
محردرضا یاجطک معتقد خست ک خز نظر نخبگان حاکم در خی دوره ،جنگ پایی ها
هویت فونکسطونال رخ ب شدت یضعطف کرده بود و خدخم خیی وضیعطت در دورخن پسیا-
جنگ مییوخنست خحساسات خنزوخگرخیان رخ در مطان بسطار خز نطروها خجتراعی یقویت
کند؛ ب وخقع در خی دوره هویتها ناشی خز خنقیال

ییا هریان هویتهیا فرهنگیی و

خیدئولوژیکی باید جا لویش رخ ب هویت سیازمانی ییا هوییت منبعیث خز یقسیطم کیار
میدخد (یاجطک.)91 :1383 ،
بط خلرییی ،ب سو «رخست» گرخیش دخشت و میغر خ خز دو جریان عرده سنتی و میدرن
رخ در لود دخشت .ب دنبال خیخاذ سطاست خعتدخلگرخیان یوس رئیطس جرییور ،در کنیار
خیی دو جریییان رخسیت ،حتییی یعییدخد خز جرییان چییپ سیینتی بیا یغططییرخت میرییی در
دیدگاهها سطاسی و فرهنگیشان نسبت ب ده خول خنقیال  ،در خیی دولیت مشیارکت
دخشتند .خی بیوک جدید قدرت-ب ویژه جریان مدرن آن -هویتِ جدیید رخ در عرری
سطاسییت و خجترییاع ب ی منص ی

یییور رسییاندند ک ی دخرخ گرخیشهییا سییرمای دخرخن ،

بوروکرخیطک و یکنوکرخیطک بوده و در خقتصاد پطرو «بیازخر آزخد» بیود ،سطاسیت یعیدی و
لصوریساز رخ پطشی گرفت و شعار سیازندگی رخ متقیدم بیر سیایر شیعارها دخنسیت
(پروخن .)90 :1394 ،
 .3-5نوع تعریف از منفعت ملی
خساساً منفعت میی جریور خسالمی خیرخن رخ عنارر چیارگان خ شام  :منفعت دفاعی یا
خمنطتی ،منفعت معطوف ب نظم جیانی ،منفعت خیدئولوژیک و منفعت خقتصاد یا رفیاهی
یشکط میدهد (فطروز آباد  .)143 :1389 ،حال هر کدخم خز دولتها با یوج ب گفترانی

سیاست جهانی
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ب لحاظ سالتار  ،هویت دولت پس خز جنگ در مطروع در نتطط عوخم دخلییی و

57

ک مدنظر دخشتند ،یعریفشان خز منفعت میی حول منافع چیارگان متغطر بود .ب خیی معنیا
ک برلی منفعت میی رخ دفاع و رطانت میدخنستند ،برلی بیر منیافع معطیوف بیر نظیام
جیانی یاکطد میکردند ،بعضی خیدئولوژ و فرهنگ رخ معطار منفعت میی قرخر میدخدنید و
نیایتاً گفترانهایی بودند ک یعریفشان خز منافع میی مبتنی بر بیبود وضیع معطشیتی ،خریقیا
رفاه خقتصاد و در مطروع یوسع میی بود.
شرخی ولطم دوره پسا-جنگ حکم میکرد ک دولت سازندگی خز بط منافع متکثر و
متغطر میی ،بر منافع خقتصاد و رفاه محورخن یاکطد کند و آن رخ بر دیگیر وجیوه منفعیت
58

میی متقدم بدخند.
"شرخی زمان جدید ،میطیبطد ک بط خرزرها و وخقعطتها و مطان هستها و بایدها

س ی ا س ت ج ها ن ی

آشتی برقرخر شود و منویات آرمانگرخیان در بستر زمان و مکیان جیار شیود"(یاجطیک،
.)87 :1383
با یوج ب یغططر جیتگطر ها جریور خسالمی خیرخن در خی دوره و با یوجی بی
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خرخئ خولویتها خقتصاد در رأس سیسی مرخیب خهدخف میی خی گون ب نظر میرسید
منافع میی ب عنوخن حطایییری خرزر خز سو مقامات و نخبگان حیاکم در نظیر گرفتی
شده ک شالصها خریی خی منافع رخ مسائ خقتصاد یشکط میدخدند خز سو دیگیر
با یوج ب یغططرخت ژئوپولطتطکی منطق شرالی و بی طیور کییی یغططیر در سیالتار نظیام
بط خلرییی فوریتها سطاست لارجی ب رورت وخقع بطنان خ مورد یوج قیرخر گرفیت
و سعی گردید محدودیتها خقتصاد سطاسی و نظامی رفع شود (دهقانی فطروزآباد و
یوسفی جویبار .)15 :1394 ،
 .3-6پراگماتیسم
"ب نظر میرسد شیرت و آوخزه هاشری رفسنطانی در مطان رجال سطاسی خیرخن ،بطشتر ب
دلط عریگرخیی هرگام با یعادل قاب بررسی خست .ب خذعان و  ،سرمنشأ خی نیوع یفکیر
نطز ب بطنش و دورنرا دینی و بر میگیردد"(بیاقر دولیت آبیاد و شیفطعی سیطف
آباد .)85 :1395 ،

در بستر گفتران سازندگی مسی خی دورخن ،گزخره مالحظ ها پرخگرایطک خقتصاد ،
خولویتها سطاسی-خیدئولوژیک رخ یحیت خلشیعاع لیود قیرخر دخده ،بازییابی گسیترده و
جد پطدخ کرده .بیر خیی خسیاس ،دولیت هاشیری ،یوخنرنید مییی رخ در پرخگرایطسیری
میدخنست ک بازساز خقتصاد و رشد و یوسع خقتصاد خییرخنِ آسیطب دییده خز دورخن
جنگ هشت سال رخ ب هررخه دخشت باشد (رادقی.)36 :1393 ،
هاشری رفسنطانی معتقد بود ک یطرب جنگ و دفاع مقدس ،مصدخق درلور
یوجیی در خی زمطن خست؛ زیرخ ب زعم و  ،وقایع دفاع مقدس برخ کسانی
ک یفکر در مطدخن جنگ دخشتند ،ثابت کرد ک نرییوخن ررفاً با شیعار کیار
کرد .باید هررخه عر گرخیی وخرد سطاست شد .خفزون بر خیی  ،وقتیی موضیوع
قطع نام شورخ خمنطت سازمان می در پایان جنگ مطرح شد ،بی خعتقیاد خو،
با عر گرخیی هرگام با یعادل و بطنش لاص خی مقول لایر یافیت (بیاقر

 .3-7خصوصی سازی
لصوری ساز و کاهش حطم دولت ،خز خرول خساسی و بنطادی نئولطبرخلطسم میباشید
ک با روند کیی جیانی شدن خقتصاد هرخوخنی و همآوخز دخرد .ب وخقیع خیی دو مفییوم
دو رو خی سک محسو

میشوند .لرطرمای جیانی شدن کیاهش نقیش دولتهیا در

خقتصاد و خفزخیش نقش بخش لصوری میباشد ک با یصید گر دولتیی و حراییت خز
یولطدخت دخلیی و یا وضیع یعرفی بیر محصیو ت لیارجی در یعیار

و یضیاد قیرخر

میگطرد .لصوری ساز هرچنط خز خرکان بنطادی سطاستها خجراع وخشنگتنی قیردخد
میشود ک یعدی سالتار  ،یعدی خقتصاد و یحول خقتصاد رخ لوخستار خست (دهقان
و سرطعی خرفیانی.)50 :1396 ،
بر خساس خی برنام  ،دولت خبتدخ خرالح نرخ خرز ،کنتیرل بیر وخردخت ،کیاهش قطریت
خرز ،کاست خز یارخن دولت برخ کا ها خساسی و خفزخیش نرخ آ  ،بیرق و سیولت رخ
در دستور کار لود قرخر دخد .برخساس قوخنط جدید ،خجازه مشارکت بی سیرمای گیذخرخن
لارجی یا  49دررد سیام دخده شد ،مناطق آزخد یطار در قشم و کطش خیطاد شد ،چنید
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دولت آباد و شفطعی سطف آباد .)86 :1395 ،

59

رد کارلان دولتی برخ لصوری ساز در خلتطار خی بخش گذخشت شد و دولت قول
دخد نقش لود در خقتصاد رخ کاهش دهد (دهقان و سرطعی خرفیانی.)50 :1396 ،
سطاست جدید خقتصاد ِ رئطس جرییور رفسینطانی (لصوریی سیاز ) بیر خسیاس
دور گزیدن خز :مالکطت دولتی رنایع عریده ،ینظیطم قطرتهیا ،سوبسیطدها گیزخف و
بست بازخرها خیرخن ب رو محصو ت و سرمای گذخر لارجی حرکت نروده بود .بر
خساس خی رخهبرد خقتصاد  ،دولت بسطار خز وخحدها رنعتی و یولطید رخ بی بخیش
لصوری وخگذخر کرد و خز یصد گر لویش ب شدت کاست (مطالنی.)409 :1388 ،
60
 .3-8بازنگری قانون اساسی

س ی ا س ت ج ها ن ی

پس خز پایان جنگ ،خرالح قانون خساسی نخستط موضوع میری بود ک یوج هرگیان رخ
ب لویش جیب نرود؛ هران قانون خساسی جریور خسالمی خیرخن ک در رفرخندوم سیال
 ،1358ب یأیطد میت خیرخن رسطده بود .برخ دیگر در هر پرسی  6میردخد  ،1368پیس خز
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گذشت  10سال خز یدوی و یصویب آن ،مورد بازنگر چندگان و متکثر قرخر گرفیت و
برلی یغططرخت در آن خیطاد شد (بیاقر دولیت آبیاد و شیفطعی سیطف آبیاد :1395 ،
.)104
خمام لرطنی (ره) هنگام ردور دستور یشکط شورخ قانون خساسیی ،قبیول کیرد کی
قبالً خز نقایص قانون خساسی خطالع دخشت خست ،ولی برخ آنک بتوخند یوج لویش رخ بر
جنگ با عرخق متررکز سازد عردیاً سکوت خلتطار نروده بود .خیشان با خنتخا

بطست نفیر

خز مطروع بطست و پنج نفر خعضا ،موخرد دقطیق و مشخصیی رخ کی شیورخ جدیید بایید
نسبت ب خرالح آنها در قانون خساسی خقدخم میکیرد ،مشیخص نریود .و بیدون خرخئی
پطشنیاد لاری دستور دخد قدرت قوه مطری  ،متررکز و بند مربوط بی مرجعطیت حیذف
گردد (مطالنی.)392 :1388 ،
میمیری پطامد یغططر قانون خساسی ،یغططر سیسی مرخییب قیدرت نی فقی در سیطح
نخست وزیر و رئطس جریور ،بیک در مطروع نظام قدرت جریور خسالمی خیرخن بود
(رفطع پور.)151 :1394 ،

میمیری یغططر سالتار در قوه مطری رورت گرفت .زییرخ پسیت نخسیت
وزیر حذف گردید و ریاست و خعرال قوه مطری بی جیز در میوخرد کی
مستقطراً ب عیده مقام رهبر خست بی رئیطس جرییور وخگیذخر شید .بیدی
یریطب حکومت جریور خسالمی ک نظامی س رکنی بود ب دو رکنی یبدی
گردید .خی یغططر ب معنا خفزخیش جایگاه و قدرت رئطس جریور در سالتار
سطاسی جریور خسالمی ،ب ویژه سیالتار یصیرطمگطر سطاسیت لیارجی
بود .ب گون خ ک نطر ریاستی نظام جرییور خسیالمی یقوییت شید و بی
رورت رئطس جریور مدخر درآمد (دهقانی فطروزآباد .)389 :1389 ،
خز سو دیگر ،خرالحات قانون خساسی قدرت و خلتطارخت ولی فقط و نییاد رهبیر
رخ نطز یقویت کرد .زیرخ با خضاف شدن قطد و رفت «مطیق » ب «و یت خمیر» در خری 57
قانون خساسی ،حوزه خلتطارخت و رالحطتها نیاد رهبر گسترر پطیدخ کیرد .یشیکط
بود ک سالتار یصرطم گطر سطاست لارجی خیرخن رخ در خی دوره ب بعد دچیار یحیول
کرد .ب ویژه ،نقش شورخ عالی خمنطت میی در هدخیت سطاست لیارجی خییرخن در قبیال
حری عرخق ب کویت و جنگ دوم لیطج فارس بسطار برجست و خساسی یطیی پطدخ نریود
(دهقانی فطروزآباد .)389 :1389 ،
"محس مطالنی ضر خیطاد یشاب "مفیوم جدید قدرت خجرخیی" در قیانون خساسیی
بازنگر شده با قانون خساسی  ،1906عنوخن میکند ک در هر دو خیی مطثیاق نامی ها
میی ،فرد قدریرند و فرخیر خز یک رئطس سربولطک در رأس دولت قرخر دخرد"(مطالنیی،
.)396 :1388
 .3-9گفتمان واقع گرایی
مطابق رهطافت وخقعگرخیی ،بازیگر عاق کسی خست ک میکوشد یا منافع میی لیویش رخ
ب حدخکثر برساند؛ زیرخ در نظام بط خلری غطرمتررکز متشک خز کشورها لودپرست و
منفعت طیب ،یعید و و طف خریی حکومت و دولتریردخن ،ییأمط منیافع مییی و دولتیی
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شورخ عالی خمنطت میی و مطرع یشخطص مصیحت نظام نطز خز جری یغططیرخت دیگیر

61

میباشد ک نرایندگی آن رخ بر عیده دخرند ،ن رعایت موخزی خلالقیی کی بیر فیرد فیرد
خعضا جامع حکم فرم خست (باقر دولت آباد و شفطعی سطف آباد .)39 :1395 ،
رئطس جریور عیی خکبر هاشری رفسنطانی نرون خ خز رهبرخن خنقالبی وخقع گرخ خست
ک در مطان رهبرخن نیوی در جییت مخیالف یریایالت خنزوخطیبانی ییالر نریود .آقیا
رفسنطانی با یوج ب فشارها فزخینده یوسع خقتصاد و یالر برخ بازسیاز کشیور،
حتی خز موضوع چالشی و جدخلبرخنگطز ب کارگطر متخصصط و مقاطع کارخن لیارجی
در زمانی ک سرویسها مشاب در دخل در دسترس نبودنید پشیتطبانی کیرد (ریدر ،
62

.)446 :1381
نظری وخقع گرخیی ،بعید خز جنیگ عیرخق عیطی خییرخن بیر سطاسیت لیارجی

س ی ا س ت ج ها ن ی

جریور خسالمی خیرخن حاکم شد .خی گفتران نطز مصیحت محور بوده و بیر
مفیوم موسعیر مصیحت و نقش گسترده عقی در ییدوی و ییدبطر سطاسیت
لارجی خستوخر خست .حضور عنصر مصیحت در سطاسیت لیارجی موجیب
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عقالیی شدن آن میگردد .پطامد ضرور و منطقی عقالنطت نطز وخقیع نگیر
خست .بر خی خساس دو خر حکرت و مصیحت در کنار عیزت ،محورهیا و
مبانی سطاست لارجی خیرخن قرخر میگطرند ...وخقع گرخیی ب معنا غفیت و یا
عدول خز آرمانها خنقال

خسالمی و خرزرها و خحکام خسالمی نطست .بیک

در نظر گرفت و یوج ب ضرورتها ،شرخی و مقتضطات زمانی و مکیانی در
نظام بط خلری موجود برخ خجیرخ خحکیام خولطی شیرعی و خدخ یکیطیف و
و طف خست (خزغند و مرخد جو.)8 :1396 ،
 .3-10اعتدال
خعتدخل در لغت ب معنا رعایت حد وس و مطان در بیط دو حیال خز جییت کرطیت و
مقدخر و خز جیت کطفطت و چگونگی میباشد .هم چنط خعتدخل ب معنا یوخزن و یعیادل
در مقدخر ،هم وزنی ،برخبر بودن د یی و برخبیر و یکسیانی در کیم و کطیف نطیز ییقیی
میشود .خز خی رو خعتدخل ب معنا مطان رو و پرهطز خز خفیرخط و یفیری ییا ینیدرو و
کندرو معنا میگردد .در دکتری و آموزهها خسالمی ،ب وییژه در قیرآن کیریم و نییج

خلبالغ  ،بر خعتدخل و رعایت حد وس یاکطد بسطار شده خست؛ ب گون خ ک قرآن کریم
خمت خسالم رخ خمت وس و متعادل معرفی مینراید (دهقانی فطروزآباد .)4 :1393 ،
هاشییری رفسیینطانی خعتییدخل رخ مییرخم و سطاسییتورز مقبییول دخنسییت  ،خز
کشرکشها و ینشها سطاسی ک باعث خیالف وقت خست ،خ یار نارضیایتی
میکرد .یالر جیت جیوگطر خز ینش و کیاهش سیطح منازعیات و خیطیاد
هرگرخیی و خنعطاف بط نطروها وفادخر بی خنقیال  ،خز رویکردهیا و در
سطاست دخلیی بوده خست؛ چنان ک خقتدخر رخ ن در رویارویی قوخ و یحرط و
پافشار بر موخضع ،بیک خنعطاف در برلورد با جریانها یاثطرگذخر دخلییی
میدخند ک باعث کاهش هزینی و آرخمشیی میشیود کی

زمی سیازندگی و

پطشرفت کشور خست؛ خما ینش عام لنثی کردن نطروهیا طیرفط میباشید
(پروخن .)91 :1394 ،
خنطام کنش سطاسی لویش در حفظ یعادل سعی دخشت خست:
ضرناً آنچ در خی مسائ ب م کرک میکند ،مسیئی خعتیدخل خسیت .یقریبیاً
هرطش خز نوجوخنی و جوخنی در روستا و در قم ،در بحثها و سیخنرخنیهایم
معتدل حرکت میکردم .در مبارزه هم خینگون بودم؛ آنقدر معتیدل بیودم کی
خوخلر مبارزه ،منافقان و کسانی ک میلوخستند لطیی یند باشند ،با م درگطیر
شده بودند .مبارزه مسیحان رخ نفیی نریکیردم ،ولیی در کنیارر شیرطها
زیاد دخشتم (باقر دولت آباد و شفطعی سطف آباد .)86 :1395 ،
 .3-11تغییر تصمیم سازان
در خی قسرت خز خی پژوهش ب بررسی میوخرد پردخلتی شید کی مطروعیاً خطییس و
منظوم «نظام معنایی» زمان سازندگی رخ یشکط میدخدند« .یغططر یصرطم سیازخن» آلیری
مورد خز خی خطیس میباشد ک ماهطت قدرت و سطاسیتگذخر رخ در جرییور خسیالمی
خیرخن-ک خز خی دورخن ب جریور دوم نطز میقب گشت -متحول کرد.

سیاست جهانی
واسازیِ نقش ایرانیت در تکوینِ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ()1376-1368

در گزخرهها زیر خز مدعا هاشری رفسنطانی خینگون خستنباط میگیردد کی و در

63

یک روز پس خز رحیت خمام لرطنیی (ره) ،در  14لیردخد  ،1368آییت خهلل لامنی خ ،
رئطس جریور ب رهبیر خنقیال

خنتخیا

شید .هیم زمیان بیا یغططیر رهبیر  ،هاشیری

رفسنطانی در سال  ،1368با پطروز در خنتخابات ریاست جریور  ،ب چیارمط رئیطس
جریور جریور خسالمی میقب گردید (بیاقر دولیت آبیاد و شیفطعی سیطف آبیاد ،
.)105 :1395
شخصطت و دیدگاهها رهبر جدیید جرییور خسیالمی نقیش محیور در
هدخیت سطاست لیارجی خیفیا میکیرد .زییرخ ،خیشیان خز یوسیع و گسیترر
64

مناسبات جریور خسالمی با سایر کشورها حرایت میکردند .ب گون خ کی
حتی در دوره جنگ در سال  ،1363خیشان سطاست درها باز رخ در سطاسیت

س ی ا س ت ج ها ن ی

لارجی طرخحی و خعالم دخشتند .خکنون ک جنگ پایان یافت بود ،خی سطاسیت
مطال و خمکان بطشتر برخ خجرخ و پطگطر دخشت .هرچنط آییت خهلل لامنی
خ در کنار سطاستها درهیا بیاز ،یعامی و یبیادل خقتصیاد ِ میدیریت و
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کنترل شده با خقتصاد و بازخر جیانی رخ در بازساز کشور یوریط میکردنید.
خلگویی ک در برنام ها خول و دوم یوسع کشور مدنظر قرخر گرفت (دهقانی
فطروزآباد .)390 :1389 ،
هم زمان با یغططر رهبر در جریور خسالمی ،هاشری رفسنطانی یکی دیگر خز یارخن
نزدیک خمام (ره) ب جایگاه ریاست جریور نائ شد .و هم فکر و هیم رزم آییت خهلل
لامن خ در طول خنقال

و جریور خسالمی ییقی میشد .خو نطز پطش خز نط ب ریاست

جریور  ،منارب و مسئولطتها میم و لططیر رخ عییده دخر بیود ...رئیطس جرییور
جدید ب سطاستردخر معتدل و مطان رو مشیور بود ک در چیارچو

سطاسیت درهیا

باز خز بازساز روخب لارجی جریور خسالمی خیرخن سخ ب مطیان مییآورد (دهقیانی
فطروزآباد  .)390 :1389 ،خز خیی رو بیا یغططیرخت عرطیق در سیالتار یصیرطم سیاز و
سطاستگذخر در کشور ،جریور دوم یکوی پطیدخ کیرد ،و نظیام معنیایی زمانی دولیت
سازندگی و جریور خسالمی وخرد پارخدخیم جدید شد.
 .4مسئله ایران و سیاست خارجی زمانه موسوم به سازندگی

در گفتران وخقع گرخییِ مصییحت خنیدیش ،خهیدخف و آرمانهیا فرخمیطیتگرخ خنقیال
خسالمی رنگ میبازد و پطگطر آنها منوط ب خفزخیش قدرت میی و منافع مییی میشیود.
خنطام مسئولطتهایی ک مسئی «خیرخن» مربوط نریشود در شرخی موجود بط خلریییی ینییا
بر پای قوخعد وسع ،خضطرخر و یدرج خمکان پذیر خست .بی وخقیع یثبطیت دخلییی ،یحقیق
منافع میی و خمنطت و بقا خیرخن میمیری خولویت در نظر گرفت میشود .خز خی طریق در
کنشورز سطاست لارجی هم و طف خریی و خرجح یعنی لدمت ب مردم خیرخن محقیق
میگردد و هم آرمانها فرخمیی یا حدود خز طریق خرخئ یک نرون و خلگیو موفیق خز
یک کشور خسالمی یوسع یافت و دولت خلگو قاب پطگطر و پیجویی میباشد .خز طیرف
دیگر در نظر هاشری رفسنطانی زم یوفطق خی خلگو پردخز و نرون بارور  ،خسیتقالل
خیرخن خز جنب ها خقتصاد  ،عیری ،فنی و یکنولژیک خست ک خز طریق یوسع و پطشرفت
دخل حار میگردد (پروخن .)96 :1394 ،
مربوط ب «مسئی خییرخن» خولویتهیا خییدئولوژیک رخ یحیت خلشیعاع لیود قیرخر دخده و
خنعکاسی وسطع پطدخ کرد .بر خی خساس ،دولت هاشیری ،یوخنرنید رخ مییی در بازسیاز
خیرخنِ آسطب دیده خز دورخن جنگ هشت سال میدید .سطاسیتها جدیید بیرآن بیود ییا
رورها یودهگرخیان ده آغازی خنقال

کنار گذخشت شیده و هرگرخییی مسیتحکمیر

برخ رشد خقتصاد نرایان سازد .هدف خی نوع خز سطاسیتها ،بازسیاز خقتصیاد خز هیم
پاشطده ب خرث رسطده خز زمانی جنیگ یحرطییی ،گسیترر حیوزه مشیارکت لیارجی و
لصوری ساز خقتصاد دخلیی بود (رادقی.)36 :1393 ،
 .4-1تغییر درک ایدئولوژیک از سیاست بینالمللی به درک ژئوپلیتیک از آن
یقارن بی سابق خ خز یغططیرخت چشیرگطر در سیالتارها قیدرت در دخلی و لیارج خز
خیرخن ،آرخم آرخم سطاست لارجی خیرخن خنقالبی رخ دستخور دگرگونی میسازد .در دخل ،
رحیت آیت خهلل لرطنی در لردخد  ،1368و یور نقشآفرینی آیت خهلل عیی لامنی خ بی
عنوخن رهبر و عیی خکبر هاشری رفسنطانی ب عنوخن رئطس جریور ،و در لارج نطز جنگ
 1991لیطج فارس ،پایان جنگ سرد ،و فروپاشی خیحاد جراهطر شورو آرخم آرخم ولی ب

سیاست جهانی
واسازیِ نقش ایرانیت در تکوینِ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ()1376-1368

در بستر گفتران سازندگی مسیی خیی دورخن ،مالحظیات ،مشیکالت و محیذورخت
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شک قاطع آموزههیا و رویی ها عرییی خییرخن رخ در عرری سطاسیت لیارجی دگرگیون
میسازد .خر محور سطاست لارجی خیرخن در دورخن جریور خول یعنی «ن شرقی ن
غربی» چ در نظری و چ در عر سطاست لارجی دولیت سیازندگی رخ یحیت خلشیعاع
خر یازهها قرخر میگطرد ک مییوخن خز آن ب عنوخن خر «هم شرالی ،هم جنوبی» ییاد
کرد (رمضانی .)81 :1392 ،هران طور ک مشخص خست و خز یحیطی محتیوخ دو خری
مذکور مستفاد میشود ،خر خبتدخیی یعنی «ن شرقی ن غربی» بارِ معنیایی خییدئولوژیکی
در لود دخرد ک ل مشی سطاست لارجی خییرخن در آن دورخن رخ مشیخص میکنید .خمیا
66

خر ثانوی ک در شرخی پسا-جنگ و در دورخن سازندگی حکم فرمیا شید یعنیی خری
«هم شیرالی هیم جنیوبی» نشیان خز آن دخرد کی سطاسیت لیارجی خییرخن دچیار یغططیر

س ی ا س ت ج ها ن ی

پارخدخیرطک گردیده خست ،خی یغططر ،ژئوپیطتطک رخ خساس قیرخر میدهید و سیعی میکنید
منافع میی خیرخن رخ محور و مصالح فرخمیی رخ یا حدود یحت خلشعاع منافع میی گردخند.
در هرط رخستا ،خیرخن روخب لیارجی لیود رخ دو منطقی شیرالی (میاورخ قفقیاز و
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آسطا مطانی ) و جنیوبی (کشیورها عیر

زبیان حیوزه لییطج فیارس) گسیترر دخد.

جریور ها یازه خستقالل یافت آسطا مطان و قفقیاز ،بیازخر سیودآور بیرخ کا هیا
خیرخنی فرخهم میسالتند .هرچنط خی کشورها ک ب دنبال خفزخیش قدرت لویش بودنید
بازخر یسیطحایی پرجاذب خ بیرخ ییأمط برلیی یطیطیزخت نظیامی بیرخ خییرخن فیرخهم
میکردند .حضور هاشری رفسنطانی در نخستط نشست خیی کشیورها نشیان خز حطیایی
بودن خی منطق برخ خیرخن و درج خهرطت خیرخن در نظر کشورها منطقی خسیت .خییرخن
قرخردخدهایی برخ خنطام حدود  20پروژه خقتصاد با جریور ها یازه خستقالل یافت بی
خمضاء رساند (مطالنی.)411 :1388 ،
خما جوهره خریی سطاست لارجی سازندگی ،در لییطج فیارس بیطش خز هیر
جا دیگر عطان بود .لیطج فارس ،ب عنیوخن شیاهره حطیایی خقتصیاد خییرخن
میباشد ...سطاست خیرخن در لیطج فیارس حتیی پیطش خز یییاجم بی کوییت،
دستخور یحول شده بود :هدف خیرخن ،دسیت بردخشیت خز ریدور خنقیال
لود یوسع روخب با عرخق و دولتهیا سیاحیی عضیو شیورخ هرکیار
لیطج بود .بر خی خساس ،خیرخن روخب لود رخ با کویت خز سر گرفت ،گفت و

گو با عربستان رخ آغاز کرد و یوج لود رخ بر مذخکرخت ریح با عرخق متررکز
سالت .ییرخن روخب خقتصاد لود رخ با خعضا شورخ هرکار لیطج (بی
خستثنا عربستان سعود ) یحکطم بخشطد و خی شطخ نشط ها ثرویرنید رخ
ب سرمای گذخر در خیرخن یشویق کرد (مطالنی.)412 :1388 ،
 .4-2تقدم منافع ملی بر مصالح فراملی
با یوج ب یغططر ل مشیها جریور خسالمی خیرخن در خی دوره و بیا یوجی بی خرخئی
خولویتها خقتصاد در رأس سیسی مرخیب خهدخف میی خی گون ب نظر میرسد «منیافع
میی» ب عنوخن حطایییری خرزر خز سو سطاستگذخرخن در نظر گرفت شده ک مولفی ها
خریی خی منافع رخ مقول ها خقتصاد و نظامی یشکط میدخدند خز سو دیگر با یوج ب
یغططرخت ژئوپیطتطکی منطق شرالی و ب طیور کییی یغططیر در سیالتار نظیام بیط خلریییی
منافع میی ب عنوخن کانونییری و مرکز یری نطاز و خرزر قیردخد شود .لذخ در رخسیتا
یحقق منافع میی شالص ها خقتصاد و نظامی ،رونق و رفاه خقتصاد و هرچنط ثبیات
سطاسی ،نظامی و خمنطتی مورد یوج قرخر گرفت .در خی رخبط آقیا هاشیری رفسینطانی
معتقد بودنید کی یحریمهیا ،محاریرهها ،مشیکالت روخنیی و فشیارها جنیگ رخ بایید
عردهیری عوخم خیطادکننده مشکالت و محدودیت «خیرخن» دخنسیت .هیر چنید نبایید خز
مسائ و مصالح فرخمیی ک در برلی خز شرخی در یصرطم گطر ها لحاظ میشد غاف بود،
خما درک و نگرر مقامات یصرطمگطرنده در عرری سطاسیت گیذخر لیارجی در زمانی
سازندگی خغیب یحت خلشعاع منافع میی قرخر دخشت یا مصالح فرخمیی (دهقانی فطروزآباد
و یوسفی جویبار .)71 :1394 ،
بنابرخی  ،وجود خهدخف و منافع فرخمیی بیرخ خییرخن ضیرور بی نظیر میرسیطد خمیا
خولویت بند منافع میی و فرخمیی در دوره سیازندگی حیائز خهرطیت میباشید .شیاید خز
قابیطت برلوردخر باشد ک بتوخن بطان نرود در خی دوره منافع فرخمیی در بطشتر خوقیات در
لدمت منافع میی قرخر میگرفتند (آقایی.)3 :1386 ،

سیاست جهانی
واسازیِ نقش ایرانیت در تکوینِ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ()1376-1368

فوریتها سطاست لارجی ب رورت وخقع بطنان خ مورد یوج قرخر گرفت و سعی شید
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بر مبنا گفتران سازندگی حاکم ،در سطاست لیارجی جرییور خسیالمی خییرخن در
عط حال ک یا حدود ب مصالح فرخمیی باید پا بند بود خما ب وخقع خیی خهیدخف مییی
هستند ک خرجح هستند .در هرط رخستا ،رئطس جریور وقت یاکطد دخشیتند ،حفیظ نظیام
جریور خسالمی ،یکپارچگی و وحدت میی ،یرامطت خرضی ،خستقالل و حطثطت میی بی
عنوخن میمیری گزخرهها خیی گفتریان در سطاسیت لیارجی دخرخ خولوییت میباشیند
(دهقانی فطروزآباد .)400 :1389 ،
68

 .4-3توسعه ملی و گسترش مناسبات بین المللی
آنچ سابقاً بطان گردید شرخی پسا جنگ وضیعطتی رخ بی وجیود آورده بیود کی بی جیز

س ی ا س ت ج ها ن ی

پیجویی خهدخف خقتصاد و یوسیع محیور در قالیب منیافع مییی ،دولیت سیازندگی
نرییوخنست رخهبرد بدی دیگر رخ متصور باشد .حال خی سؤخل ب ذه لطور میکنید
ک خیخاذ چنط رویکرد  ،چ خلزخمایی در حوزه سطاست لیارجی رخ خیطیاد میکیرد؟ در
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خی قسرت سعی میشود ب خی سؤخل پاسخ دخده شود.
مدلی ک جریور خسالمی خیرخن یا سال  1368برخ یوسع مد نظیر دخشیت ،خقتصیاد
برنام ریز شده ،دستور و دولتی بود .خی نظام خقتصاد بر پای لودکفایی و بسندگی
میی و دخلیی بود ک خز بط کنشگرخن دخلیی دولت بطشتری نقش رخ در آن خیفیا میکیرد.
مدل ،چیارچو

و خلگو یوسع خ ک برخ یأمط لودبسندگی میی در حیوزه خقتصیاد

خیخاذ شد« ،رخهبرد جایگزینی وخردخت» بود .خی رخهبرد هران طور کی در یعرییف ذخییی
لویش مستتر خست ،بطشتر «درون گرخیی» رخ مدنظر قیرخر میدهید؛ بی خیی معنیا ییالر
گردید با خیکا بر منابع و خمکانات دخلیی با کرتری یعامی و میرخودخت و مناسیبات بیا
خقتصاد بط خلری و بازخر جیانی ،یولطد دخلیی و رنعت بی خنیدخزهخ خفیزخیش یابید کی
کشور خز وخردخت لارجی بینطاز شود .در خثر منطق لود بسندگی خی مدل ،بدبطنی نسبت
ب نظم بط خلرییی رو یصاعد گرخیطد .خی مسئی در خیی دوره بی آرمانهیا و خرزرهیا
منبعث خز خبتدخ خنقیال

خسیالمی مربیوط میشید؛ بی وخقیع ییا سیال  ،1368نگاههیا

آرمانگرخیان و طردمحورخن نسبت ب نظم و نظام بط خلریی خجیازه نرییدخد مناسیبات و
مرخودخت بط خلرییی گسترر پطدخ کند .حال ،با پایان جنگ یحرطیی میمیری ضروریی ک

نظام و دولت سازندگی برخ لود یصور میکرد ،بازساز خقتصاد وییرخن شیده و کشیور
جنگ زده بود ...بر هرط خساس هاشری رفسنطانی نام «سازندگی» رخ بر دولیت لیویش
نیاد« .سازندگی» یا «گفتران سازندگی» ب معنا خیخاذ سطاستها جدیید و برنامی ها
یعدی خقتصاد بود ک خز آن ب رورت کیی با عنوخن «یوسع محور » یاد میکنند ...خی
یوسع محور در قالب یعدی خقتصاد گزخرههایی رخ میطیبطد ک یکی خز آنها یاکطد بر
«جیب سرمای گذخر لارجی» بود ...در هرط رخستا خسترخیژ یوسع و رشید خقتصیاد
خز «جانشطنی وخردخت» ب «یوسع رادرخت» یغططر پطدخ کرد .در قالب خی رخهبیرد کوشیطده
شد محذورخت مربوط ب وخردخت یقیط یابد ،یسیطالت زم برخ خفزخیش رادرخت خیطاد
شود یا زمطن و بستر زم برخ بط خلرییی سیاز خقتصیاد و رینعت در خقتصیاد جییانی
فرخهم گردد .بنابرخی در دوره سازندگی ب دلط خیخاذ رخهبردها برونگرخیان در قالب و
چیارچو

یوسع رادرخت ،یوسع میی با گسترر مناسیبات بیط خلریییی گیره لیورد

جنوبی»« ،یوخزن ساز »« ،منطق گرخیی»« ،چندجانب گرخیی»« ،ینش زدخییی» و  ...در خیی
قالب قاب یوجط میباشد.
 .4-4حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
هر دولتی ،نخست میمیری و طف خ ک بر آن متریب میباشید «ییأمط خمنطیت و حفیظ
یرامطت خرضی» میباشد .در روریی ک کشور ،نظام و یا دولتی در خیی مقولی بی عیدم
موفقطت موخج شود ،در خی دو حطط میم مشیروعطت و مقبولطیت لیویش رخ خز دسیت
میدهد ...پس خز جنگ یحرطیی ،خی طور ب نظر میرسطد ک دیگر ییدید جید عیطی
یرامطت خرضی «خیرخن» وجود نخوخهد دخشت .خما فع و خنفعا یی ک در سطح منطقی بی
وجود آمد ،یردیدهایی رخ برخ یحیط گرخن در خی موضوع ب خرمغان آورد؛ حری عیرخق
ب کویت و بطمِ یوسع طیبی ردخم و در پی آن ،حضور نظامی خیا ت متحیده آمریکیا در
منطق لیطج فارس ،قدرت یابی طالبان در خفغانستان و  ...هرگی ییدید بیرخ یرامطیت
خرضی خیرخن قیردخد میشد .خز آن جایی ک خیحاد جریاهطر شیورو در خیی دوره دچیار
فروپاشی شده بود ،سبب گردید یا خمنطت میی و حفظ یرامطت خرضی خیرخن میورد ییدیید

سیاست جهانی
واسازیِ نقش ایرانیت در تکوینِ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ()1376-1368

(باقر دولت آباد و خبرخهطری .)141-144 :1395 ،خیخاذ سطاستها «هم شیرالی هیم
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قرخر بگطرد؛ با یوج ب خی نوخسانات و یشیتتات ژئوپیطتطیک در خطیرخف و خکنیاف خییرخن،
حفظ یرامطت خرضی و حاکرطت میی خیرخن ،یکی خز میمییری خهیدخف سطاسیت لیارجی
زمان سازندگی محسو

گردید (باقر دولیت آبیاد و شیفطعی سیطف آبیاد :1395 ،

 .)116-117خییی نوخسییانات و یشییتتات ژئوپیطتطییک در غییر
(خفغانستان) ،جنو

خیییرخن (عییرخق) ،شییرق

(شورخ هرکار لیطج فارس) و شرال (فرپاشی شورو ) ،هرگیی

ب نوعی حاکرطت میی خیرخن رخ نشان گرفت بودند .بدی رورت «خیرخنطت» در قالب دفاع
خز یرامطت خرضی کشور ب عنوخن یکی خز دخلهیا محیور سطاسیت لیارجی هاشیری
70

س ی ا س ت ج ها ن ی

رفسنطانی قرخر گرفت.
« .4-5منطقه گرایی ملت گرایانه» به جای «صدور امت گرایانه»
در خینطا مییوخن دو گون خز رفتار سطاسی و دیپیرایطک در ییک منطقی رخ خز هیم منفیک
کرد .گون خ خز «منطق گرخیی» ک محصول دولت-میت خست و مبنا مرخودخت لیارجی
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رخ «میتبودگی» میبدخند؛ بدخن معنا ک منافع میی هر دولت-میت در میرخودخت بیا سیایر
دولت-میت ها محور قرخر میگطرد .خما نرون دیگر خز «منطق گرخییی» وجیود دخرد کی
بطشتر یوج آن معطوف ب «خمت» و با خبزخر «ریدور» خسیت .در خیی گونی خلطیر «خمیت
گرخیی» جایگزی «منطق گرخیی» میشود و سعی میشود مدل ،نرون  ،خلگو و چیارچو
حکومتدخر ب خعضا «خمت»(منطق گفترانی) ردور شیود .در دوره سیازندگی ،هریان
طور ک قبالً بطان گردید ،ب خقتضاء شرخی ولطم پسا-جنگ ،منطق گرخیی خمت محورخنی -
یا خیدئولوژیک -ب کنار گذخرده شد و ب جا آن «منطق گرخیی» حکیم فرمیا شید کی
منافع میی رخ خرجح بر «ردور خنقال » میدخنست .بدی گونی بیود کی خسیترخیژ «هیم
شرالی هم جنوبی» و «یوخزن در شیرال و ییوخزن در جنیو » کیانون سطاسیت لیارجی
منطق خ قیردخد شد .در خی دوره ب وضوح مشخص گردید کی «ژئوپیطتطیک»(خییرخن) خز
«خیدئولوژ »(خمت) خرجح دخنست شد.
"منطق گرخیی یکی خز وجوه چندجانب گرخیی در مقطاس منطق خ خست...خی فرآینید
ب معنا هرگرخیی و هرکار منطق خ در قالب یک طرح و برنامی سطاسیی-خقتصیاد
غطرخستطالجویان خست"(دهقانی فطروزآباد .)432 :1389 ،

در رخبط با روخب لارجی منطقی خ خییرخن در دورخن سیازندگی ،دو منطقی
شرالی و جنوبی ،بطش خز مناطق دیگر میورد یوجی قیرخر گرفتی خسیت ...در
منطق جنوبی ،یکیی خز خولویتهیا خییرخن در منطقی لییطج فیارس ،خیطیاد
وحدت و گسترر هرکار ها در چارچو

یک سازمان یا پطران منطق خ با

دولتها عضو شورخ هرکار لیطج فارس ب ویژه پس خز جنگ عرخق بر
عیط کویت برخ «خمنطت دست جرعی» و «خعاده نظم و ثبیات» بیود (دهقیانی
فطروزآباد و یوسفی جویبار .)75-76 :1394 ،
دولت آقا هاشری رفسنطانی ،در نگاه ب شرال خیرخن لوخهان خستقرخر رژیمهیا بیا
ثبات در جریور ها یازه یأسطس بود ،یا خز خی رهگذر ضر پایط آوردن ییدییدها
محتر  ،منافع ماد  ،هویتی و منزلتی لویش رخ نطز در خی کشورها دنبال نراید .گسترر
سازمان خکو و عضویت کشورها یازه یأسطس آسطا مطانی در آن بیر قیدرت سیاز و
در سطاستها خعرالی لود در آسطا مطان ریرفاً خهیدخف خییدئولوژیک (ریدور خمیت
گرخیان ) رخ دنبال نریکرد و بطشتر نگاهی عریگرخیان و پرخگرایطستی (منطق گرخییی مییت
گرخیان ) ب آن مناطق دخشت (موسو .)91 :1387 ،
در خی زمطن جریور خسالمی خیرخن در سطاست منطقی خ لیود «خلگیو رفتیار »
مشخصی رخ مدنظر دخشت و ب آن یوج میکرد .نقشآفرینی مؤثر خیرخن ب عنوخن مطانطی
و حافظ ریح جیت مدیریت و ح و فص منازعات منطق خ یکی خز خبعاد و وجوه خی
خلگو رفتار ییقی میشد .مطانطی گر و وخسط گر خیرخن در بحرخن قره باغ و خیفا
نقش ب منظور برقرخر ریح در یاجطکستان ،در خی چیارچو

ریورت پیذیرفت .خیی

خلگو رفتار خلبت در رخستا دفع ییدیدخت و رفع چالشها خمنطتیی محیط منطقی خ
«خیرخن» مورد خستفاده قرخر میگرفت (دهقانی فطروزآباد .)437 :1389 ،
 .4-6تنش زدایی و همزیستی مسالمت آمیز (برای تقویت جایگاه ایران)
طرخحان سطاست لارجی یوسع گرخ یعامیی (گفتران سازندگی) بی عنیوخن
خولط گام در جیت دستطابی ب یوسع خقتصاد درردد عاد ساز روخبی
جریور خسالمی با کشورها دیگر در چیارچو

هرزیستی مسالرت آمطیز

سیاست جهانی
واسازیِ نقش ایرانیت در تکوینِ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ()1376-1368

منفعتلوخهی خیرخن در آن مناطق مبتنی بود .دولت هاشری رفسنطانی بر لالف یبیطغات

71

برآمدند .هرزیستی مسالرت آمطز متضر و مستیزم عدول خز خرول سطاسیت
لارجی و غفیت خز منافع میی و مصالح خسالمی نطست .بیک در چییارچو
خی خر یالر میشود یا با پذیرر یکثرگرخیی بط خلرییی ب جیا پطیرو
خز خلگو یقاب و یعار

 ،بر مبنا هرکار و هرزیستی با سیایر کشیورها،

منافع جریور خسالمی خیرخن یأمط گردد (دهقانی فطروزآباد -404 :1389 ،
.)405
خی سطاست و رخهبرد خز طریق گفت و گو و مفاهر پدیدخر میشود و دیدگاهی وخقع
72

گرخ قیردخد میگردد .خی خسترخیژ در جیان پر خز یعیار

و پیارخدوکس پیس خز جنیگ

خیرخن و عرخق ،هم مییوخنست پاسخگو خرزرها باشید و هیم خینکی منیافع مییی رخ در

س ی ا س ت ج ها ن ی

سطوح و وجوه متفاوت فرهنگی و خقتصاد و خجتراعی یأمط نرایید .خیی رهطافیت کی
مریب با نوع نگاه هاشری ب خرول قانون خساسی میباشد ،در آن بره با فاری گرفت خز
یرجطحات و خولویتها خمنطتی و خیدئولوژیکی ب سرت همگرخیی و هرکار هر جانبی
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پطش رفت؛ در نتطط زمطن ها بطشتر رخ برخ گفت و گو مطان دولتهیا و همگرخییی
چند جانب حکومتی فرخهم نرود (باقر دولیت آبیاد و شیفطعی سیطف آبیاد :1395 ،
.)117-118
با لایر جنگ خیرخن و عرخق ،شرخی دخلییی پیس خز جنیگ و قبیول قطعنامی ،598
نخبگان سطاسی خیرخن ب خی جرع بند و نتطط رسطدند ک خولویتبند خهدخف سطاست
لارجی باید مطابق یأمط نطازها خقتصاد و یوسع کشور یعطط گردد .کشیور کی خز
یک جنگ طو نی بطرون آمده بود ،نطازهیا خقتصیاد مشیخص و فیور بیرخ آن پیر
وخضح و مبره بود .خی خلزخمات محططیی« ،خییرخن» رخ بی خیخیاذ سطاسیتها هرکیار
جویان با سایر کشورها یشویق مینرود (عطار و عیی محرد .)170 :1395 ،
هرچنط یکی خز عیتهایی ک هاشری رفسنطانی رخ مطا

میکرد یا روخب لارجی

کشورر با هرسایگان و سایر کشورها رخ خز وضعطت یینش لیارج سیازد ،شیرط بانیک
جیانی ،رندوق بط خلرییی پول و مؤسسات بط خلرییی برخ پردخلیت وخم بیود (بیاقر
دولت آباد و خبرخهطری.)158 :1395 ،
بنابرخی مقامات خیرخنی بر ضیرورتها جدیید وخقیف گردیدنید و درریدد
برآمدند یا خیرخن بار دیگر در جایگیاه منطقی خ لیود قیرخر گرفتی و نقیش

مطیوبی رخ در منطق خیفا نراید و روخبی لیوبی بیا هرسیایگان لیود دخشیت
باشند .جریور خسالمی خیرخن سعی کرد روخب لود رخ با کشیورها حیوزه
لیطج فارر بیبود بخشد .آقا رفسنطانی در ییک کنفیرخنس مطبوعیایی بیا
یاکطد بر گسترر روخب با کشورها مسیران و هرطوخر ب وییژه کشیورها
لیطج فارس خعالم کرد کی آرخمیش در چیارچو

خسیتقالل ،خمنطیت مییی و

یرامطت خرضی هر کشورها منطق مطسر خست (آقایی.)9 :1386 ،
ینشزدخیی با کشورها خروپایی ،سازمانها بط خلرییی و  ...باعیث گردیید روخبی
خیرخن در خی بره حساس خز یاریخ جریور خسالمی بیا سیالتارها منطقی خ و بیط
خلرییی رو ب بیبود گرخیش پطدخ کند؛ هرچنط جایگاه «خیرخن» در منطق و نظام بط خلریی
برخ یأمط نطازها خقتصاد  ،خریقاء یافت (آقایی.)10 :1386 ،
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سیاست جهانی

 .4-7افزایش جایگاه امنیت و قدرت ملی
قب خز لود دخشت ،خی یفاوت مبتنی بر بازیعریف خرول ل مشیها سطاست لارجی
خیرخن بود .خگر قب خز خی دورخن ،دقایقی چون «ردور خنقال »« ،نی شیرقی ،نی غربیی»،
«رویکرد خیدئولوژیک» در سطاست لارجی و  ...حکم فرما بود و خز خی زخوی ب خمنطت و
قدرت میی نگریست میشد؛ خما حال ،در شرخی پسا-جنگ هم جایگاه خمنطیت و قیدرت
میی خفزخیش یافت و هم خینک یعریف خز خی مقول دچار دگردیسی شده خست.
در خی دوره ب قدرت و خمنطت میی خهرطت فرخوخنی دخده شد خمیا نیوع آن بیا گذشیت
فرق میکرد ،خکنون و در دوره زمامدخر هاشری رفسنطانی ،خی مؤلفی ها و فاکتورهیا
خقتصاد و نوساز سرمای دخرخن بود ک نشان خز خمنطت و قیدرت مییی دخشیت .در خیی
بره  ،قدرت میی ب مثاب بازساز لرخبیها و ویرخنیها جنگ قیردخد شد و زمانی کی
خز خمنطت رحبتی ب مطان میآمد ،بی یردید خمنطت خقتصاد در خولویت قیرخر میگرفیت و
مسائ فرهنگی ،خیدئولوژیکی ،سطاسی و  ...رنگ میبالت.
خفزخیش جایگاه خمنطت و قدرت میی در خی دوره ن بی لودبسیندگی و لودخیکیایی
میی بیک در قالب چندجانب گرخیی ،منطق گرخییی و یعامی سیازنده یعرییف میشید و
یکوی پطدخ میکرد .در قالب چندجانب گرخیی سازنده ،سرمای گیذخر لیارجی خفیزخیش
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سطاست لارجی جریور خسالمی خیرخن در زمان سازندگی ،یفیاوت و یریایز بیا دوره

پطدخ میکرد و بالتبع با خفزخیش خی گون سرمای گذخر ها خقتصادِ متزلزل ناشیی خز هشیت
سال جنگ یحرطیی یقویت و بیبود پطدخ میکرد و خی هم ب معنا خفزخیش قیدرت مییی
خیرخن در خبعاد گوناگون میی ،منطق خ و فرخمیی قیردخد میشید هیم خمنطیت رخ در وجیوه
مختیف یأمط میکرد .ب عنوخن نرون  ،خیرخن با خیخاذ چنیط سطاسیتی در منطقی قفقیاز و
آسطا مطان نفوذ فرخوخنی پطدخ کرد یا حد ک ب عنوخن مطانطی در قضایایی چون قره باغ
مدخلی مستقطری دخشت و خی ب رورت مضاعف خمنطت و قدرت خیرخن رخ بیبود بخشطد.
خینگون خریباطات در لیطج فارس و خروپا نطز مزخیا قاب مالحظ خ برخ قیدرت خییرخن
74
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ب خرمغان آورد.
 .4-8نوسازی به مثابه ایران گرایی
نوساز و یوسع خقتصاد میی خز محورها سطاسیتگذخر هاشیری رفسینطانی در دورخن
حکررخنی و بر خیرخن بود ک بر آنها پافشار میکرد .خی مسئی مییوخنسیت ریشی در
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دو مقول دخشت باشد :خول ،خیخاذ رهطافت وخقعگرخیان در دورخن پسا-جنگ ،دوم ،برجست
شدن «خیرخن» در خی دورخن (بیرلالف دورخن قبی کی مصیالح فرخمییی و خییدئولوژیکی
سططره دخشت) ...در دورخن سازندگی شور خنقالبی و آرمانی هم در سطاست دخلیی هم در
سطاست بط خلرییی یاحدود فروکش کرد ،و خی رویکرد وخقع گرخیان و عریگرخیان بود
ک جایگزی رهطافت سابق میشد (باقر دولت آباد و شیفطعی سیطف آبیاد :1395 ،
.)111-112
سطاستها خقتصاد هاشری رفسنطانی با محوریت نوسیاز  ،دسیتاورها
خقتصاد میری دخشت و رونق قائ یوجیی رخ برخ کشور ب جا گذخشت ک
در مطروع هر آنها موقعطت میی ،منطق خ و بط خلرییی «خییرخن» رخ بیبیود
بخشطد .برخساس برآوردها سازمان برنام و بودجی  ،رشید یولطید نالیالص
دخلیی خیرخن در خی دوره ب  6.4دررد بالغ گردید .ن ینیا کسر بودج 50
دررد سال  1367ب یوخزن بودج مبدل گردیید بیکی یرکطیب هزینی ها
دولیت بی نفیع هزینی ها عررخنیی یغططیر پطیدخ کیرد .خی هیا نرونی هایی خز
شالصها نوساز و بیبود خقتصاد خست ک گویا خفیزخیش سیطح رفیاه
مردم خیرخن میباشد (قنبرلو.)145 :1394 ،

"خلبت در خی دوره نقدها بسطار نسبت ب برنام ها آقا هاشری رفسنطانی وخرد
گردید .خفزخیش نرخ یورم ،یعرطق شکاف طبقیایی و فسیاد خقتصیاد خز جریی خنتقیادخیی
میباشد ک بر عیط دولت سازندگی مطرح میکردند"(قنبرلو.)145 :1394 ،
خما آنچ در خی قسرت مورد کنکار و وخکاور قرخر میگطرد خی خست ک نوسیاز
و برنام ها خقتصاد ب هررخه خلزخمات آن-خلبت بیا پیذیرر نقیدها -هرگیی در رخسیتی
خفزخیش قدرت و خمنطت خیرخن ،بیبود زندگی مردمان خی سیرزمط و یوسیع کشیور بیوده
خست« .خیرخن گرخیی» ب عنوخن یکی خز وجوه س گان هویت میی در برنام ها نوسیاز و
هرچنط خلزخمات سطاست لارجی خیی برنامی ها بی وضیوح قابی مشیاهده میباشید و
ژئوپیطتطک خیرخن بر مسائ خیدئولوژ خرجح دخنست میشود.
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سیاست جهانی

نتیجهگیری
دولتِ هاشری رفسنطانی -موسیوم بی دولیت سیازندگی -در شیرخیطی سیکّان هیدخیت
جنگ یحرطیی و لرخبیها ناشی خز آن برخ دولت مذکور خلزخمایی رخ خیطاد نریوده بیود
ک سطاست لارجی در آن دوره مأموریت فرخهم نریودن شیرخی بیرخ گسیترر روخبی
خقتصاد رخ برعیده دخشت .خز خی رو خفت شدید رشد خقتصاد در دورخن پیس خز جنیگ
موجییب شییده بییود یییا یغططییر رویکییرد در سطاسییت لییارجی آن دورخن خز وجاهییت زم
برلوردخر گردد و خولویت سطاستگذخر لارجی ب سیرت و سیو یوسیع «خمّخلقیرخ»
جیان خسالم سوق پطدخ کند.
نظام معنایی زمان دولت هاشری ک موجبیات یغططیر در سطاسیت لیارجی رخ فیرخهم
نروده بود شام خی موخرد میشود :دولیت پسیا-جنیگ ،نیوع یفسیطر خز خسیالم ،یوسیع
محییور  ،هویییت مطییدد ،نییوع یعریییف خز منفعییتمیی ،پرخگرایطسییم ،لصوریسییاز ،
بازنگر قانون خساسی ،گفتران وخقعگرخیی ،خعتدخل ،یغططر یصرطمسازخن.
در خی دوره با یغططر درک خییدئولوژیک خز سطاسیت بط خلریی بی درک ژئوپیطتطیک،
منافع میی خیرخن محوریت یافت و مصالح فرخمیی یا حدود یحتخلشعاع منافع میی قیرخر
گرفت .گسترر مناسبات بط خلرییی با هیدف یوسیع مییی و بی وسیطی رخهبیرد جییب
سرمای گذخر لارجی ب عنوخن ل مشی خریی سطاست لارجی خیرخن خنتخا

شد.
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جریور خسالمی خیرخن رخ بر عیده گرفت ک کشیور در وضیعطت لاریی قیرخر دخشیت.

نوخسانات و یشتتات ژئوپیطتطک در غر

خیرخن (عیرخق) ،شیرق (خفغانسیتان) ،جنیو

(شورخ هرکار لیطج فارس) و شرال (فرپاشی شورو ) ،هرگی بی نیوعی حاکرطیت
میی خیرخن رخ نشان گرفت بودند .بدی رورت «خیرخنطت» در قالب دفاع خز یرامطت خرضیی
کشور ب عنوخن یکی خز دخلها محور سطاست لارجی هاشری رفسنطانی مورد یوجی
قرخر گرفت.
در خی دوره با خیخاذ رخهبرد «منطق گرخیی میتگرخیان » ب جا «ردور خمتگرخیانی »
ب وضوح مشخص گردید ک «ژئوپیطتطک»(خییرخن) خز «خییدئولوژ »(خمیت) خرجیح خسیت.
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هرچنط برخ یقویت جایگاه خیرخن ،یینش زدخییی و هرزیسیتی مسیالرت آمطیز بیا سیایر
کشورها ب عنوخن نخستط قدم برخ دستطابی ب رشد و یوسع خقتصاد پیجویی شد.
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هم چنط نوساز و برنام ها خقتصاد ب هررخه خلزخمات آن-خلبت با پذیرر نقدها-
هرگی در رخستی خفزخیش قدرت و خمنطت خیرخن ،بیبیود زنیدگی مردمیان خیی سیرزمط و
یوسع کشور بوده خست .ماحص کالم خینک « ،خیرخن گرخیی» ب عنوخن یکی خز وجیوه سی
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گان هویت میی در برنام ها نوساز و هرچنط خلزخمات سطاست لارجی خی برنامی ها
ب وضوح قاب مشاهده میباشد و ژئوپیطتطک خیرخن بر مسیائ خییدئولوژ خرجیح دخنسیت
میشود.
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