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تاریخ دریافت99/2/9 :
تاریخ پذیرش99/9 /5 :
چکیده
پس از وقوع انقالب اسالمی ،روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران متأثر از متغیرهای گوناگونی بوده كه به نوبه خود
نوع و مرزهای روابط خارجی در دوره های مختلف را تعیین و مشخص كرده است .در واقع ،اهداف و نقشهای ملی
متفاوت در دورههای مختلف ،به سمتگیری های متفاوت و در نهایت ،روابط خارجی متفاوت در دورههای اول تا
چهارم منجر شده است .این سؤال اساسی مطرح میشود كه چه متغیرهایی در تعریف نقشها و اهداف ملی بیشترین
تأثیرگذاری را در دورههای اول تا چهارم داشته كه درنهایت ،به شکلگیری روابط خارجی متفاوت منجر شده است؟
یافتههای پژوهش نشان میدهد كه ساختار نظام بینالملل ،نیازهای داخلی ،درک و نگرش تصمیمگیرندگان و ژئوپلتیک
بهعنوان چهار متغیر اساسی باعث تعریف نقشها و اهداف ملی در دورههای اول تا چهارم شده كه در نهایت ،این
روند به شکل گیری مرزهای روابط خارجی در دورههای اول تا چهارم منجر شده است .آنچه در این دورهها باعث
شکلگیری روابط خارجی متف اوت شده ،متأثر از وزن متفاوت هر كدام از این متغیرهای چهارگانه در دورههای اول تا
چهارم است .روش پژوهش در این مقاله ،توصیفی -تحلیلی و روش گردآوری دادهها منابع كتابخانهای ،اسنادی و
اینترنتی است.
واژگان کلیدی :روابط خارجی ،سیاست خارجی ایران در دورههای حکومت دولت موقّت ،دولت آرمانگرایان
ایدئولوژی محور ،دولت عملگرایان مصلحتمحور ،دولت آرمانگرایان فرهنگمحور ،نقشهای ملی ،اهداف ملی،
سمتگیری

 .1استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی
 .2دكتری روابط بینالملل دانشگاه عالمه طباطباییsayehsar.yousefi@gmail.com
این مقاله مستخرج از پایاننامه دوره دكتری روابط بینالملل دانشگاه عالمه طباطبایی است.
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مقدمه

روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران پس از وقوع انقالب اسالمی تغییرات درخورتوجهی
نسبت به دوره قبل؛ یعنی رژیم پهلوی داشته است؛ ولی آنچه قابل توجه است ،تفاوتها در
رویکرد روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران در دورههای مختلف است كه با تعریف و
مشخصنمودن نقشها و اهداف ملی در دورههای مختلف ،تأثیر بسزایی بر نوع روابط
خارجی گذاشته است .منظور از نقشهای ملی ،وظایفی است كه حکومتهای وقت در
جهت عملی نمودن سمتگیریهای خود ارائه دادهاند ،مانند :صدور انقالب ،حامی
جنبشهای رهایی بخش و دولت سرمشق .اهداف ملی نیز تصمیماتی است كه در عرصه
سیاست خارجی برای تحقق آنها در كوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت اتخاذ كردند .اكنون
این سؤال اساسی قابل طرح است كه چه متغیرهایی در تعریف اهداف و نقشهای ملی در
دورههای مختلف به سمت گیری متفاوت و در نتیجه ،روابط خارجی متفاوت در دورههای
مختلف جمهوری اسالمی ایران منجر شده است؟
فرضیه پژوهش

ساختار نظام بینالملل ،نیازهای داخلی ،درک و نگرش مقامات تصمیمگیرنده و ژئوپلتیک
بهعنوان چهار متغیر اساسی باعث تعریف نقشها و اهداف ملی در دورههای اول تا چهارم
شده و در ادامه ،تعریف نقشها و اهداف ملی سمتگیری سیاست خارجی را مشخص
كرده كه در نهایت ،این روند به شکلگیری نوع و مرزهای روابط خارجی در دورههای اول
تا چهارم منجر شده است و آنچه باعث شکلگیری روابط خارجی متفاوت در دورههای
اول تا چهارم شده ،متأثر از وزن متفاوت هر كدام از این متغیرهای چهارگانه در دورههای
اول تا چهارم است.
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 .1چارچوب نظری

یک چارچوب نظری دربردارنده مفاهیم و ایدههایی است كه به پدیده خاصی مربوط
میشود  .این مقاله از چارچوب مفهومی كی.جی.هالستی الهام پذیرفته و در آن سعی شده با
توجه به مسائل مربوط به سیاست خارجی و بروندادهای آن ،با ارائه یک ایده جدید،
چارچوب مفهومی جدیدی ارائه شود .براین اساس ،توجه به تفاوت سیاست خارجی و
روابط خارجی بهعنوان یک ایده جدید قابل تأمل است.
 .1-1بروندادهای سیاست خارجي :نظام بینالملل محیطی است كه دولت ملتها در آن
عمل میكنند .هدفها ،خواستها ،نیازها ،ایستارها ،عرصه انتخاب و اعمال واحدهای
مزبور به طور عمده تحت تأثیر توزیع كلی قدرت در نظام مزبور ،دامنه و قواعد حاكم بر
این نظام قرار دارند .اعمال یا نظرهای سیاستگذاران برای حلّ مشکل یا تغییر در محیط –
یعنی در سیاستها – ایستارها یا اعمال دولت یا دولتهای دیگر ،تماماً بروندادهای سیاست
خارجی محسوب میشوند .دراین راستا ،مفهوم سیاست خارجی چهار ویژگی شاخص دارد
كه عبارتند از:
الف -سمتگیریهای سیاست خارجی؛
ب -نقشهای ملی؛
ج -هدفهای ملی؛
د -اعمال و روابط خارجی.
 .1-1-1سمتگیریهای سیاست خارجي :سمتگیری ایستارها و تعهدات كلی یک دولت
در برابر محیط خارجی است و راهبرد اصلی آن برای تحقق هدفهای داخلی و خارجی و
مقابله با تهدیدات مستمر است .در رابطه با سمتگیری میتوان به سمتگیری و ایجاد
ائتالف اشاره نمود.
 .2-1-1نقشهای ملي :مفهوم نقش ملی را میتوان تعریفی دانست كه سیاستگذاران از
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انواع متداول تصمیمات ،تعهدات ،قواعد و اقدامات مناسب برای دولتشان و وظایفی كه
باید در شرایط گوناگون جغرافیایی و موضوعی ایفا كند ،بهعمل میآورند .دراینرابطه
میتوان به نقش صدور انقالب و شاخصههایی چون حلّ مسالمتآمیز اختالفات بین
كشورها اشاره نمود.
 .3-1-1اهداف ملي :اهداف ملی ،اساساً تصویری از حالت آتی امور و مجموعه شرایط در
آینده است كه حکومتها مایلند بهدست سیاست گذاران ،با نفوذگذاری در خارج و یا تغییر
دادن ،زیر فشار گذاشتن و تداوم بخشیدن به رفتار دولتهای دیگر ،آن قصد یا هدف را
متحقق سازند(هالستی.)212 :1939 ،
 .4-1-1اعمال و روابط خارجي :به «اقداماتی كه حکومتها برای عملی ساختن برخی
سمتگیریها ،اجرای نقشها یا دستیابی به هدفها و دفاع از آنها در برابر دیگران انجام
میدهند ،اعمال میگویند(هالستی.)298 :1939 ،
در نهایت ،این پژوهش برای بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعریف نقشها و اهداف
ملی در قالب سمتگیری سیاست خارجی و در نتیجه ،مشخص شدن مرزهای روابط
خارجی بر چهار متغیر كلیدی ،شامل :ساختار نظام بینالمللی ،نیازهای داخلی ،نوع ادراک
سیاستگذاران از یک خطر خارجی مستمر كه ارزشها و منافعشان را تهدید میكند و
ژئوپلتیک ،تأكید میكند كه در نمودار ذیل ترسیم شده است.
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متغیرهای وابسته

متغیرهای مستقل

متغیرهای چهارگانه

روابط خارجی
 كنش و واكنش -با ملتها و دولتها

 -1ساختار نظام بینالملل

*

سمت گیریها:
شکل میدهد به:

 عدم تعهد -ائتالف

به اتخاذ منجر میشود

نقشهای ملی اهداف و
منافع ملی

 -2نیازهای داخلی
به تعریف منجر میشود
 -9درک و نگرش مقامات تصمیم گیرنده
 -9ژئوپلتیک
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 .2دوره اول :حاکمیت واقعگرايان منفعتمحور()1311-1318

سمتگیری یا راهبرد مورد توجه دولت موقت «عدمتعهد» بوده است كه همان سیاست
موازنه منفی دكتر مصدق در جریان ملیشدن صنعت نفت است .دراینرابطه ،بازرگان به
نهضتهای آزادی خواهی در ایران از انقالب مشروطیت تا پیروزی انقالب اسالمی اشاره
میكند كه تمام سعی و تالش آنها این بوده تا استقالل را محقق سازند و بیگانگان را از
كشور خارج نمایند .بازرگان در دنبالهروی از سمتگیری مورد توجه دكتر مصدق ،نظر
فوق را مطرح میسازد كه در واقع استراتژی عدمتعهد دولت موقت را در روابطش با شرق
و غرب نیز نشان میدهد(بخشایشی اردستانی89-82 :1935 ،؛ سولیوان .)189 :1932 ،در
این بخش ،سمت گیری سیاست خارجی دولت موقت با توجه به تأثیر متغیرهای چهارگانه
پژوهش بر تعریف نقشها و اهداف ملی و در نتیجه شکلدهی به روابط خارجی بررسی
خواهد شد.
 .1-2متغیر ساختار نظام بینالملل :پس از جنگ جهانی دوم تا زمان فروپاشی شوروی در
سال  1991ساختار نظام بینالملل وضعیتی دوقطبی و آشتیناپذیر داشت .با توجه به چنین
وضعیتی دولت موقت با اتخاذ راهبرد عدمتعهد ،ایجاد ارتباط با آمریکا را مدّنظر قرار داد.
دراینرابطه از آمریکا درخواست مبادله اطالعات سرّی بر ضد شوروی كردند و همچنین،
از آمریکا خواستند كه فعالیت مستشاران نظامی خود را در ایران تمدید كند .همچنین ،آنچه
در اسناد النه جاسوسی در خصوص پیشنهادهای آمریکا برای ایجاد رابطه نیز آمده ،به
تمایل دولت موقت به غرب اشاره دارد؛ از جمله ارتقای سطح روابط دیپلماتیک تا حدّ
سفیر ،تمهید مالقات با امام توسط دولت موقت ،توسعه پایگاههای خبری آمریکا در
ایران(بخشایشیاردستانی )89-82 :1935 ،و  . ...بهطور كلی ،باید گفت كه دولت موقت با
توجه به همه مسائل مربوط به اقدامات آمریکا نسبت به ایران؛ از جمله ایجاد كودتای 28
مرداد  ،1992معتقد به حفظ و ادامه روابط با آمریکا در تمام سطوح بودند كه بهویژه در
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زمینه روابط نظامی و اطالعاتی این امر تحقق یافت(اسناد النه جاسوسی ،جلد نهم و دهم:
.)99-91
 .2-2نیازهای داخلي :در واقع ،یکی از مهمترین شاخصههایی كه در چارچوب متغیر
نیازهای داخلی مورد توجه دولت موقت قرار گرفت ،نیازهای ناشی از شرایط سیاسی
كشور بود كه بر استقالل كشور تأكید شده بود و در راستای نگرشهای مردمی نیز قرار
داشت .در این رابطه « از نظر بازرگان شعار آزادی – استقالل و حکومت اسالمی اساسی
بود»(بازرگان ،)993 :1932 ،كه منظور از آن تغییر در ساخت سیاسی كشور بود.
 .3-2نگرشهای نخبگان سیاسي در دولت موقت از تهديدات نسبت به منافع ملي :دراین
رابطه باید به دو مطلب توجه داشت :اول ،از آنجا كه در عرصه سیاست خارجی
برداشت های ارزشی و ایدئولوژیک مورد توجه دولت موقت نبود؛ لذا تهدیدی كه از سوی
قدرتهای بزرگ نسبت به كشور احساس میشد ،در راستای تهدید به منافع ملی تعریف
می شد .در این رابطه سعی دولت موقت این بود كه به اقدامات تندی نسبت به ابرقدرتها
دست نزند؛ هرچند در برخی شرایط اینگونه نبود؛ برای مثال ،هاشم صباغیان ،وزیر وقت
كشور در واكنش به اعتراض بروس ال لنگ ،كاردار سفارت آمریکا در ایران در خصوص
اعدامها چنین پاسخ داد كه رای دادگاههای انقالب با حقیقت تطبیق میكند و چون قوانین
اسالم مترقیتر از قوانین حقوق بشر است ،برای ما مهم نیست كه حقوق بشر چه عقیدهای
در این موارد دارد؛ یا صادق طباطبایی ،سخنگوی دولت هم این اظهارات را یک فضولی
بیجا دانست(جمهوری اسالمی .)58/3/9 ،دوم اینكه ،با توجه بهویژگیهای دولت موقت از
جمله :تخصص گرایی ،توجه به نقش مردم كه صاحب حکومت هستند و اولویت دادن به
مصالح و منافع كشور ،باید گفت كه نگرشهای اعضای این گروه نیز تحت شعاع این
ویژگیها قرار داشت .برایناساس ،میتوان گفت در عرصه داخلی نیز نگرشها حول منافع
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ملی تا اصول ارزشی قرار داشت .در این رابطه بازرگان معتقد بود هدف ما خدمت به ایران
است از طریق اسالم(بازرگان ،بیتا.)119 :
 .4-2ژئوپلتیک :با وقوع انقالب اسالمی و سرنگونی نظام سلطنتی در ایران بهعنوان ژاندارم
منطقه و حافظ منافع ایاالت متحده بر نقش ژئوپولتیک ایران افزوده شد .از طرفی دیگر،
سیاست جغرافیایی ایران در دوره دولت موقت اغلب سعی در كنارهگیری از اختالفات دو
ابرقدرت بود؛ هر چند شوروی نیز سعی داشت كه سطح روابط خود را گسترش بخشد.
البته ،موقعیت ژئوپولتیک ایران با برخورداری از خلیجفارس و تنگه استراتژیک هرمز و در
چارچوب روابط بین دو ابرقدرت وقت نمیتوانست نادیده انگاشته شود .بههر حال،
دراینخصوص دولت موقت ،اعتدال را در چنین شرایط منطقهای با « لغو قرارداد امنیتی
 1993با آمریکا» و «فصل  5و  3قرارداد مودت سال  1921بین ایران و شوروی از خود
نشان داد».
 .1-2تعريف نقشهای ملي در تعامل با متغیرهای چهارگانه :ازآنجاییكه اعضای دولت موقت
سعی در اجرای تصمیمات و سیاستهای مورد توجه خود داشتند؛ لذا تکالیف و وظایف
دولت خود را در صحنه نظام بینالمللی و در عرصه سیاست خارجی تعیین نمودند و
درواقع نشان دادند كه چرا كشور ایران باید نقشهای ارائهشده را ایفا كند .در چارچوب
نقشهای ملی ،دولت موقت به نقش دولت «سرمشق» معتقد بودند و درواقع ،بسیاری از
نقشهای ملی كه توسط دیگران ارائه میشده و غالباً دارای جنبه ایدئولوژیک بوده ،مورد
قبول دولت موقت نبوده؛ از جمله صدور انقالب و حامی جنبشهای آزادیبخش؛ برای
مثال ،ابراهیم یزدی ،وزیر خارجه وقت دولت موقت پس از كریم سنجابی اعالم نمود كه
«ما قصد صدور انقالب را نداریم»(نهضت آزادی.)23 :1931 ،
 .6-2تعريف اهداف و منافع ملي در تعامل با متغیرهای چهارگانه :بهنظر میرسد با توجه
بهمدت زمانی كه دولت موقت حاكمیت را در دست داشت ،نمیتوان اهداف مشخصی را
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در نظر گرفت؛ اما با توجه به خواسته های دولت موقت؛ از جمله پرداختن به مسائل داخلی
برای الگو قرار گرفتن ،عدم صدور انقالب ،توجه بهسمتگیری عدمتعهد و تغییر در
ساخت سیاسی كشور ،میتوان اهدافی را برشمرد .دراینرابطه پس از این سؤال خبرنگار
تلویزیون شوروی از آقای بازرگان در تاریخ  53/12/29كه هدفهای عمده انقالب اسالمی
در ایران كدامند ،ایشان در پاسخ به سه هدف اشاره نمودند:
«اول :از بين بردن نظام استبدادي  0022ساله ايران؛ دوم :تأمين استقالل و از
بين بردن و جلوگيري از تسلط و استيال و دخالت سياستهاي خارجي؛ سوم:
برقراري نظام اسالمي در ايران»(،بازرگان.)8 :2630 ،

در ذیل وزن هر كدام از متغیرهای چهارگانه در روابط خارجی در قالب نمودار بهترتیب
آمده است:
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نمودار  :1وزن متغیرهای چهارگانه در دوره اول

 .3دوره دوم حاکمیت آرمانگرايان ايدئولوژی محور 1361-1368

 .1-3ساختار نظام بینالملل :با توجه به اینكه نظام بینالملل بهدلیل حاكمیت سلطه از نظر
مقامات تصمیمگیرنده به رسمیت شناخته نمیشد و چون نظام شرق و غرب سعی در
روابط سلطهمآبانه با جهان داشتند؛ لذا برای تغییر این رابطه تالش كردند .در تحت این
نگرش ساختار جهان بر دو بنیاد استوار بود :داراالسالم و دارالکفر .برایناساس ،ایران
بهعنوان امّالقرای جهان اسالم نقش بسیار مهمی در این ساختار جدید در عرصه سیاست
خارجی داشت؛ زیرا در نظام اسالمی « سیاست خارجی انعکاسی از عقیده اسالمی است كه
حد و مرز نمیشناسد و در چارچوب بنیانهای ملی ،منطقهای ،نژادی یا جغرافیایی محصور
نمیماند؛ بلکه رسالتی جهانی دارد»(قزوینی.)33 :1939 ،
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 .2-3نیازهای داخلي :در این رابطه ،شعار استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی نیازی سیاسی
بود كه باید برآورده میشد .این نیازهای داخلی بهتدریج و با ادامه جنگ در شاخصههای
اقتصادی نیز تبلور یافت .در این راستا ،میتوان تشکیل اكو را در سال  1985با شركت
ایران ،تركیه و پاكستان یادآور شد .این سازمان همکاریهای اقتصادی منطقهای هر چند در
واقع نوعی توازن در مقابل سازمانهای عربی و در جهت تأمین نیازهای امنیتی  -دفاعی
قلمداد می شد ،تأمین نیازهای اقتصادی ایران از طریق این سازمان نیز مورد توجه بود.
 .3-3نگرش نخبگان سیاسي از تهديدها نسبت به ارزشهای نظام :دراین رابطه باید به نگرش
مقامات تصمیم گیرنده به تهدیداتی كه نسبت به اصول ارزشی احساس میشد ،توجه نمود.
در این خصوص ،تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم از سوی اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت
متحده آمریکا و احیاناً كشورهای وابسته به این دو ابرقدرت؛ بهویژه دولتهای منطقه
خاورمیانه در نگرش مقامات تصمیمگیرنده نوعی تهدید و ناامنی برای نظام و ارزشهای
آن قلمداد میشد.
درواقع ،درک و نگرش مقامات ایران نسبت به آمریکا و شوروی با عنایت به رفتارها
و سیاستهای این دو كشور؛ بهویژه آمریکا در قبال ایران با توجه به ویژگیهای شخصیتی
افراد انقالبی بسیار خصمانه بوده است(هدمن.)59 :1939 ،
 .4-3وضعیت ژئوپلتیک :براساس وضع جغرافیایی هر چند اتحادی در چارچوب سازمانی
مركب از كشورهای منطقه شکل گرفته بود؛ اما بُعد ایدئولوژیک سمتگیری عدمتعهد در
چارچوب تقسیم جهان به داراالسالم و دارالکفر بیانگر این بوده است كه خصوصیات
جغرافیایی چندان در سیاست خارجی این دوره مورد توجه نبوده است .این امر این
واقعیت را مطرح میسازد كه با عنایت به نورمها و ارزشهای اسالمی مورد توجه در این
دوره محصوریتهای جغرافیایی جایگاهی مهم در اولویتهای سیاست خارجی ندارد.
درواقع ،ایران در عرصه سیاست خارجی رسالتی جهانی برای خود برگزید و به اصولی در
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این رابطه معتقد بود كه با توجه به اصول چهارگانه  152تا  155از اصل دهم قانون اساسی
كه مربوط به سیاست خارجی است ،این مهم هویدا میشود .درواقع ،این اصول،
جهانشمولی ب ودن سیاست خارجی را در بُعد ایدئولوژیک استراتژی سمتگیری عدمتعهد
نشان میدهد.
 .1-3تعريف نقشهای ملي در تعامل با متغیرهای چهارگانه در دوره دوم :نقشهای ملی در
دوره دوم ،درواقع بهعنوان تصمیمات و تعهدات و وظایفی است كه دولت باید آنها را
اعمال مینمود و متحقق میساخت .آرمان ها و اهدافی كه در نظام انقالبی ایران ارائه
شدهاند ،اصول جهانشمولی و ایدئولوژیک داشته و در تصمیمات سیاست خارجی و در
چارچوب نقش های ملی نیز معنای خاص خود را یافت .بر این اساس ،میتوان در قالب
نقش های ملی در سیاست خارجی از صدور انقالب نام برد كه پنج شاخصه برای آن
متصور است كه عبارتند از :سنگر انقالب و رهاییبخش ،حامی جنبشهای رهاییبخش،
مدافع ارزشها و اعتقادی خاص ،دولت سرمشق ،حافظه منطقه

.

 .6-3تعريف اهداف ملي در دوره دوم در تعامل با متغیرهای چهارگانه :هرچند میتوان در
رابطه با اهداف م لی ،تقسیمات متعددی را ارائه نمود؛ اما در این دوره با توجه به شرایط
جنگی كشور به اهداف ملی از نظر زمانی؛ یعنی اهداف كوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
اشاره می شود .در رابطه با اهداف مورد توجه در سیاست خارجی در دوره دوم باید گفت
كه بهعلت توجه به آرمانهای ارزشی اسالم كه در زمره اهداف بلندمدت قرار میگیرند،
جزو اهدافی بودند كه حیاتی بوده و میبایست در كوتاهمدت اجرا میشد .برهمین اساس،
با توجه به مکتب اسالم و ارزشهای اسالمی ،تبیین اصول ارزشی در سیاست خارجی
اولویت یافت .در این رابطه باید به این مسأله كلی توجه داشت كه هدف حیاتی مذكور
برگرفته از اصول مورد توجه در جمهوری اسالمی بوده است كه در چارچوب دو اصل
نهشرقی ،نه غربی و صدور انقالب قرار داشت؛ ضمن اینكه در این دوره هر دو اصل
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ایدئولوژیک بوده و بهویژه اصل دوم جنبه برونمرزی و جهانشمولی داشته است .بهطور
كلی ،اهدافی كه در راستای تحقق اصول این دوره بوده ،شامل تالش در جهت برقراری
حکومت جهانی اسالم ،حمایت از مستضعفان علیه مستکبران ،دفاع از حقوق مسلمانان،
دعوت ،حفظ استقالل و تمامیت ارضی است.
 .1-6-3قطعنامه  198و تغییر در اهداف سیاست داخلي و خارجي :قبل از پذیرش قطعنامه و
در دوره دوم با رویكارآمدن میرحسین موسوی در مقام نخستوزیر ،بهتدریج حاكمیت
رادیکالها مستحکم شد .این شرایط بستری را فراهم نمود تا رادیکالها بتوانند برنامهها و
سیاستهای مورد توجه خود را در عرصه بینالمللی اجرا كنند .برهمین اساس ،نگرش
غالب بر كشور ،نگرش آرمان گرایی بوده كه با توجه به اصول مورد نظر ،این گروه سعی در
تحقق بخشیدن آن در سطح منطقه و جهان را داشتند .نهایتاً قطعنامه  598در پی گزارشی
صادر شد كه دبیركل وقت سازمان ملل متحد ،آقای دكوئیار در تاریخ  91دسامبر  1983به
شورای امنیت ارائه نمود و در آن از اعضای شورای امنیت؛ بهویژه از اعضای دایم
درخواست كرد كه برای خاتمه جنگ تالش جدی كنند(منصوریالریجانی.)219 :1981 ،
بههرترتیب ،سرانجام امام(ره) پذیرش قطعنامه  598را با توجه به گزارشهای وزارت
امورخارجه اعالم نمودند.
 .1-3روابط خارجي در دوره دوم متأثر از سمتگیری سیاست خارجي

از آنجاكه این دوره مصادف با جنگ نیز بوده ،قدرتهای بینالمللی؛ بهویژه آمریکاا حاامی
عراق بوده و كنش و واكنش در روابط خارجی ایران اغلب با كشورهای عرب منطقاه باوده
است؛ لذا بهطور كلی ،میتوان به چهار مؤلفه در سیاستهای منطقهای در دوره دوم كاه باا
جنگ نیز قرین بوده ،اشاره نمود -1 :همکاری و مشاركت نزدیک باا برخای از كشاورهای
عضو جبهه پایداری عرب نظیر سوریه؛  -2ایجاد رابطه اصولی و عمالگرایاناه باا تركیاه و
پاكستان براساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلای یکادیگر و گساترش رواباط
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اقتصادی ثمربخش(شیخحسنی)18 :1935 ،؛  -9مخالفت با مواضع و گرایشهاای حاكماان
عرب خلیج فارس و گروه اعرب میانه رو(ایزدی)119 :1931 ،؛ -9مخالفت با كشور اسارائیل:
اسرائیل بهعنوان یک كشور غاصب و اشغالگر قلمداد میشد.
براساس مؤلفههای ذكر شده در رابطه با سیاست خارجی منطقهای میتوان به دو
مورد اشاره نمود -1 :بهدلیل اهداف ایدئولوژیک نظام سیاسی «ملتها» مورد خطاب ایران قرار
گرفتند ،نه دولتها .دراین رابطه ،ایران موضع حمایتگرایانه را نسبت به جنبشهای
آزادیبخش به نمایش گذاشت؛  -2اما منحصراً این امر به این مفهوم نیست كه جمهوری
اسالمی ایران هی

ارتباطی با دولتها نداشته است .برعکس ،چنانكه گفته شد ،در

چارچوب سیاست عملگرایی رابطه با دولتها تنها تابع مقتضیات بود كه در اینرابطه
میتوان به رابطه بین سوریه و ایران اشاره نمود(فرهمند.)33 :1981 ،
نمودار :2وزن متغیرهای چهارگانه در دوره دوم
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براساس موارد گفته شده در دوره دوم ،متغیر نگرشهای مقامات تصمیمگیرنده و
نوع نظام سیاسی ،ساختار نظام بینالملل ،نیازهای داخلی ،ژئوپلتیک بهترتیب بیشترین تأثیر
را داشتهاند.
 .4دوره سوم حاکمیت عملگرايان مصلحت محور()1368-1316

 .1-4ساختار نظام بینالملل :تحت شرایط موجود ،قطب دیگر نظام بینالملل سعی كرد
ساختار جدید نظام بینالملل را خود طرحریزی نماید .لذا با روی كار آمدن جورج بوش و
پس از جنگ دوم خلیج فارس كه دشمن دیروز متحد امروز شد ،نظم نوین جهانی مطرح
شد .در روند جدید ،كنش و واكنش در نظام بینالملل براساس قدرت نظامی ،جای خود را
به رقابت های اقتصادی و وابستگی متقابل داد .در این نظام جدید اروپای غربی ،ژاپن و
حتی روسیه بهعنوان شركای كوچکتر محسوب میشدند(امیراحمدی .)19 :1931 ،در همین
راستا ،جمهوری اسالمی ایران سعی كرد كه متأثر از وضعیت جدید سیاست
عملگرایانهتری را در قالب سیاست ائتالف در پیش بگیرد.
 .2-4نیازهای داخلي :در دوره سوم با توجه به وضعیت كشور در شرایط جدید ،سه
شاخصه مهم ایدئولوژیک ،اقتصادی و نظامی در چارچوب متغیر نیازهای داخلی مورد
توجه بیشتری قرار گرفت كه گویای تغییر در سیاستهای داخلی و خارجی دولت قبلی نیز
هست؛ زیرا دیدگاه ایدئولوژیک اولویت صدور انقالب تغییر كرد .از نظر اقتصادی مسأله
تمركز اقتصاد در دست دولت ،جای خود را به خصوصیسازی و تعدیل اقتصادی داد و
همچنین ،پیامد جنگ تحمیلی مسائل نظامی را پس از مسائل اقتصادی در اولویت قرار داد؛
اما بهعنوان مهمترین نیاز در راهبرد ائتالف مسأله بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ
تحمیلی قرار داشت كه به همکاری با دولتهای دیگر نیاز داشت و برایناساس ،اولویت
اول در مسائل داخلی در این دوره توسعه اقتصادی اعالم شد.
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 .3-4درك و نگرش مقامات تصمیمگیرنده از تهديدات به ارزشها و منافع ملي :با توجه به
تغییر سمتگیریها در این دوره و با توجه با ارائه اولویتهای اقتصادی در رأس
سلسلهمراتب اهداف ملی ،بهنظر میرسد منافع ملی بهعنوان حیاتیترین ارزش از سوی
مقامات تصمیمگیرنده درنظر گرفتهشده كه شاخصههای اصلی این منافع را مسائل اقتصادی
و نظامی تشکیل می دادند .از سوی دیگر ،با توجه به تغییرات ژئوپلتیک منطقه شمالی و
بهطور كلی ،تغییر در ساختار نظام بینالمللی فوریتهای سیاست خارجی بهصورت
واقعبینانهای مورد توجه قرار گرفت و سعی شد محدودیتهای اقتصادی و سیاسی و
نظامی برطرف شود .لذا در راستای تحقق شاخصههای اقتصادی و نظامی از یک سو رونق
و رفاه اقتصادی و از سوی دیگر ،ثبات سیاسی ،نظامی و امنیتی مورد توجه قرار گرفت .در
این رابطه ،آقای هاشمیرفسنجانی معتقد بودند كه تحریمها ،محاصرهها ،مشکالت روانی و
فشارهای جنگ را باید عمدهترین عوامل ایجادكننده مشکالت و محدودیت ایران
دانست(احتشامی .) 112-111 :1938 ،هر چند نباید از مسائل ارزشی و اصولی نیز كه در
برخی از شرایط در تصمیمگیریها لحاظ می شد غافل بود؛ اما درک و نگرش مقامات
تصمیمگیرنده در عرصه سیاستگذاری خارجی اغلب تحت شعاع منافع ملی قرار داشت
تا ارزشهای ایدئولوژیک.
 .4-4وضعیت جغرافیايي :شکلگیری ژئوپلتیک جدید در منطقه شمالی و جنوبی كه نشأت
گرفته از تغییر ساختار نظام بینالملل بود ،در دوره سوم با روی كار آمدن آقای
هاشمیرفسنجانی و بهویژه پس از فروپاشی شوروی و ظهور كشورهای مستقل
مشترکالمنافع( )CISتغییرات شگرفی را در سمتگیری «نهشرقی ،نهغربی» پدید آورد.
دراینرابطه بهعلت قرب جغرافیایی و به عللی نظیر تشابهات فرهنگی و اقتصادی در
چارچوب سمتگیری جدید ،ایجاد ائتالف و روابط با كشورهای منطقه محور كار قرار
گرفت .در قالب این راهبرد باید گفت كه جمهوریهای تازه به استقالل رسیده درصدد
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ایجاد روابط با كشورهای مختلف برای تأمین نیازهای خود برآمدند .بهدلیل برخورداری از
برخی امتیازات مانند ذخایر نفت و گاز معتنابهی كه در این كشورها ،از جمله آذربایجان و
تركمنستان وجود داشت ،ایجاد روابط و گسترش با این كشورها با مشکالتی مواجه شد كه
منابع ناامنی و تهدید برای كشور محسوب میشد .بااینهمه ،نگاه به همسایگان شمالی در
صدر سیاست خارجی منطقهای ایران قرار گرفت .با تسری تحلیل فوق در چارچوب متغیر
مذكور و سمتگیری جدید ،همسایگان جنوبی نیز مورد توجه خاص قرار گرفتند .پیشنهاد
همکاری با شورای همکاری خلیج فارس از سوی هاشمی رفسنجانی شاهدی بر این
مدّعاست.
 .1-4تعريف نقشهای ملي در دوره سوم و تغییر در شاخصههای آن در تعامل با متغیرهای

چهارگانه :با توجه به تأثیرگذاری ایران در منطقه و جهان ،ایران در دوره سوم نقشهای ملی
متفاوتی را ایفا كرده است .این نقش های ملی در این دوره تغییراتی یافت؛ برای مثال ،مسأله
صدور انقالب را میتوان ذكر نمود كه بهویژه ایران «پس از خاتمه جنگ با عراق ،از
انقالب اسالمی در سراسر خلیجفارس كمتر صحبت كرده است»(فولر،)113-113 :1933 ،
به طور كلی ،با توجه به نگرش پراگماتیسمی دولت آقای رفسنجانی و تغییرات منطقهای و
جهانی نقشهای ملی متفاوتی در سیاست خارجی ایران متجلی گشت.
 .6-4شکلگیری اهداف ملي در تعامل با متغیرهای چهارگانه :در میان انواع هدفهای ملی
كه بهصورت هدفهای مستقل و وابسته ،اهداف كوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت ،ظاهری
و واقعی ،سازگار و ناسازگار ،هدفهای متحد و متفرق ،هدفهای حفظ وضع موجود و
تغییر وضع موجود تقسیمبندی میشوند(قوام)119 :1932 ،؛ میتوان گفت كه در دوره سوم
هدفهای كوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت بیش از دیگر اهداف مذكور مورد توجه قرار
گرفته است؛ هر چند می توان گفت كه در عمل ،دیگر اهداف جزئی از اهداف كوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت بهشمار میروند؛ برای مثال؛ هدفهای مستقل را میتوان بهعنوان
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یکی ار هدفهای كوتاهمدت در نظر گرفت؛ مثال عضویت كشورهای مستقل
مشترکالمنافع در سازمان همکاری اقتصادی(اكو) در راستای سمتگیری ائتالف و
هدفهای كوتاهمدت قرار داشته است .بههرحال ،در چارچوب اهداف كوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت كه عامل زمان ،تخصیص منابع ،بهكارگیری تکنولوژی و حوزه عمل
دخالت دارند(قوام ،)115 :1932 ،هدفهای كوتاهمدت توجه بیشتری را بهویژه در زمینه
توسعه اقتصادی در بُعد داخلی بهخود معطوف نمود؛ برای مثال« ،سیاستهای آزدسازی
اقتصادی و خصوصی سازی ،جانشین الگوی اقتصادی نامنظم و مختلط دهه قبل شد .این
راهبرد همچنین مشاركت گروههای خارجی بهگونه دوجانبه و چندجانبه را در بخش
خصوصی و دولتی به عنوان الگوی مناسبی برای بهبود مدل اقتصاد ایران در نظر گرفت .این
امر در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی ایران كه برنامهای پنجساله بود ،متحقق
گردید»(احتشامی .)21 :1938 ،همچنین ،تقویت تواناییهای دفاعی ایران كه بهویژه پس از
جنگ خلیجفارس مورد توجه قرار گرفت ،جزو هدفهای میانمدت قلمداد میشود.
بهطور كلی ،می توان گفت كه راهبرد سیاست خارجی در دوره سوم را باید در قالب
دو هدف كامالً مشخص و فوقالعاده بازسازی اقتصادی و نظامی در حیطه سیاسات داخلای
مورد توجه قرار داد(احتشامی )111 :1938 ،كاه درواقاع ،اگار بخاواهیم سلسالهمراتبای از
اهداف ملی را در دوره سوم در نظر بگیریم ،باید بگوییم كه توساعه اقتصاادی و نظاامی در
صدر اولویتها و مسائل مربوط به صدور انقالب در اولویت بعدی قرار گرفت.
 .1-4روابط خارجي ايران در دوره سوم متأثر از سیاست خاارجي :در واكانش باه سیاسات
خااارجی ایااران در سااطح منطقااهای از سااوی كشااورهای خلاایج فااارس و كشااورهای
مشترکالمنافع در سطح بینالمللی ،از سوی آمریکا و دیگر قدرتهای اروپاایی و اقاداماتی
انجام شد كه روابط خارجی ایران را متأثر ساخت.
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 .1-1-4خاورمیانه ،تأکید بر کشورهای عرب جنوب خلیجفارس :در منطقه خاورمیاناه رواباط
خارجی ایران با ایان كشاورها؛ باه ویاژه كشاورهای جناوب خلایج فاارس در چاارچوب
موضوعهایی ،چون :اعاده نظم و ثبات ،امنیت دسته جمعی و رقابت تسلیحاتی قارار داشات
كه روابط بین كشورها را با ایران با فراز و نشیب همراه نمود.
 .2-1-4کشورهای مستقل مشتركالمنافع :پس از فروپاشی شوروی و تشکیل جامعه
كشورهای مشترکالمنافع) (CISو بهطور كلی ،استقالل كشورهای تازه به استقالل رسیده
آسیای مركزی و قفقاز تأثیر ایران محرز بود و میتوانست بهعنوان تأمین كننده امنیت و
برعکس تهدیدكننده این كشورها باشد .درواقع ،مهمترین موضوعها و ویژگیهای
كشورهای منطقه آسیای مركزی و قفقاز در این شرایط موارد زیر بود -1 :جایگاه و نقش
روسیه؛  -2ورود بازیگران جدید منطقهای و قدرتهای بینالمللی؛  -9شکلگیری جدید
موازنه قدرت؛  -9بیداری و آگاهی مردم كشورهای تحت سلطه شوروی و توجه مجدد به
مسأله قومیت ك ه منافع ملی را در این كشورها دچار چالش میكرد؛  -5ناآگاهی و بیتجربه
بودن حاكمان تازه به قدرت رسیده در این كشورها؛  -3وجود منابع عظیم زیرزمینی؛
بهویژه نفت و گاز) .(krenitsky, 2001: 20-21ایران نیز با توجه به این تغییر عظیم «نگاه به
شمال» را در چارچوب سمتگیری ائتالف برگزید كه بهعنوان مهمترین اقدام كه نقطه آغاز
روابط با شوروی نیز بود ،مالقات آقای هاشمیرفسنجانی در ژوئن  1989و در پی آن
انعقاد قرارداد اقتصادی دهساله و همکاریهای نظامی به ارزش ششمیلیون دالر
بود( .)Michael. Rothenburg, 1992: 1براساس اقدامات انجامشده در این دوره ،در میان
این متغیرها ،متغیر نیازهای داخلی ،ساختار نظام بینالملل ،نگرش مقامات تصمیمگیرنده و
ژئوپلتیک بهترتیب بیشترین تأثیر را داشتهاند.
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نمودار :9وزن متغیرهای چهارگانه در دوره سوم

 .1دوره چهارم :حاکمیت آرمانگرايان فرهنگ محور()1316 – 1384

دورة چهارم پس از تحوالت سیاسی و اجتماعی ناشی از جنگ و مسائل دوران سازندگی
پس از انتخابات دوم خرداد  1933شکل گرفت .درواقع ،با ریاستجمهوری سیدمحمد
خاتمی دوره جدیدی در سیاستهای خارجی و بهویژه داخلی ایران آغاز شد؛ هرچند
سمتگیری سیاست خارجی در این دوره همان سمتگیری ائتالف و ائتالف سازی دوره
پیشین بود كه در قالب گفتمان گفتگوی تمدنها در روابط خارجی اجرا شد .براین اساس،
تأثیر متغیرهای چهارگانه را در سیاست خارجی و روابط خارجی دوره چهارم بررسی
خواهیم كرد.
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 .1-1ساختار نظام بینالملل :در چارچوب متغیرهای چهارگانه در دوره چهارم ،نخستین
متغیر ساختار نظام بینالملل است كه از سال  1991تغییر یافت و وارد مرحله نوینی شد و
با از بین رفتن قطب رقّیب ،ایاالت متحده آمریکا سعی در هژمون جهانی داشت و هرچند
روند نظام بینالملل حاكی از اولویت مسائل اقتصادی بود و بهعبارتی ،نرمافزاری قدرت بر
سختافزاری قدرت سبقت جسته است؛ ولی میتوان گفت در روابط بینالملل كنونی
«قدرت نظامی بحث غالب و مسائل رفاهی شایع و رایج است»(سیفزاده .)23 :1938 ،دراین
رابطه ،رقابت و گسترش اتحادیههای اقتصادی منطقهای میان اتحادیه اروپا ،آسهآن و نفتا
گویاست .در راستای گسترش اتحادیه اقتصادی منطقهای؛ برای مثال «كشورهای جنوب شرق
آسیا بههمراه چین توافق كردند كه ظرف ده سال آینده بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان را
در آسیا دایر كنند كه این منطقه آزاد تجاری جمعیتی نزدیک به دومیلیارد نفر را شامل
میشود»(نوروز .)9 :1981 ،در واقع ،میتوان گفت كه ساختار نظام بینالملل حالتی تک-
چندقطبی داشته كه بهصورت موضوعی در قالب اقتصادی ،نظامی و فرهنگی سیاسی قابل
بررسی است؛ ضمن اینکه نظم این ساختار در سال  2111و  2119به محک آزمون گذاشته
شد.
 .2-1نیازهای داخلي :یکی دیگر از متغیرهای چهارگانه متغیر نیازهای داخلی است كه در
تدوین سیاست خارجی در دوره چهارم و اجرای آن در روابط خارجی تأثیرگذار بوده
است .دراینراستا ،در دوره اول ریاستجمهوری آقای خاتمی مسأله جامعه مدنی ،توسعه
سیاسی ،آزادی بیان ،مشاركت گسترده مردم و  ...بهعنوان اولویت اول در سیاستهای
داخلی مطرح شد كه دراینراستا وجه مشخص سیاست خارجی نیز تنشزدایی و
گفتوگوی تمدنها بود كه بهنظر میرسد ارتباط تنگاتنگی با مسائل ارائهشده در عرصه
سیاست داخلی داشته است؛ اما در دوره دوم در عرصه داخلی مسأله توسعه اقتصادی در
اولویت قرار گرفت و بههمین منظور ،روابط با كشورهای دیگر؛ بهویژه كشورهای صاحب
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تکنولوژی و توسعهیافته در عرصه سیاست خارجی بسیار مهم قلمداد و گسترش روابط
برای تحقق و تأمین نیازهای داخلی اجرایی شد.
 .3-1نگرش مقامات تصمیمگیرنده از تهديد به ارزشها و منافع ملي :یکی دیگر از متغیرهای
اساسی نگرشی است كه مقامات تصمیم گیرنده در دوره چهارم از تهدیداتی كه نسبت به
منافع ملی و اصول ارزشی با توجه به مسائل امنیتی در سه عرصه داخلی و منطقهای و
جهانی احساس می كردند ،متحقق ساختند .در عرصه داخلی با توجه به نگرشهای موجود
در داخل و رقابت بین گروهها و در عرصه منطقهای تهدیدات امنیتی ،با توجه به ناامن بودن
مناطق شمالی و جنوبی؛ از جمله جنگ ارمنستان و آذربایجان در مسأله قرهباغ و جنگهای
داخلی كشورهای همسایه؛ از جمله تاجیکستان و در عرصه جهانی نیز باتوجه به سیاستها و
استراتژیهای آمریکا و جهان غرب نسبت به ایران؛ نظیر تداوم طرح داماتو ،محور شرارت
نامیدن ایران و ممنوع شدن ورود اتباع ایرانی جز با تشخیص وزارت امور خارجه آمریکا را
میتوان نام برد .بهطوركلی ،طرح ایده «گفتگوی تمدنها» از سوی آقای خاتمی نگرش
دوستانه و حداقل قابل اطمینانی را در واكنشهای دولتها و سازمانهای بینالمللی ایجاد
نمود.
 .4-1ژئوپلتیک :چهارمین و آخرین متغیری كه باید مورد توجه قرار گیرد ،مسائل ژئوپلتیک
و نقش ممتاز موقعیت جغرافیایی ایران در جایگاه فعلی منطقهای و جهانی است .دراین
رابطه ،همکاری با كشورهای همسایه جنوب و شمال؛ بهویژه جمهوریهای آسیای مركزی
و قفقاز و گسترش همکاری در زمینههای مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی ،نقش
ژئوپلیتیک ایران را به اثبات رساند .البته ،ژئوپلتیک منطقه پس از حمله آمریکا به افغانستان
در  2111و  2119به عراق تغییراتی را به خود دید.
 .1-1تعريف نقشهای ملي در دوره چهارم در تعامل با متغیرهای چهارگانه :عالوه بر تداوم
نقش های ملی یاد شده در دوره قبل نظیر تقویت همکاریهای بینالمللی ،تأكید بر حلّ و
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فصل مسالمتآمیز اختالفات ،تأكید بر ثبات و امنیت منطقهای ،حمایت از حقوق مسلمانان
و دیگر نقشهای ملی باید از نقشهای ملی یاد كرد كه بهنظر میرسد در دوره چهارم تنها
حمایت معنوی از جنبشهای آزادیبخش اسالمی در لبنان؛ بهویژه جنبش چریکی حزباهلل
و احتماالً حماس و ساف در سیاست خارجی ایران مورد توجه قرار گرفت.
 .6-1تعريف اهداف و منافع ملي در دوره چهارم در تعامل با متغیرهای چهارگانه :در
چارچوب اهداف ملی نیز باید گفت كه در سلسلهمراتب اهداف ملی در دوره اول شاخصه
توسعه سیاسی و در دوره دوم ریاستجمهوری آقای خاتمی ،شاخصه توسعه اقتصادی در
اولویت قرار گرفت كه هر دو هدف بهعنوان اهداف كوتاهمدت در قالب گفتگوی تمدنها
محسوب میشوند .در این دوره ،رابطه با كشورها بیشتر در چارچوب روابط اقتصادی و
ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای سرمایهگذاران خارجی بوده كه مهمترین بخش برنامه
سوم نیز محسوب میشد و اهداف ملی اغلب در راستای تأمین منافع ملی قرار داشت.
 .1-1روابط خارجي دوره چهارم :با توجه به تدوین سیاست خاارجی ،كانش و واكانش باا
دیگر دولتها در سطح منطقهای و بین المللی روابط خارجی را در دوره چهارم تحت تاأثیر
قرار داده است .براین اساس ،روابط خارجی را در دو سطح منطقهای و جهانی تقسیم كرده،
آنها را توضیح خواهیم داد.
 .1-1-1روابط خارجي در سطح منطقهای :در چارچوب سیاست خارجی منطقهای ایران،
روند روابط با همسایگان جنوبی و بهطور كلی ،كشورهای خلیجفارس و خاورمیانه
بهصورت همکاری ،رقابت و حلّ اختالف بوده است .در این دوره ،مسائلی نظیر اختالفات
ارضی و مرزی بین كشورها ،رقابت در مسأله تولید و فروش نفت ،توجه به همکاری
روابط ایران و اعراب؛ از جمله مسایلی است كه در دوره سوم و حتی دورههای قبل نیز
وجود داشته است .باوجود این ،یکی از شاخصههای مهم سیاست خارجی منطقهای در
دوره چهارم ،روابط دوجانبه ایران و اعراب در چارچوب همایش بینالمللی توسعه
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همکاریهای ایرانی -عربی است كه در تهران برگزار و مصالح مشترک مبنای روابط
دوجانبه ایران و اعراب معرفی شد(اطالعات .)1981 ،از جمله مسائل مهم دیگری كه در
رابطه با روابط خارجی منطقه ایران در دوره چهارم باید به آن توجه نمود ،بحران افغانستان
است كه تحتالشعاع حادثه  11سپتامبر  2111قرار گرفته است و همچنین ،همکاری با
كشور تركیه است .در واقع ،این مسائل نقشهای ملی را كه شامل میانجیگری و نقش ثبات
و امنیت منطقه ای بوده ،به محک آزمون گذاشت و بر همین اساس ،اهداف ملی در راستای
تعامل سازنده تعیین و سمتگیری ائتالف به صورت گسترش همکاریها با دولتها و
سازمانهای منطقهای اتخاذ شد.
 .2-1-1روابط خارجي در سطح جهاني :در خصوص روابط خارجی ایران نسبت به
كشورهای مختلف جهان؛ از جمله آمریکا ،كشورهای اروپایی ،كشورهای آسیایی؛ نظیر:
چین و ژاپن و همچنین ،آفریقا از جمله ،نیجریه و لیبی و همچنین ،سازمانهای بینالمللی
نظیر سازمان ملل متحد باید گفت كه پس از روی كار آمدن آقای خاتمی و ارائه
گفتوگوی تمدنها كه یکی از شاخصه های اساسی و جدید در سیاست خارجی دوره
چهارم و تداوم سمتگیری ائتالف بهشمار میرود ،این روابط گسترش یافت؛ هرچند این
روابط با كشورهای اروپایی و آمریکا تحت تأثیر نگرشهای خصمانه از سوی آمریکا با
عنوان تروریسم و مسائل هستهای قرار گرفت.
در واقع ،می توان گفت روابط خارجی جمهوری اسالمی در دوره چهارم نیز
تحتتأثیر متغیرهای چهارگانه ساختار نظام بینالملل ،نیازهای داخلی ،درک و نگرش
مقامات تصمیمگیرنده نسبت به منافع ملی و ارزشهای اسالمی و ژئوپلتیک قرار داشت.
براساس این تأثیر ،تعریف نقشهای ملی و اهداف و منافع ملی تقریباً تداوم تعاریف دوره
سوم بوده است و اگر بخواهیم تفاوتی را با دوره سوم قائل شویم ،آن را بیشتر در اجرای
سیاست خارجی مالحظه میكنیم .در نهایت ،روابط خارجی در دوره چهارم نیز براساس
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اصل تنشزدایی و همکاریهای مسالمتآمیز به صورت تعامل سازنده با كشورهای
همسایه و جهان در قالب گفتگوی تمدنها تداوم یافت.
نمودار : 9وزن متغیرهای چهارگانه در دوره چهارم

براساس آنچه در روابط خارجی این دوره انجام پذیرفته ،متغیر نیازهای داخلی،
ساختار نظام بینالملل ،نگرش مقامات تصمیمگیرنده و ژئوپلتیک بهترتیب بیشترین تأثیر را
داشتهاند.
نتیجهگیری

شکلگیری روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران از دورههای اول تا چهارم متأثر از
متغیرهای چهارگانه ساختار نظام بینالملل ،نیازهای داخلی ،درک و نگرش مقامات تصمیم
گیرنده و ژئوپلتیک بوده است .در واقع ،این متغیرهای چهارگانه به تعریف نقشها و
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اهداف ملی در دورههای اول تا چهارم منجر شده و همین تعریف از نقشها و اهداف ملی
سمتگیری خارجی جمهوری اسالمی ایران را در دورههای مختلف مشخص نموده است.
در نهایت ،سمت گیری و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به شکلگیری نوع و
مرزهای روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران در دورههای اول تا چهارم منجر شده
است .از طرفی ،میتوان استدالل كرد كه وزن متفاوت هر كدام از متغیرهای چهارگانه در
دورههای اول تا چهارم ،تعریف متفاوتی از اهداف و نقشهای ملی ارائه نموده كه به
سمت گیری خارجی متفاوت و در نهایت ،روابط خارجی متفاوت منجر شده است .در دوره
اول وزن متغیرهای چهارگانه به ترتیب ساختار نظام بینالملل ،نیازهای داخلی ،درک و
نگرش مقامات تصمیم گیرنده و ژئوپلتیک بوده است كه در نهایت به استراتژی و
سمت گیری عدم تعهد منجر شده است و در نتیجه ،استراتژی عدمتعهد مرزهای روابط
خارجی جمهوری اسالمی ایران را مشخص كرده است.
در دوره دوم به ترتیب وزن متغیرهای چهارگانه درک و نگرش مقامات
تصمیمگیرنده ،ساختار نظام بین الملل ،نیازهای داخلی و ژئوپلتیک بوده است .در واقع ،با
استعفای دولت موقت و رویكارآمدن آرمانگرایان ایدئولوژیمحور ،درک و نگرش مقامات
تصمیمگیرنده با مفاهیمی ،همچون :صدور انقالب ،زمینه شکلگیری سمتگیری
ایدئولوژیمحور را فراهم نموده كه در نهایت ،مرزهای روابط خارجی جمهوری اسالمی
ایران را با محورهایی ،همچون :حمایت از جنبشهای آزادیبخش و حکومت جهانی اسالم
مشخص كرده است .در دوره سوم نیز وزن متغیرهای چهارگانه به ترتیب ،متغیر نیازهای
داخلی ،ساختار نظام بینالملل ،نگرش مقامات تصمیمگیرنده و ژئوپلتیک و در دوره چهارم
نیازهای داخلی ،ساختار نظام بینالملل ،نگرش مقامات تصمیمگیرنده و ژئوپلتیک بوده
است.
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پينوشتها

 -1در اینرابطه خروج از پیمانهای نظامی وابسته به غرب توسط ایران قابلتوجه است.
 -2برای مطالعه این چهار مؤلفه در سیاستهای منطقهای ایران ،ر .ک :احتشامی ،همان:
.35-39
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