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تاريخ دريافت ،94/2/10 :تاريخ پذيرش94/5/1 :

چکیده

روابط ايران و اروپا كه نتيجهي سياست خارجي متقابل آنهاست ،پس از انقالب
اسالمي با فراز و فرودهاي متعددي روبهرو بوده است .با پيروزي انقالب اسالمي،
شـدت تيره شـد كه اوج آن در دوران جنگ  8سـالهی
روابط ايران و اروپا به ّ
عراق عليه ايران بودکه به دليل حمايتهاي همهجانبهي كشـورهاي اروپايي از
عراق ،به اوج خود رسـيد .پس از پايان جنگ تحميلي ،دولت سـازندگي تالش
كرد تا ضمن بازسـازي خرابيهاي گسـتردهي ناشـي از جنگ ،روابط خارجي
را نيز سـاماندهي كند .در اين چارچوب ،گفتوگوهـاي انتقادي با اروپا آغاز
شـد كه با رخـداد واقعهی ميكونوس ،گفتوگوهای مزبـور متوقف گرديد و
تمامي كشورهاي عضو اتحاديهي اروپا با اتخاذ سياستي واحد در قبال جمهوري
اسالمي ايران ،سفراي خود را از ايران فرا خواندند .با برگزاري هفتمين دورهي
انتخابات رياسـت جمهوري در دوم خرداد  ،1376سيد محمد خاتمي به رياست
جمهوري اسلامي ايران برگزيده شـد .با روي كار آمـدن دولت اصالحات و
تفاوت معنادار گفتمان دولت مذكور در عرصههاي داخلي و بينالمللي نسـبت
به گذشـته و اتخاذ سياسـتها و راهبردهاي جديدي نظير سياست تنشزدايي و
اعتمادسـازي ،ائتالف براي صلح و گفتوگـوي تمدنها موجبات بهبود روابط
خارجـي ايران از جمله با اتحاديهي اروپا فراهم گردید .در اين پژوهش ،تالش
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شـد تا چرايي موفقيت نسـبي دولت اصالحات در زمينهی بهبود روابط ايران و
اتحاديـهي اروپـا در دوران اصالحات ،تبيين و تحليل شـود .بـراي اين منظور،
نظريهي سـازهانگاري كه بر مفاهيم مهمي همچـون انگارهها ،هويت ،گفتمان،
باورهـاي بيناالذهاني و به طور كلي بر سـاختارهاي اجتماعي و معنوي روابط
بينالملل تأكيد دارد ،به عنوان چارچوب نظري تحقيق انتخاب گردید.
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بر اين اسـاس ،اسـتدالل شـد كه بر اسـاس آموزههاي مكتب سـازهانگاري،
سـاختارهاي اجتماعي و معنوي روابط بينالملل ،نقـش مؤثري در بهبود روابط
ايـران و اروپـا در زمـان دولت اصالحات ايفـا كردند ،به نحـوي كه گفتمان
فرهنگـي ،اخالقگـرا و صلحمحور دولت اصالحات كه بـر تعامل ،گفتوگو،
احترام متقابل و مدارا به جاي سـتيز و نزاع در صحنهي بينالمللي تأكيد داشت،
سـبب گـردد تا ميان ايـران و اروپا ،نوعي بـاور بيناالذهانـي و درك متقابل
صورت پذیرد و بهبود و روابط ايران و اتحاديهي اروپا ،حاصل شود.
كليد واژهها :نظريهی سازهانگاري ،سياست خارجي ،اتحاديهی اروپا ،تنشزدایی،
گفتوگوی تمدنها ،ائتالف برای صلح ،رويكرد تعاملگرايي.

 .1مقدمه

با پيروزي انقالب اسلامي ايران در سـال  ،1357تحوالت بنيادين و شـگرفي
در سياستها ،راهبردها ،سـاختارهاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و
قواعد و قوانين كشور به وقوع پيوست و نظام سياسي جديدي با عنوان جمهوري
اسالمي ايران مستقر شد .اين نظام ،تجربهاي نوين از دموكراسي توأم با دينداري
اسـت كه نگرشها و رويكردهاي منحصر به فردي نسـبت بـه جهان پيرامون
خـود دارد .از آرمانهـا و ايدئولوژيي برخوردار بوده كه قائل به دخالت دين و
مذهـب در حوزهی اجتماعي و مديريت كشـور در چارچوب باورهاي ديني و
مذهبي اسـت .در دههي اول پس از پيروزي انقالب اسالمي ،وجه آرمانگرايي
انقلاب و نظام برآمده از آن غالب بود ،اما رفته رفته و به ضرورتهاي ايجابي
واقعيتهـاي جهان ،سياسـتها و رويكردهاي نظام ،متناسـب با تجارب جديد
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 .2بيان مسئله

با از ميان رفتن خطر كمونيسـم ،فضا و شـرايط براى ايفاى نقشى نوين از سوى
كشـورهاى اروپايى كه پيـش از آن رهبرى اياالت متحـدهی آمريكا را براى
رويارويـى مؤثرتر با بلوك شـرق كمونيسـت در صحنـهي بينالمللى پذيرفته
بودند ،مسـاعدتر شـد .رفتهرفته و در نتيجهی روند تكاملى اتحاديهي اروپا و به
دنبال پيمان ماسـتريخت در سال  ،1992اين اتحاديه به مراتب نمود بيشترى در
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بـا دگرگونـي و تغييراتي مواجه شـد ،به نحوي كه ميـان آرمانهاي انقالب و
واقعيتهـاي جهـان پيرامون ،تلفيقي حاصـل گردید ،گرچه البتـه همچنان در
چگونگـي انجـام اين امتـزاج و تلفيق ،ميان نخبگان سياسـي ،سياسـتگذاران و
تصميمگيران سياسـتهاي كالن كشـور ،تفاوت ديدگاه وجود دارد .از اواسط
دهـهي  ،1370آرام آرام نحلـهي فكـري جديدي پا به عرصه وجود گذاشـت
كه نگرش و رويكردي نوين به سياسـتها و اسـتراتژيهاي اساسي كشور در
صحنهي داخلي و عرصهي بينالمللي داشـت .با مرور زمان ،زمينههاي اجتماعي
و سياسي نسبت به اين ديدگاه و نحلهي فكري در جامعهی ايراني ايجاد شد .در
دوم خرداد سـال  ،1376انتخابات رياسـت جمهوري برگزار شد كه در نتيجهي
آن ،سـيد محمد خاتمي به عنوان روحانياي كه رويكردي فرهنگي به سياسـت
داشت ،به پيروزي رسيد .تا پيش از استقرار دولت اصالحات ،ايران در زمينهي
سياسـت خارجي با برخي از كشـورها از جمله كشـورهاي اروپايي با مشـكل
مواجه بود .اگرچه در اواخر دولت سـازندگي ،فعاليتهايي براي تنشزدايي با
كشـورهاي منطقه صورت گرفت ،اما اين تالشها منجر به فراگيری سياسـت
مزبـور در صحنهي بينالمللـي نگردید .دولت اصالحات از همان ابتدا كوشـيد
با گفتمـان صلحطلبانهي فرهنگمحور ،ضمن بهكارگيري و اعالم سياسـتها،
راهبردهـا و رويكردهـاي تعاملگراي سـازگار با نُرمهـاي بينالمللي همچون
تنشزدايـي ،صلحطلبـي بينالمللي و گفتوگــوي تمدنها ،محيـط بينالمللي
را تحتتأثيـر شـعارها و برنامههاي خـود قرار دهد و چهـرهاي جديد از ايران
به نمايش بگذارد .اين تغيير سياسـت و اسـتراتژي ،بالفاصله از سـوي جامعهي
بينالمللي مورد استقبال قرار گرفت.
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صحنـهي بينالمللـى پيدا كرد و به يكى از بازيگـران اصلى عرصهي بينالمللى
تبديـل شـد ،به نحوی کـه امروز كشـورهاي عضو اين اتحاديه در بسـيارى از
رخدادهاى بينالمللى ،تأثيرگذارى وسيعترى نسبت به دوران جنگ سرد دارند.
اين نكتهی مهم را نبايد از نظر دور داشـت كه كشـورهاى محورى اتحاديهي
اروپا مانند انگليس و فرانسـه به عنــوان اعضاى دائم شـوراى امنيت ،همچنين
آلمان ،هركـدام به تنهايى در زمرهي قدرتهاى بزرگ و تأثيرگذار بينالمللى
قابل ارزيابىاند.
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از ديگـر بازيگران عرصـهي بينالمللى كـه البته نقش منطقـهاى آن بارزتر
بوده ،كشـور ايران اسـت .بازيگـری منطقهاى همچون ايـران ،ناگزير از لحاظ
نمـودن نقـش اتحاديهي اروپا در مناسـبات بينالمللى خويش اسـت .از سـوى
ديگر ،اتحاديهي اروپا هم نمىتواند نقش منطقهاى ايران را در مناسبات خود در
صحنهي بينالمللى و بهويژه در سطح خاورميانه ،مدنظر نداشته باشد.
خاورميانـه از ديرباز منطقهاى اسـتراتژيك و مهم بـوده ،اما در هيچ زمانى به
انـدازهي امروز ،داراى اهميت راهبردى نبوده اسـت .حيـات اقتصادى جهان تا
حدود زيادىوابسـته به حيات اقتصادى و ثبات خاورميانه اسـت .جهان امروز
بيش از هر دورانى ديگر ،وابسـتگى انفكاكناپذيرى به انرژى يافته كه ميزان
قابـل مالحظـهاى از آن در اين منطقه توليد مىشـود .هرچند اهميت خاورميانه
تنهـا منحصر و محدود به توليد انرژى نمىشـود و موضوعات ديگرى همچون
بازارهاى وسـيع مصرف ،جمعيـت زياد ،ژئوپليتيك منطقـهاى ،تنوع فرهنگى،
قومى ،مذهبى و  ...نيز مؤثر هسـتند ،امـا موضوع انرژى ،همچنان محورىترين
مسئلهای است كه حساسيت بااليى به اين منطقه بخشيده است.
يكى از محورىترين كشورهاى منطقهی مزبور ،ايران است كه قلب خاورميانه
بهحسـاب مىآيد و بـه همان ميزانى كـه خاورميانه براى جهـان حائز اهميت
اسـت ،جايگاه ايران بر اهميت آن مىافزايد .از اينرو ،چگونگى اسـتراتژيها،
سياسـتها ،رويكردهـا و تاكتيكهاى ايران در صحنهي بينالمللى براى سـاير
ها ناگزير از تعامل و نيز لحاظ
بازيگران قدرتمند جهان ،داراى اهميت است و آن 
شدت نيازمند
نقش ايران در منطقهی حساس مذکوراند .از ديگر سو ،ايران هم به ّ
تعامل هرچه بيشـتر با سـاير بازيگران بزرگ بينالمللى بهويژه اتحاديهي اروپا
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اسـت ،تا بهتر بتواند نقش سـازندهي خود را در اين منطقهي حساس كه قطع ًا از
اين طريق ميتواند به كسب هرچه مطلوبتر منافع ملى خويش بپردازد ،ايفا كند.
بـا همهي اين اوصاف و بهرغم وجود فاكتورها و عوامل متعددي كه ايران و
اروپا را تشويق به داشتن روابط خارجي مناسب ميكند ،شاهد فراز و فرودهاي
مختلف در روابط دوجانبهي كشـورهاي اروپايي و جمهوري اسالمي ايران پس
از انقالب اسالمي هستيم.

بر اين اسـاس ،موضوع و مسـئلهاى كه اين پژوهش به دنبال روشـنشـدن
ابعاد آن اسـت ،بررسـى و تحليلِ چرايي موفقيت نسبي سياست خارجى دولت
اصالحـات در قبال اتحاديـهي اروپا در زمينهي بهبود روابـط ايران و اروپا در
مقايسه با دولتهاي پيش و پس از دولت مذكور است .در حالی که هيچگونه
تغيير اساسـي و معناداري در عوامل مادي تأثيرگذار بر سياست خارجي متقابل
ايران و اروپا از ابتداي پيروزي انقالب اسلامي تا زمان روي كار آمدن دولت
اصالحـات و پـس از آن ،روي نداده بود ،ناگزير بايسـتي داليل و چرايي اين
موفقيت نسـبي را در حوزههايي به غير از عوامل و سـاختارهاي مادي ،جستجو
كـرد .در ايـن چارچوب و بـرای این منظـور ،نظريهي "سـازهانگاري" 1كه از
1. Constructivism
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به طور خالصه بايد گفت ،با پيروزي انقالب اسلامي ،روابط خارجي اروپا و
ايران با مشكل مواجه شد كه سردي اين روابط در طول دوران جنگ  8سالهی
عراق عليه ايران ،به اوج خود رسـيد .پس از پایان جنگ ،در دوران سـازندگي
نيز روابط ايران و اروپا نتوانسـت بهبود يابد و در شكل و قالب گفتوگوهاي
انتقادي پيگيري شـد ،اما اين گفتوگوها به دنبال حادثهي ميكونوس ،به طور
كامل متوقف گردید ،بهنحوي كه كشورهاي اروپايي ،سفراي خود را از ايران
فراخواندنـد .بـا روي كار آمدن دولت اصالحات ،آنها یکی پس از ديگري به
ايران بازگشتند و بهبودی نسبي در روابط دوجانبهی اتحاديهي اروپا و ايران به
وجود آمد .پس از دولت اصالحات و متعاقب اسـتقرار دولت اصولگراي نهم،
روابط ايران و اتحاديهي اروپا به شدت رو به تيرگي نهاد و كشورهاي اروپايي
به همراه اياالت متحدهی آمريكا ،سختترين تحريمهاي اقتصادي ،مالي و پولي
را عليه جمهوري اسالمي ايران وضع كردند.
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كارآيي الزم براي تحليل و بررسـي سياسـت خارجي ايران در قبال اتحاديهي
اروپـا در دولـت اصالحات برخوردار اسـت ،انتخـاب گردید .ايـن پژوهش،
همچنين پاسـخگوي اين سـؤال اساسي خواهد بود كه سياست خارجى ايران در
قبال اتحاديهي اروپا در دولت اصالحات ،متضمن چه ويژگىها و شاخصههايى
بود كه موجبات بهبود نسبي روابط ايران و اروپا را فراهم نمود.

 .3سياست خارجى از منظر سازهانگارى
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متخصصان علوم سياسـى و روابط بينالملل بهدليـل ماهيت پيچيده و چنداليهي
سياستخارجى ،همواره در تحليل و تبيين ابعاد گوناگون آن با دشوارى روبهرو
هرچند سـعى مینمایند با ارائهي نظريهها و رويكردهاى متعدد و بعض ًا

بودهاند،
متفاوت ،تا حد امكان و از زواياى مختلف بر پيچيدگىها و سختىهاى اين كار
فائـق آينـد ،اما هنوز نمىتوان ادعا نمود كه با بهرهگيرى از يكنظريه يا يك
رويكرد ،میتوان ابعاد مختلف سياسـت خارجى يك كشـور را با نهايت دقت،
تحليل كرد .در تعريف آن مىتوان گفت كه عبارت اسـت از تجزيه و تحليل
فرآيندهايى چنداليه و پيچيده و شـامل اهدافى كه حكومتها در روابطشـان با
سـاير حكومتها دنبـالمىكنند؛ همچنين انتخاب ابزار رسـيدن به اين اهداف
(هاديان.)929 :1382 ،
شايد بتوان گفت كه از ميان رهيافتهاى مختلف روابط بينالملل ،رفتارگرايى
بيشترين تالش را مصروف تحليلسياست خارجى كرده ،هرچند كه ديدگاههاى
ت خارجى توجه داشتهاند .نكتهی مهم
غير رفتارگرا نيز به نوعى به تحليل سياس 
آن است كه تحليلگران سياست خارجى رفتارگرا ،آنچه را كه “جعبهی سياه”
دولتها تلقى مىشد ،گشودند و به بررسى عوامل مختلف تعيينكنندهي سياست
خارجىكشورها و فرآيند تصميمگيرى پرداختند (هاديان.)929 :1382 ،
از ميان نظريههاى روابط بينالملل ،رويكرد سازهانگارى كه مربوط به سالهاى
اخير مىشـود ،چارچوبى مناسب براى تحليل سياست خارجى به حساب مىآيد.
استيو اسميت معتقد است :سازهانگارى اجتماعى بايد به طور خاص براى تحليل
سياست خارجى مناسب باشد ،دقيق ًا بهاين دليل كه برساختگى اجتماعى از اين
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مفروضه شـروع مىشود كه كنشگران جهان خود را مىسازند و اين مفروضه
در وراى بخش اعظم نوشتارهاى مربوط به سياست خارجى ،وجود دارد .نقطهي
عزيمت تحليل سياسـت خارجى ،چشـمانداز دولت به مثابهي كنشگر اسـت،
سپس به درون آنجعبهی خاص (سياه) مىنگرد.
روشـن است كه سياست خارجى ،قلمرو انتخاب (هرچند محدود) است؛ زیرا
كنشگران تفسير مىكنند ،تصميم مىگيرند ،اعالم مىكنند و اجرا مىنمايند.
سياسـت خارجى ،حداقل تا حدى عمل بر سـاختن اسـت؛ چيزى اسـت كه
كنشگران تصميم مىگيرند كه چه کسی باشد.

از آنجايـى كه سـازهانگارى بر اين اصل تأكيد دارد كه بازيگران سياسـت
خارجـى به هنجارهاىبينالمللـى و يا اجتماعى گردن مىنهنـد ،در نتیجه ،اين
دعوى ،نوواقعگرايى را مردود میشمارد كه رفتار سياستخارجى يك كشور،
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بهطـور خاص در سـالهاى اخيـر و با توجه بـه گرايش فزاينـدهي محققان
سـازهانگار به مطالعاتتجربى و تاريخى ،مشـخص گردیده كه سازهانگارى از
ظرفيت نظرى قابل توجهى براى تحليل سياستخارجى برخوردار است .نقطهي
عزيمت نظريهي سـازهانگارانه ،سياسـت خارجى را نقد مفهوم انسـاناقتصادى
بيشـينهجويى مىدانند كـه در مركز تحليل واقعگرايانه و نئوليبرال از سياسـت
خارجى قرار دارد ،كه مفاهيم ،ارزشها ،افكار يا هنجارها را صرف ًا ابزارى براى
ها مىدانند .از ديد سازهانگاران ،كنشگران
تأكيد بر منافع مشخص و توجي ه آن 
را هنجارهـا هدايـت مىكنند ،يعنى انتظاراتبيناالذهانى مشـترك و مبتنى بر
ارزشها در مورد رفتارها .در نتيجه ،كنشگر از ديد آنها ،انسان جامعهشناختى
و ايفاكنندهي نقش است و نه انسان اقتصادى .از اين منظر ،تصميمگيرندگان بر
اساس هنجارها و قواعدی كه خود مبتنى بر پيشينهاى از عوامل ذهنى ،تجربهی
تاريخـى ـ فرهنگى و حضور در نهادهاسـت ،تصميمگيرى مىنمایند .هنجارها
هسـتند كه رفتار مناسـب را تعييـن مىكنند و در نتيجه ،كنشگران براسـاس
منطـق زيبندگى و تناسـب ،عمل مىنمایند .به اين ترتيـب ،هنجارها تابع منافع
كنشگـران نيسـتند ،بلكه به اين منافع شـكل مىدهند(همـان .)930 :هنجارها
بـه هويـت و اولويتهاىبازيگران جان میبخشـند و اهداف جمعى را تعريف
مىكنند و به تجويز رفتار مناسبدر سياست خارجى مىپردازند.
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متناسـب با افزايش يا كاهش قدرت آن پس از هرگونه تغيير و تحول خارجى
و داخلى ،دگرگون مىشود (فالحى .)185 :1380 ،بنابراين ،سازهانگارى ،كنش
هـا نمىداند ،بلكه رفتـار آنها را در
دولتهـا را وابسـته بـهجايگاه قدرت آن 
صحنهي بينالمللى برآيند هدايت هنجارها مىداند.
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از منظر سـازهانگارى با توجـه به هنجارهاى داخلـى و بينالمللى ،مىتوان به
تحليل و به زعمبرخى به تبيين و پيشبينى سياست خارجى كشورها پرداخت؛
البته گفته مىشـود در صورتى كهانتظارات رفتار متناسـب در دو سـطح داخلى
و بينالمللـى متقـارب و همگرا يعنى هنجارهاىداخلـى و بينالمللى نزديك به
يكديگر باشـند ،پيشبينى رفتار ،امكانپذير مىشـود .اگر حداقل در يك سطح
انتظار ،رفتار متناسـب با هنجار مربوطه وجود داشـته باشد ،قدرت پيشبينى در
سـطحميانى اسـت ،اما در مواردى كه هنجارهاى بينالمللى و داخلى در تضاد و
تناقض با يكديگر باشـند و يا در هيچ يك از دو سـطح ،هنجارى وجود نداشته
باشـد ،نظريهي سـازهانگارانهی سياسـت خارجى قادر بهپيشبينى نخواهد بود
(هاديان.)937 :1382 ،
در نظريـهي سـازهانگارى سياسـت خارجـى ،منطق تناسـب بـه پيوند ميان
“هنجارها” به عنوانمتغير مستقل ،و “رفتار سياست خارجى دولتها” به عنوان
متغير وابسـته ،شـكل مىدهد .از منظر سـازهانگارى ،تأثير يـك هنجار هر چه
قدر بيشـتر باشد ،تعداد بيشـتري از بازيگران در يك سيستم اجتماعي از هنجار
مربوطه استفادهي مشترك مىبرند که در نتیجه مىتوان رفتار مناسب را به طور
دقیقتر تميز داد.
در پاسـخ بـه اين سـؤال كـه هنجارهـا چگونه به رفتـار يك دولت شـك 
ل
مىدهنـد ،سـازهانگاران معتقدند كه روش اقدام هنجارها براسـاس رهيافتهاى
نوواقعگرايى با نظريهي سـودگرايى ليبرال در سياسـت خارجى ،متفاوت است.
در تبيين نوواقعگرايى ،هنجارها صرف ًا تأثير خود را بر رفتار بازيگران تا حدى
هـا با اعمال اجبـار و زور میتواند از طريق
گسـترش مىدهنـد كه پذيرش آن 
بازيگران قدرتمند صورت گيرد ،و يا اين كه از سـوى بازيگران ضعيفتر كه
در انتظـار ترس از تحريمها بهسـر مىبرند ،مورد اجابت قـرار مىگيرد .از اين
ِ
قدرت پشـت سر هنجارها بر
منظر ،اين هنجارها نيسـتند كهقدرت دارند ،بلكه
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رفتار پذيرندهي هنجار ،تأثير مىگذارد و قابل مشاهدهاست.
بر اسـاس ديدگاه سـازهانگاران ،هنجارهـا بهطور منطقى از منافـع بازيگران
تبعيت نمىكنند ،بلكه بر منافع اولويت دارند .تأثير هنجارها بر رفتار به “فشـار
و محدوديتهـا” با “انگيـزه” به معنايى كههنجارها ،هزينهي روشهاى خاصى
از رفتار را افزايش يا كاهش دهند ،تقليل پيدا نمىكند .در نظريهيسازهانگارى
سياست خارجى ،تأثير هنجارها به فرآيندهاى جامعهپذيرى منتسب مىشود .در
اين فرآيند ،بازيگر به درونىسازى پيشبينىهاى رفتارى منسوب شده به وى از
طريق محيط اجتماعى خود مىپردازد.

از سـوى ديگـر از منظـر سـازهانگارى ،وجود نهادهـاى بينالمللـى يكى از
مؤلّفههـاى اصلـى مشـخصكنندهي جامعـهي بينالملـل و متمايزكنندهي آن
از مفهوم نوواقعگرايى نظام بينالملل آنارشـيكاسـت كه به واسـطهي توزيع
بينالمللـى قـدرت ،تعيين مىشـود .نهادهـاى بينالمللى كه در سـطح جامعهي
بينالملل به عنوان يك كل يا يكى از خردهنظامهاى آن قرار مىگيرند ،نقشها
ق مىكنند و به الگوهاى رفتارى اعضاى سـازندهي خود شـكل مىدهند
را خلـ 
(فالحى.)189 :1380 ،
به طوركلى ،سازهانگاران با تأكيدى كه بر نقش زبان ،معانى ،قواعد ،هنجارها،
نهادها ،فرهنگ ،هويت و غيره در برساخته شدن روابط بينالملل موجود دارند،
سياست خارجى را نيز از همين منظر و با تكيه بر همين مفاهيم تحليل مىكنند.
مبین نظريههاى معطوف به
در وجه تجويزى مىتوان گفت ،سازهانگارى فىنفسه ّ
شكل خاصى از راهبرد كالن سياست خارجى مث ً
ال حفظ ،اصالح يا تغيير راديكال
مدعی آن اسـت در جهانى كه كنشگران براسـاس
وضع موجود نيسـت ،بلكه ّ
معانـىبيناالذهانى و هنجارها و ارزشهاى مشـترك خـود عمل مىكنند ،چه
راهبردهايى در سياست خارجى مىتواند با توجه به منافعى كه خود كنشگران
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دولتها به عنوان هويتهاى اصلى جامعهي بينالملل نه تنها به جامعهسـازى
مىپردازند ،بلكه خود جامعهپذير مىشـوند؛ زيـرا مخاطبين اصلى پيشبينىهاى
رفتارى ارزشى به لحاظ بينالمللى هستند .دولتها ،هنجارهاى جامعهي بينالمللى
را به عنوان معيارهاى رفتار مناسب تصديق مىكنند چرا كه هويت آنها مبتنى
بر عضويتشان (دولتها) در جامعهي بينالمللىاست.
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برساخته و مفروض گرفتهاند ،چه هزینه یا امتیازاتی داشته باشد.
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سازهانگاران معتقدند كه روابط بينالملل به يك بازى شباهت دارد ،و قواعد،
هم به بازى قوام و موجوديت مىبخشند و هم رفتار بازيكنان را تنظيم مىكنند.
اگـر اين فرض سـازهانگارانه را بپذيريم كه نظـام بينالملل با قواعد و قوانين و
هنجاريهايـى كه دارد ،يك “بازى” اسـت ،مىبينيم كهپـارهاى از بازيكنان با
قواعد و با هدف حفظ آنها ،بازى مىكنند و در چارچوب آنها موقعيت خود
را حفظ مىكنند (واقعگرايى و سياسـت حفـظ وضع موجود) و برخى دیگر با
قواعد بازى مىكنند و مىكوشند با تعامل با ديگران به قواعد جديد شكل دهند
(سياسـت تغيير و اصالح وضع موجود) ،و برخى نيز عليه قواعد بازى مىكنند
و بـازى را تغيير مىدهند؛ يعنى سياسـت تغيير راديـكال وضعموجودرا تعقيب
مىكنند(هاديان.)945 :1382 ،
بر اساس نظريهي سازهانگاري ،دولتها قادر خواهند بود با درونيسازي قواعد
و معيارهـاي بينالمللي ضمن تعامل با ديگر اعضاي جامعهی بينالمللي ،با تغيير
و اصلاح هنجارهـا و قواعد موجـود بينالمللي ،قواعد و هنجارهـاي بينالمللي
جديدي وضع نمایند.

 .4سياسـت خارجـى متقابـل ايـران و اتحاديـهي اروپـا از منظـر
سازهانگارى

پيداسـت كه سياسـت خارجى كشـورها داراى پيچيدگىها و نقاط ناشـناختهي
فراوانـى اسـت به گونهاى كه هيچيك از نظريههـا و رويكردهاى مطرح روابط
بينالملل نمىتواند ادعا نمايد كه به تنهايى قادر به كشـف همهی زواياى پنهان
و پيداى سياسـتخارجى كشـورها و ارائهي تصويرى كام ً
ال منطبق بر واقعيت
از آنهاسـت .از اينرو مىتوان ادعا كرد كه در فرآيند تجزيه و تحليل سياست
خارجى متقابل ايران و اتحاديهي اروپا ،مىتوان از تمام نظريههاى روابط بينالملل
اسـتفاده كرد؛ البته برخى از اين نظريهها گويايى بيشتر و برخى رسايي كمترى
دارند ،ولى به طور كلى نه مىتوان نظريهاى را ناديده گرفت و نه مىتوان به طور
يكجانبه روى يك نظريه تكيه صد درصد نمود (سجادپور.)8:1385 ،
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در اينجا سـؤالی كليدى مطرح مي شـود كـه داليل اصلي انتخـاب رويكرد
سـازهانگارى براى تجزيه و تحليل سياسـت خارجى متقابل ايران و اتحاديه ي
اروپا در دولت اصالحات ،چه مىتواند باشد؟
برای پاسخ به این سئوال ،داليلی را كه مىتواند به روشن شدن چرايى انتخاب
مكتبسازهانگارى به عنوان چارچوب مفهومى بحث کمک کند ،تبيين مىشود:

از نظر مكتب سـازهانگارى ،در تحليل رفتـار واحدهايى مانند اتحاديهي اروپا
نمىتوان ارزشها و هنجارهاى اجتماعى را ناديده گرفت .فهم اتحاديهي اروپا از
دنياى پيرامون خود ،ناشى از هويت خويش است .تفاوت رفتار سياست خارجى
اتحاديهي اروپا با كشـورهاى شـرق آسيا ،آسـياى مركزىو خاورميانه و ...را
مىتوان از اين منظر بهتر فهميد .سياست خارجى جمهوري اسالمي ايران را نيز
مىتوان در چارچوب نظريهي سازهانگارى بررسى كرد.
سياسـت خارجى ايران پـس از پيروزى انقالب اسلامى ،ملهم از ارزشهاى
انقالبى و اسلامى اسـت و هويت ،نقش برجستهاى در اين مورد ایفا میکند؛ به
عنوانمثال ،تفاوت سياسـت خارجى ايران را در قبال اسـرائيل  -قبل و بعد از
انقالب اسالمى  -از منظر سازهانگارى بهتر مىتوان درك كرد .اگر به رابطهي
ايران و اتحاديهي اروپا از نظرگاه مزبور بنگريم،اختالفات هويتى را بخصوص
در دههي اول بعد از انقالب اسلامى مشـاهده مىكنيم .انقالب اسالمىدر ايران
باعث شـد تا سياست مذهبى ،جايگزين سياست دنيامدارانه شود .سياستهاى نه
شـرقى و نه غربى جمهوري اسلامي ايران و حمايت و كمك به مستضعفين و
مسلمين جهان و شعارهايى از جمله صدور انقالب اسالمى در مقابل سياستهاى
ليبراليستى جهان غرب ،از جمله شاخصههاى اختالفاتهويتى دوطرف به شمار
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 -1مفهـوم هويـت ،كانـون اصلى و محورى تفكر سـازهانگارانه را تشـكيل
مىدهـد .هرچند واژههايى همچون“ :خود” و “ديگران” در قالب مبحث هویت
معنا مىيابند ،اما از نظر مكتبسازهانگارى ،هويت دولتها امرى فردى نيست،
بلكـه در چارچوب جامعهي بينالمللىهويت مییابند .در حقيقت در چارچوب
مزبور است كه هويتى به نام “اتحاديهي اروپا” و هويتى ديگر به نام “ايران” معنا
و مفهـوم پيدا مىكنند .فهـم و دركى كه بازيگرانبينالمللى از يكديگر دارند،
مبناى عمل و رفتار متقابل آنها را تشكيل مىدهد.
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مىرفت .از طرف ديگر ،اشـتراك هويتى اروپاى غربى و اياالت متحده ،باعث
ها در دههي نخستین انقالب اسالمی در مقابل ايران گردید.
همسوئى رفتار آن 
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از سـوى ديگـر ،ایدئولوژی رهبران جمهوري اسلامي ايـران در قبالبرخى
حـوادث ،هنجارهـا و نظامهای سیاسـی ،مورد تأیيد و درك كشـورهاى غربى
قرار نگرفت .مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال بحران خاورميانه ،حقوق
بشـر ،احترام به آزادىهاى اساسـى ،تعريفتروريسم و شـاخصهاى اقدامات
تروريسـتى و حتى مسـائل مربوط به رژيمهاى خلع سالح و كنترلتسليحات از
جمله عوامل اختالفزا و تأثيرگذار بر سياست خارجى كشورهاى غربى ازجمله
اعضـاىاتحاديهي اروپا در قبال جمهوري اسلامي ايران ايران بودهاند .اين امر
موجب گردیده تا غرب در جهت تغيير رفتار ايران ،يكصدا شود(حاج جعفرى،
.)40:1386
 -2از نظـر مكتب سـازهانگارى ،محيـط بينالمللى (نظـام بينالملل) منحصر
به سـاختارهاىمـادى آن يعنى آنچه كه به عنوان كانـون توجه رويكردهاى
خردگرا به حساب مىآيد ،نمىشود ،بلكهساختارهاى اجتماعى و معنوي سيستم
بينالمللى هم مورد توجه آنهاسـت .از اينرو ،هنجارها و قواعد از مباحث مهم
و مورد تأكيد سازهانگاران است .اگرچه قواعد و هنجارهاى داخلى يك دولت،
مجموعهعناصر تشـكيلدهندهي هويت آن دولت به حساب مىآيند ،اما آنچه
كه سـازهانگاران بـر آن تكيه دارند ،قواعد ،هنجارها و حقوق بينالمللى اسـت
كـه مبناى عمل و رفتار دولتها در صحنهي بينالمللى واق ع مىشـود ،و هرچه
دولتها در جهت درونىسـازى هنجارها و قواعد بينالمللى بيشـتر بكوشند ،به
ايجاد ايدههاى مشـترك و فهم مشترك بازيگران بينالمللى از يكديگر كمك
مىكند.
سـازهانگاران از ميان عوامل مهم تأثيرگذار بر فرآيند تصميمگيرى و اجرايى
سياست خارجى ،يعنى موقعيت ژئوپليتيك ،ساختار نظام بينالملل ،منابع اقتصادى
و وضعيـت اجتماعى ،عمدت ًا بـههنجارها در دو بخش محيط داخلى و بينالمللى
عنايـت دارنـد .در واقع از اين ديدگاه ،هنجارها هم تأثير تكوينى و هم تنظيمى
بر رفتار كنشگران سياسى دارند .هنجارها هويت و رفتار كارگزاران را تعیین
ها بر سياست خارجى بدانگونه كه
و تنظيم مىكنند .نقش هنجارها و تأثير آن 
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در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران مطرح شده ،در رفتار و كردار بازيگران
سياسـى كشور ديده مىشود ،و ظاهرا ً ضرورت كاربرد رويكرد سازهانگارى در
مطالعهی تاريخ روابط خارجى را نیز توجيه ميكند (ازغندى.)30:1383 ،
در چارچوب رويكرد سـازهانگارى مىتوان تبيين بهترى از سياسـت خارجى
اتحاديـهياروپا و هنجارها و قواعد مورد تأكيد آن همچون حقوق بشـر ،صلح
خاورميانه ،تروريسـم و رژيمهاىخلع سلاح و كنترل تسليحات ارائه كرد .از
ب منافع مادى تأكيد
اينرو در سياسـت خارجى اتحاديهي اروپا ،صرف ًا بر كسـ 
نمىشـود ،بلكه مجموعهاى از هنجارها و قواعد بينالمللى اسـت كه حتى كسب
منافع ملى را تحتالشعاع قرار داده و در اولويت قرار مىگيرند.

تلاش ايران براى حضور مؤثرتر در صحنهي بينالمللى ،منجر به تغيير برخى
رويكردها در سياسـت خارجـى ايران در برهههايى از تاريـخ روابط بینالمللی
گردیـد .همراهى و تعامل با جامعـهي بينالمللى از طريق رعايت و مدنظر قرار
دادنهنجارهـاى بينالمللـى ،به خصوص در دولت اصالحات ،در همين راسـتا
قابل ارزيابى است.
از پايـان جنـگ عراق عليـه ايران و تجديدنظـر در قانون اساسـى ،تغييراتی
در رفتـار و كـردار كارگزاران اصلى سياسـت ایران حاصل شـد ،و به تبع آن،
بازنگرى اصطالحات و مفاهيم سياسـى ،شديدا ً احساس گردید .مفاهيم جديد و
كالن سياست خارجىِ دولت سازندگي را معمو ًال ذيل دو عنوان ميتوان تشريح
كرد :نخسـت ،همگرايى و ادغام در نظامبينالمللى (چون براى بازسازى كشور
نيـاز بـه همكارى و رابطـه با كشـورهاى صنعتى بود ،تلاش گردید تا كنش
ضدآمريكايى با يك همگرايى ظريف همراه باشد؛ دوم ،تفسير جديد از صدور
انقالب ،به نحوى كه سـعى شـد از رويكرد سختافزارى به رويكرد نرمافزارى
حركت شـود) .تالش گردید تا در راستاى همگرايى و شكلدهى الگويى براى
جو بىاعتمادى
سـايرين ،قدم برداشـته شـود ،اما عوامل متعددى از جمله وجود ّ

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی شانزدهم /تابستان ( 1394پياپی)19

از ديگر سو ،سياست خارجى ايران بر اساس اصول حاكم بر آن كه حمايت از
ن جهان ،حمايت از نهضتهاى آزاديبخش ،تالش براى جهانىسازى
مسـتضعفي 
فرهنگ و ارزشهاى اسلامى و شيعى و ،...از جمله هنجارهاى درونى آن تلقى
مىشوند و بر منافع ملى برترى مىيابند.
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كشـورهاى خارجى در روابطشان با ايران ،وجود مراكز متعدد تصميمگيرى در
داخـل و عـدم وفاق و اجماع ميان نخبگان سياسـى ،و باالخص وجود تصويرى
نااميدكننده از ايران با توجه به نوع هنجارهاى جامعهي بينالملل پس از ماجراى
جدى
ميكونوس و صدورحكم دادگاه برلين ،دولت سازندگي بهرغم تالشهاى ّ
و بسيار ،نتوانست سياست خارجى را در جهت رفع كامل اختالفات و برقرارى
مناسبات عادى ،سوق دهد.
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پايـان جنـگ سـرد ،جهانى شـدن اقتصاد و انقلاب ارتباطـات و اطالعات،
روند فرسـايشحاكميـت و از مركزيت افتادن دولت ،قـدرت يافتن نهادهاى
بينالمللى و ضرورت حل و فصل اختالفات ناشـى از تداخل منافع ،طرح مفاهيم
و جايگزينهايى ،همانند گفتگوى تمدنها ،فشـار شديد ناشى از انسداد سياسى،
گرايش شـديد به سـمت تسـاهل و تعامل ،نهادينهشـدن تدريجـى معيارهاى
دموكراتيك ،تجمع پيرامون واژههايى چون آزادى ،حقوق شهروندى و عدالت،
افقهـاى تـازهاى را در برابر ايرانيان گشـود .شـرايطى به وجـود آمده بود كه
هنجارها و كنشهاى متفاوتى را نسبت به گذشته مىطلبيد .هرچند كه سازندگى
در داخل و تنشزدايى در روابط خارجى از زمان دولت سازندگي آغاز شد ،در
عين حال ،تبلور عينى تحوالت ذكرشـده را مىتوان بيشتر در رأى مردم به سيد
محمد خاتمى در خرداد  1376يافت ،که به عنوان برآيند خواستهها و هنجارهاى
مورد نظرشان به ایشان رأى دادند.
در واقع رأى مردم به هنجارها و قواعد جامعهيبينالمللى ،هنجارهاى نخبگان
سياسى داخلى و هنجارهاى كل مردم ايران بود .از اينرو ،شايد بتوان قرابتى بين
هنجارهاى جامعهي ايران و هنجارهاى جامعهي بينالمللى يافت .مناب ع هنجارهاى
به كار گرفته شده براى سياستگذارى تنشزدايى و گفتگوى تمدنها ،ناشى از
فرهنگ و خواستههاى سياسى جديد مردم و هنجارهاى پذيرفتهشدهي جامعهي
بينالمللـى بودهاند .طبيعى اسـتايـن منافع و اين هنجارها متفـاوت از منابع و
هنجارهايـى بودند كه پيش از اين توسـط سياسـتگذاران مورد اسـتفاده قرار
مىگرفت.
با درونىشدن اين هنجارها ،طى يك فرايند طوالنى و تكرارى ،هويتى ديگر
براى كنشگر شكل گرفت .ايرانيان و باالخص سياستمداران میبایست تعريف
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ديگرى ارائه داده و اعمال خاصى را انجام دهند .با تعريف جديد از خود ،اعمال
ِ
وضعيت تغييريافته الزم بود كه در
و كـردار خاصى از او انتظار مىرفت و اين
معانى جمعى وارد شود .ضروری بود اصطالحات و مفاهيم جديد ،مورد پذيرش
عمومقرار گيرد و توسـط ديگران پذيرفته گـردد .بدين صورت ،ايران با نگاه
به ديگران و براسـاس مفاهيمبيناذهنى ،براى خود هويتى قايل شـد و براسـاس
هويت مذكور ،نقش و جايگاهى براى خويش تعريف نمود.

در واقع با فروپاشى نظام دوقطبى و جهانى شدنفرايندهاى مالى و فرهنگى در
دههي  1990كه به كاهش اهميت ژئوپليتيك ايران كمك كرد ،ايرانچارهاى
جز سـازگارى با تغييرات فرهنگى و هنجارهاى نظام بينالمللى نداشـته اسـت.
تحتتأثير اين رخدادها ،شـاهد تغيير گفتمان در سياست خارجى ايران ،تبديل
سياسـت َسلبى به سياسـتاثباتى و تغيير از رويكردهاى سختافزارى و صدور
انقلاب به رويكرد نرمافـزارى و بيناالذهانى بودیم .مضاف ًا بـا توجه به اينكه
رويكـرد سـازهانگارى به مؤلّفههايى همچون هنجارهاى ارزشـى و اشـتراكات
بيناالذهانى ميان ملتها عنايت خاصى دارد ،روىآوردن دسـتگاه حكومتى به
توسـعهی سياسـى و تأكيد بر برپايى جامعهي مدنى و گفتگوى ميان تمدنها را
بايد در اين راستا مورد توجه قرارداد (همان.)30 :
 -3منافع ملى از جمله موضوعاتى اسـت كه سـازهانگاران به آن مىپردازند.
هـا ،مفهوم منافع ملى دچار دگرگونى و تحول شـده اسـت .اعضاى
از نظـر آن 
اتحاديـهي اروپا كـه هركدام به عنـوان يكى از بازيگران بينالمللى محسـوب
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ايـران میبایسـت جايگاهـى معنايى در ايـن مفهوم جمعى بـراى خويش ب ه
ها با اسـتناد به اين
دسـت مـیآورد ،و كنشهايـى انجام میداد كـه توجيه آن 
معنـاى جمعى امكانپذير میبود .در اين راسـتا ،چهـار كنش عمده در اين باره
صورت گرفت -1 :ابراز عالقهي دسـتگاه حكومتىتوسط رئيسجمهور خاتمي
به نمايندگى ازسوى مردم و جامعهی ايران به گسترش مناسبات با مردم آمريكا
در زمينههاى فرهنگى و سياسـى  -2برقرارى روابط نزديكتر با كشـورهاى
همجوار -3توسـعهی روابط بـا اتحاديهي اروپا و سـوق دادن روند گفتگوهاى
انتقـادى با اتحاديهي اروپا به روند گفتگوهاى سـازنده -4گفتگوى تمدنها در
سازمان هاى بينالمللى.
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مىشـوند ،ترجيح مىدهند براى كسب منافع ملى در چارچوب این اتحاديه و از
طريق منافع جمعى اقدام كنند .در چارچوب مفهوم و افزايشوابسـتگى متقابل
كشـورها به يكديگر كه مورد تأكيد سـازهانگاران اسـت ،نيز با جهانىشـدن
اقتصاد و سياسـت در عصر نوين ،بسـيارى از مفاهيم مورد تأكيد واقعگرايان و
ليبرالهـا به عنوان مكاتب و جريانهاى اصلى روابط بينالملل ،نظير موازنه قوا،
قدرت به معناى سختافزارى آن و امنيتنظامى ،حاكميت و اثربخشى خود را
از دست دادهاند.
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آنچه مشخص است ،جمهورى اسالمى ايران در گفتگوهاى خود با اتحاديهي
اروپا همواره تالش كرده به طرف مقابل اين مطلب را القا نمايد كه خطمشـى
ب ايران ،ادامهي گفتگوها با اولويت دسـتاوردهاى اقتصادى ،مالى متقابل
مطلو 
ت كه به زيـان حاكميـت و ارزشهاى فردى
(منافـع) و حـذف مواردى اسـ 
1
دولت جمهورى اسلامى نظير مشـكالت حقوق بشـرى در داخل ،سلاحهاى
كشتارجمعى 2و حمايت از تروريسم ...كه مدنظر اتحاديهي اروپاست ،ارزیابی
میشود.
در تحليـل روابـط ايران و اتحاديهي اروپا بايـد گفت كه در واقع چون منافع
اتحاديه در ادامهي روابط

خاص اروپاييان در هويت خاصى تثبيت گردیده ،اين
خود با جمهورى اسالمى ايران ،بر تقدم بخشيدن به مقولهي هويت به جاى منافع،
تأكيد فراوان مىكند و با توجه به گفتمان برتر خود نسبت به ايران در مقولهي
روابـط بينالملل ،اين امر دقيق ًا در قالب رويكرد سـازهانگارى قابل بررسـى و
امعان نظر است .اتحاديهي اروپا تأكيد فراوان دارد كه هويت جمهورى اسالمى
ايران بايد با معيارها و هنجارهاى پذيرفتهشده در سطح بينالمللى مطابقت نمايد،
و اين امر دقيق ًا همان نكتهی كليدى مورد تأكيد رويكرد سازهانگارى است كه
ميگويـديك دولت در تعامالت بينالمللى ،هيچگاه نمىتواند به صورت فردى
هويـت و منافـع خود را تثبيتيا تعريف نمايد و هويت در قالب جمعى معنا و
مفهوم مىيابد (امينى.)164 : 1383 ،
 -4سـازهانگاران روى انگارههـا و فهـم بيناذهنى بازيگـران بينالمللى تأكيد
1. Human Rights
)2. Weapons of Mass Destruction (WMD
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ها معتقدند كه دگرگونى در انديشهی ما نسبت به روابط بينالملل،
مىكنند .آن 
تحول عميـق و بنيادينى در امنيت و صلـح بينالمللى و ثبات
مىتوانـد موجب ّ
جهانى 1شـود .بر همين مبنا ،در مقولهی روابط ايران و اتحاديهي اروپا ،مشاهده
میگـردد كه اتحاديـهي اروپا با توجه به گفتمان برتـر و موقعيت خاص خود
نسـبتبه ايـران ،از ادامـهي گفتگوها جهـت تغيير و يا حداقـل تعديلكردن
مواضع جمهورى اسالمى ايران، نسبت به موضوعاتي چون حمايت از انتفاضهی
فلسطينيها و حزبا ...لبنان ،يعنى آنچه كه اتحاديهي اروپا از آن تلقي حمايت
از تروريسم دارد ،استفاده مىكند.

 -5مكتب سازهانگارى بر دو محور كارگزار ـ ساختار تأكيد زيادى مىكند.
ساختار در واقع از منظر سازهانگارى همان جامعهي بينالمللى است كه از تعامل
سياسـت داخلى و سياسـت بينالمللى پديد آمده و مقصود از كارگزار (عامل)،
همانـا دولت بـه مثابهي مهمترين واحد در تبيين منازعاتبينالمللى اسـت .در
رويكرد اتحاديهي اروپا مشـاهده میشـود كه اتحاديهی مزبور بر تعاملمحور
كارگـزار ـ سـاختار ،در عمـل ،تأكيد فراوان مىكند .به ايـن مفهوم كه صرف ًا
به نقش و كاركرد دولت ايران توجه ننموده ،بلكه به بسـتر سـاختار بينالمللى،
اصول ،هنجارهاى پذيرفتهشـده بر طبقاجماع بينالمللى ،تكيهي عمده دارد و
معتقد است عملكرد جمهورى اسالمى ايران به عنوان يكعامل را بايد با توجه
به مقولهي ساختار ،مورد نظر قرار داد.
در هرحـال ،آنچـه اهميت فراوان دارد آن اسـتكه رويكرد سـازهانگارى
بـر ادراك و تفسـير تأكيد مىكند و اين رهيافـت برپايهي يك درك جمعى
بنا گردیده كه وسـيلهاى مؤثر براى توضيح و تفسـير وقايع و مسـائل مختلف
بينالمللى ارزيابى مىشود .اين درك جمعى ،توافقى است و در نهايت با تضارب
1. Global Stability
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اتحاديـهي اروپـا برخالف نومحافظهكاران حاكم بر آمريكا ،از سياسـتهاى
نظامىگرايانـه حمايتنمىكند ،بلكه برعكس ،حداقل در ظاهر تالش مىنماید
تا اينگونه نشان دهد كه بر گفتگو ،تفاهم و درك متقابل جهت تغيير و تعديل
ايدههاى متعارض با صلح و امنيت بينالمللى ،همت گماشتهاست ،امرى كه در
رهيافت سازهانگارى بر آن تكيه فراوان مىشود.
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آرا ،ايدهها و گفتگوهاى متقابل ،شرايطى بينالمللى را فراهم مىكند كه همگان
بهطور يكسان به آن بنگرند .امرى كه در تحليل روابط ايران و اتحاديهی اروپا
بايد مطمح نظر قرار گيرد.

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی شانزدهم /تابستان ( 1394پياپی)19

با توجه به تحليل روابط ايران و اتحاديهي اروپا ،مشـخص شـد كه با توجه به
گفتمـان و موقعيت برتر اين اتحاديه ،روابط ايران و اتحاديهي مزبور و ادامهي
تقدم هويت بر منافع ،از سـوى اتحاديهي اروپا در دولت
گفتگوهاى فراگير با ّ
اصالحات دنبال شـد ،و تمايل جمهورى اسلامىايران به تقدم بخشـيدن منافع
بر هويت ،در عمل نتوانسـت خللى در روند آن ايجاد نمايد .اصو ًال منافع خاص
اتحاديـهي اروپـا در هويت ويژهاى تبلـور يافته كه در مسـير درك متقابل و
تعديلعقايد و ايدهها يعنى آنچه كه سـازهانگاران بر آن تأكيد فراوان دارند،
نضج مىگيرد .آنها از جمهورىاسالمى ايران انتظار دارند كه خود را با هويت
خاص و اصول و هنجارهاى پذيرفته شـده در ساختار (جامعهي بينالمللى) وفق
دهد ،امرى كه ممكن است با حاكميت ايران در تضاد تلقى شود ،چرا كهبرطبق
نظر اتحاديهي اروپا ،حاكميت يك دولت در جمع معنا مىيابد و حاكميت ،حق
ذاتى يك دولتنيسـت ،بلكه حقى اسـت كه توسط ديگر دولتهاى جامعهی
بينالمللى و براسـاس احترام گـذاردن آندولت به اصول و هنجارهاى پذيرفته
شدهي بينالمللى ،قابل بررسى است (اميني ،همان.)165 :
در جمعبنـدى بايـد گفت ،مكتب سـازهانگارى در تبييـن و تجزيه و تحليل
سياسـت خارجى متقابل ايران و اتحاديهی اروپا و روابط دوجانبه ،از ظرفيت و
توانايىبااليى برخوردار است .برپايهي مفروضههاى نظريهي سازهانگارى ،فهم
و درك متقابل بازيگران از يكديگر بسـيار حائز اهميت اسـت .آنچه موجب
فروپاشى نظام دوقطبى و پايان جنگ سرد شد ،همانا تحول و دگرگونى در فهم
دو ابرقـدرت از يكديگر بود .به محض آنكه دو ابرقدرت يكديگر را دشـمن
ندانستند ،منجر به تحول در شناخت آنها از يكديگر گردید ،و سياست خارجى
آنهـا را در قبـالهم تحتتأثير قرار داد و با شـكلى نويـن و در قالبى جديد،
ظاهر گشت.
بـر اسـاس آموزههاي سـازهانگاري ،مباحث مهمي نظيـر انگارهها ،گفتمان،
قواعـد ،هنجارها ،فرهنگ ،زبـان ،هويت ،باورهاي بيناالذهاني و رويهها كه از
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اگر قرار بود فقط براساس نظريههاي جريان اصلي روابط بينالملل بتوانيم اين
سياسـتها و روابط را تبيين كنيم ،علياالصول نبايسـتي تفاوتي در سياسـت و
روابط خارجي ايران و اتحاديهي اروپا ،قبل و پس از انقالب اسلامي به وجود
آيد ،چون در آن صورت ،فقط سـاختارهاي مادي ناظر به تأمين كنندهي منافع
مادي  -تعيينكنندهي نوع سياسـتها و روابط خارجي ايران و اتحاديهي اروپا
 بودند و عوامل ديگر نميتوانست دخالتي داشته باشد.بر اين اسـاس ،در سياسـت خارجى متقابل ايران و اتحاديهي اروپا نيز امكان
تحول در شناخت آنها از يكديگر و ايجاد درك متقابل و انگارههايى مشترك
يا دست كم سازگار با هم وجود دارد؛ بنابراين همانطورى كه گفته شد ،زبان و
اساس ًا مقولهي گفتمان ،از مفاهيم مورد توجه و تأكيد سازهانگاران است كه در
سياسـت خارجى متقابل ايران و اتحاديهي اروپا در دوران اصالحات نقش مهم
ها از يكديگر كمك زيادى كرد.
و اساسى داشته ،و به فهم و درك بهتر آن 
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جمله ساختارهاي اجتماعي ،معنوي و ذهني دولتها و بازيگران صحنه بينالمللي
به حسـاب ميآيند ،عالوه بر سـاختارهاي مـادي از قبيل ژئوپليتيك سياسـي،
اقتصادي ،نظامي و ،...در چگونگي شكلگيري سياست و روابط خارجي متقابل
دولتها ،نقش اساسـي دارند .افزون بر اين ،همين سـاختارهاي اجتماعي و غير
مادي هستند كه ميتوانند منجر به شكلگيري نقاط مشترك و در نهايت مفاهمه
ميان دولتهاي گوناگون شده و موجبات بهبود و گسترش روابط ميان آنها را
فراهم نماید؛ به عنوان نمونه ،در بسياري از عناصر و ساختارهاي مادي ايرا ِن قبل
و بعد از انقالب ،از قبيل ژئوپليتيك و موقعيت جغرافيايي ،ژئوپليتيك انرژي و
منابع و ،...تغيير چنداني حاصل نشده ،اما از آنجا که با پيروزي انقالب اسالمي
ایران و تشـكيل نظام جمهوري اسلامي ،در باورها ،هويـت ،هنجارها ،قواعد،
گفتمان و بسياري ديگر از ساختارهاي اجتماعي و معنوي این کشور ،تغييرات
و دگرگونيهاي وسـيعي ايجاد شد ،سياسـت و روابط خارجي غربيها از جمله
اروپاييها نسـبت به ايران با تغييرات و دگرگونيهاي اساسـي ،همراه گردید.
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 .5گفتمـان و رويكـرد حاكم بر سياسـت خارجـي دولت اصالحات
(تعامل با نظام بينالملل)
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پيش از آن كه مفهوم گفتمان سياسـي در سياسـت خارجي تشـريح شود ،الزم
اسـت ابتدا در مورد مفهوم متعارف واژهي “گفتمان” ، 1اشـكال و ابعاد مختلف
آن مختصري توضيح داده شـود .يك بُعد از گفتمان ،مربوط اسـت به كاربرد
زبان که در تبيين آن ميتوان تعريف ذیل را به دسـت داد :گفتمان معمو ًال به
شـكلي از كاربرد زبان ،مث ً
ال در يك سـخنراني و يا حتي به طور كليتر به زبان
گفتاري يا شـيوهي سخن گفتن ،اشـاره دارد .بُعد ديگر مفهوم گفتمان ،به نظام
انديشـهاي يك مكتب فكري داللت دارد؛ مث ً
ال گفتمان نئوليبراليسم .اين بُعد از
گفتمان ،صرف ًا به زباني كه سياستمداران يا متفكران مكتب نئوليبراليسم به كار
ميگيرند ،اشـاره ندارد ،بلكه به انديشـهها و فلسفههايي كه آنان مبلغ آن هستند
نيز نظر دارد .در اين بخش ،ممكن است حتی گفتمان يك مكتب فكري ،هيچ
توجهي به كاربرد زبان نداشـته باشـد .در اين شكل از كاربرد گفتمان ،با نوعي
از برقـراري ارتبـاط ميان انديشـهها و باورها روبهرو میشـویم .در نهايت ،بُعد
تعاملي گفتمان اسـت كه گاهي آن را شـكلي از تعامل كالمي نيز دانسـتهاند؛
يعني انسانها ،وراي به كار بردن زبان يا برقرار كردن ارتباط ميان انديشهها و
باورهـا به تعامل يا كنش متقابل با يكديگر ميپردازند .به طور خالصه ميتوان
گفت ،گفتمان داراي سـه بُعد اصلي كاربرد زبان ،برقراري ارتباط ميان باورها
(شناخت) و تعامل در موقعيتهاي اجتماعي است (وندايك.)16 :1387 ،
گفتمان در سياسـت خارجي به چه معنا و مفهومي است؟ در تعريف گفتمان
سياسـي در سياسـت خارجي ،ديدگاههاي متعددي وجود دارد .گفتمان سياسي
چارچوب و بستري است كه در درون آن سياست خارجي يك كشور معنا پيدا
ميكند (ازغندي .)9 :1386 ،فوكو بر اين اعتقاد است كه گفتمان فراتر از زبان،
سـمبل ،نماد و ادبيات سياسـي است .وي اعتقاد دارد كه گفتمان در هويتها و
كنش دائمي بازيگران منعكس ميشود (متقي.)24 :1385 ،
برپايـهي تعاريف فوق ،مقولهي گفتمان در سياسـت خارجي فراتر از مفهوم
گفتوگو اسـت ،هرچند كه فرهنگ گفتوگو و زبان مراودات را هم شـامل
1. Discours
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ميشود .بر اين اساس ،گفتمان ،متشكل از عناصر و اجزايي است كه زبان ،رفتار
و عمل سياسي ،ادبيات ،نمادها و سمبلهاي اجتماعي و فرهنگي را شامل شده و
به عنوان مجموعه عوامل تشـكيلدهندهي هويت يك بازيگر و متمايزكنندهي
آن از ساير بازيگران به حساب ميآيد.

يقين ًا رفتار و كنش بينالمللي دولتي كه داراي گفتمان نظري و رويكرد عملي
صلحجويانـه و تعاملي اسـت ،بـا دولتي كه از گفتمان نظـري و رويكرد عملي
تهاجمـي و تقابلي برخوردار اسـت،متفاوت خواهد بـود .مضاف ًا اينكه رفتار و
كنش متقابل دولتهاي ديگر درقبال هريك از آنها متفـاوت است.
در اين پــژوهش تـالش بر اين است تــا گفتمان سياسي دولت اصالحات
در سياسـت خارجـي ،معادل مدل و الگـوي آن در صحنـهي بينالمللي اعم از
سياسـتها و خطمشـيها ،راهبردها و رويكردها ،ايدهها و آرمانها ،اهداف و
رفتـار و عمل سياسـي دولت مذكور فرض شـود ،و آنگاه بازخـورد و ميزان
اثربخشـي و تأثيرگذاري گفتمان آن را بر مناسبات و روابط ايران و اتحاديهي
اروپا ،مورد ارزيابي قرار داد.
با اين پيشفرض ،ابتدا بايد روشـن شـود كه ماهيت و سرشـت ،ويژگيها،
عناصـر اصلـي سـازندهي راهبردهـا و رويكردهـاي حاكم بر گفتمـان دولت
اصالحات در سياست خارجي ،مشتمل بر چه مفاهيمي بوده است.
بيگمـان ،انتخابات هفتمين دورهي رياسـت جمهـوري در دوم خرداد 1376
بـه عنـوان نقطهاي عطف در تاريخ معاصر ايران مطرح اسـت .تـا پيش از دوم
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ميتوان گفتمان را چارچوب و بستر تعيينكنندگي و جهتدهندگي سياست
خارجي يك كشـور و سـازماندهيكنندهي روابط خارجي آن با ديگر كشورها
دانسـت .در هميـن چارچوب ،نبايـد اين موضوع مهم و اساسـي را از نظر دور
داشـت كه هر گفتماني برخاسـته از يك سلسـله از باورها ،ايدهها ،آرمانها و
اهداف اسـت كه مباني نظري و انديشـهاي آن محسـوب شده و از ويژگيهاي
خاص خود برخوردار اسـت .بازشناسـي دقيق و درسـت ويژگيهـا و عناصر
سـازنده و اجزای تشكيلدهندهي يك گفتمان ،ميتواند در شناخت و فهم بهتر
ما از آن كمك كند.
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خرداد  ،1376ايران يا درگير جنگ بود و يا سرگرم بازسازي ويرانيهاي ناشي
از جنـگ .به جـز مقطع كوتاهي در ابتداي پيروزي انقالب اسلامي كه فضاي
اجتماعي ايران داراي يك انبساط نسبي سياسي ـ اجتماعي بود ،در ساير مقاطع،
يعنـي از همـان روزهاي آغازين پيروزي انقالب اسلامي تا پايان جنگ عراق
عليه ايران در سال  ،1367كشور با بحرانهاي متعدد روبهرو بود.
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پس از دوران سـازندگي كه ايران موفق گردید در طول  8سـال تا حدودي
زيرسـاختهاي آسيبديدهي ناشـي از جنگ را بازسازي كند ،فضاي اجتماعي
ـ سياسـي كشـور آمادهي پذيرش و انجام تحوالت گسـترده در ابعاد مختلف
سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي شد .با اشتياقي كه در بطن جامعهي ايران
براي انجام اصالحات در سـطوح مختلف اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي
احسـاس ميگردید و متناسـب با فضاي به وجود آمـده ،گفتمان جديدي پا به
عرصهي ظهور گذاشـت .گفتماني كه شـاكلهي اصلي آن به رسـميت شناختن
تكثرگرايي و چندصدايي در ابعاد مختلف بود .در سطح داخلي ،انباشت مطالبات
سياسـي و اجتماعـي كه به دليل شـرايط جنگ و وضعيتهـاي بحراني پس از
انقالب اسالمي هيچگاه فرصت ظهور و بروز نيافته بود ،موجب شد تا ضرورت
پاسـخگويي به اين مطالبات بيش از پيش احساس شود .در سياست خارجي نیز
ايران در وضعيت نامطلوبي قرار گرفته بود و كشور در سطح روابط و مناسبات
منطقهاي و بينالمللي خود در تنگنا قرار داشت .گفتمان جديد كه نمايندهي آن
سـيدمحمد خاتمي بود ،ضمن درك شرايط ويژهي كشور در آن دوران ،تالش
نمود تا با ايجاد پيوند ميان سياست داخلي و خارجي و طرح ايدهها ،استراتژيها
و رويكردهايي نوين در مسير حل مسائل و مشكالت فراروي ايران ،در سطوح
داخلي و خارجي توأمان ،حركت كند.
گفتمان دولـت اصالحات را ميتـوان گفتمان فرهنگگراي سياسـتمحور
ناميد .پس از انتخابات هفتمين دورهي رياسـت جمهوري در دوم خرداد 1376
و طرح و برنامههاي رئيسجمهور خاتمي ،گسـترش روابط خارجي و رسيدگي
به مسـائل و امور خارجي در چارچوب رهيافت واقعگرايي نسـبي ،ادامهيافت
بـا اين تفـاوت كه نحوهي بيان و شـيوههاي رفتار و برخورد بـا ديگران تغيير
كرد .در روابط خارجي ،پذيرش پلوراليسـم (كثرتگرايي) جهاني بهمعني نفي
نظـام تكقطبي و پذيرش تسـاوي فرهنگها به محور اصلي سياسـت خارجي
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تبديل شـد ،و پس از خرداد  76نیز با تحولي در گفتمان سياسـي ،مشـروعيت
اثباتي ،جايگزين مشـروعيت سلبي يعني دوري گزيدن از دشمنتراشي و طرح
شعارهاي پرخاشگرانه و تحريككننده گردید.

بايـد گفـت ،از گفتمان دولت اصالحـات و عناصر سـازندهي آن ،تعاريف
گوناگوني ارائه شـده اسـت ،اما دسـت كم سـه عنصر اصلي تشـكيل دهندهي
اين گفتمان را ميتوان صلحطلبي ،اخالقگرايي و فرهنگمحوري دانسـت ،چرا
كـه در چارچـوب اين گفتمـان بود كه تالش شـد تا صلحطلبـي و اخالق در
سياسـت بينالمللي با اهرمها و راهكارهاي فرهنگي از طريق تلفيق نگرشها و
رويكردهاي فرهنگي و سياسـي ،گسترش يابد .چهرهي خشن و سخت سياست
خارجـي ايران ،در دولت اصالحـات ،تا حدودي وجههاي فرهنگي و اخالقي به
خود گرفت.
گفتمـان دولت اصالحات كه تـار و پود آن بر تعامل و گفتوگو ،پرهيز از
خشـونت ،رواداري و پذيرش ديدگاههاي متكثر همـراه با رويكردي فرهنگي
و اخالقي با هدف بسـط توسـعهي همهجانبه و انسانمحور ،مبتني و استوار بود،
توانسـت به واسطهي پشـتوانهي مردمي ،جمهوري اسالمي ايران را در موقعيت
و شرايط ممتازي قرار دهد ،و موجبات تغيير نگرش كشورهاي ديگر در مورد
ايران را فراهم كند .ايران توفيق يافته بود تا انتخاباتي متفاوت برگزار كند كه
پيـروز آن انتخابات ،گفتماني بود كه به تعامل و گفتوگو با ديگر كشـورها
اصالت ميداد و بدنبال كاهش تشـنجات ايجاد شـده در روابط خارجي خود با
جامعـهي بينالمللـي بود .حال بايد ديـد كه رويكرد تعاملگرايي در سياسـت
خارجي ،چگونه رويكردي بوده و داراي چه ويژگيهايي است.
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دولـت اصالحات توانسـت با تصحيح چهرهي خشـن جمهوري اسلامي در
روابط بينالملل“ ،گفتگوهاي انتقادي” كشـورهاي اروپايي را با موفقيت نسـبي
بـه “گفتگوهاي سـازنده” تبديل نموده و نگرش جهانيان نسـبت به ايران را تا
حدودي بهبود بخشد .سفرهاي متعدد رئيسجمهور ،وزير امورخارجه و اعضای
كابينه به خارج از كشـور و ديدارهاي فراوان رؤسـاي جمهور ،نخسـتوزيران
و شـخصيتهاي مهـم اروپايي ،آسـيايي و آفريقايي از ايـران ،از مصاديق اين
وضعيت محسوب میشوند (ازغندي ،همان.)15-21 :
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رويكـرد تعاملگـرا در سياسـت خارجـى ،واجـد روشهـا و شـيوههاى
مسـالمتجويانه ،منعطـف و تعاملى اسـت كه تالش مىكنـد از موضع گفتگو
و با ابزار ديپلماسـى ،مواضع بعض ًا متضاد دو كشـور يا چند بازيگر مسـتقل را
بـه هم نزديك نمايد تا بتوان در نتيجهي بهكارگيرى يكسلسـله از اقدامات به
ويژهاز طريق “مذاكره و مصالحه” 1به توافق مرضىالطرفين دسـت يابد .هرچه
سياسـتگذاران و ديپلماتهاى يك كشـور از ورزيدگى و مهارت باالترى در
حوزهي ديپلماسى برخوردار باشند ،نتيجهي طبيعى چنين رويكردى در صحنهي
بينالمللى مىتواند در تمام زمينهها با دسـتاورهاىبيشـترى همراه باشـد .هدف
اصلى رويكرد تعاملگرا ،رسـيدن به تفاهم در عين وجود تفاوتها و رواداري
و مدارا در عين وجود اختالفهاسـت .بر اين اسـاس با نزديك كردن مواضع
كشـورها در صحنـهيبينالمللى براى دسـت يافتن بازيگـران عرصه به توافق
اسـت كه مىتوان در بسيارى از مواقع از بروز حوادث ناگوارى همچون جنگ
ها جلوگيرى كرد .در سياسـت خارجى تعاملگرا ،اصل
و رويارويـى ميـان آن 
احترام متقابل ميان دولتها اهميت مىيابد و بازيگران بينالمللى تالشمىكنند
تا پايبندى خود را به اين اصل مهم حفظ نمايند ،و دولتها مىكوشند بر اساس
قاعـدهي بازي برد -برد ،حوزههاي مشـترك همـكاري تعريف نمايند تا منافع
ها به نحوي كه مورد رضايت طرفين باشد ،بهتر تأمين شود.
آن 
در اينجـا براي تبيين بهتر گفتمان دولت اصالحات در سياسـت خارجي ،به
مؤلّفههاي اصلي و اسـتراتژيها و رويكردهاي حاكم بر سياسـت خارجي ايران
كه الاقل در سـه سرفصل اصلي تنشزدايي و اعتمادسازي ،صلحطلبي بينالمللي
و گفتگوي تمدنها قابل دستهبندي است ،مورد بررسي قرار ميگيرد.

 .6تنشزدايي 2و اعتمادسازي ،سياست محوري دولت اصالحات

پيشينهي تاريخي واژهي “تنشزدايي” در ادبيات سياسي به دوران پس از جنگ
جهانـي دوم بازميگـردد .اياالت متحـدهی آمريكا كه در جريـان جنگ دوم
1. Negotiation and Compromise
2. Detente
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بحران موشـكي كوبا ضمن اينكه به نظـام دو قطبي و بازدارندگي يكجانبه
خاتمـه بخشـيد ،دوران جديـدي از همبسـتگي و تفاهم در روابـط بينالملل را
كـه به “دوران تنشزدايي” معروف اسـت ،موجب گرديـد .در واقع آگاهي از
قـدرت فوقالعادهي نظامي شـوروي در اوايل دههي  60ميالدي باعث شـد كه
آمريكاييها به چنين تحولي تن دهند و در روابط خود با شـوروي ،تغييراتي را
بدون جنجال بپذيرند (ازغندي ،همان .)26 :به اين ترتيب ،جهان پس از بحران
موشـكي كوبا با دورهي جديدي از همزيستي مسالمتآميز ،عاديسازي روابط
و كنتـرل مواضع خصمانـه و توازن صلحآميز در روابط بلوك شـرق و غرب،
روبهرو شد.
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جهاني كمترين آسيب را به دليل دوربودن از صحنهي اصلي جنگ متحمل شده
بـود ،بـه عنوان ابرقدرتي بالمنازع در صحنهي بينالمللي قد علم كرد .در مقابل،
اتحاد جماهير شـوروي كه پس از انقالب كمونيسـتي  1917به عنوان نظامي با
ايدئولـوژي متضاد با بلـوك غرب به ويژه اياالت متحدهیآمريكا به حسـاب
ميآمد ،و تالش وافري براي گسـترش ايدئولوژي خويش ميكرد ،توانست به
سرعت بر خسارتهاي ناشي از جنگ با جبههي متحدين به رهبري آلمان نازي،
فائق آيد و به توليد و توسـعهی جنگافزارهاي پيشرفتهي نظامي خصوص ًا بمب
اتمي بپردازد .اروپاي غربي به دليل اينكه كانون اصلي و مركزي درگيريهاي
جنگ جهاني دوم به حسـاب ميآمد ،بيشـترين خسـارت را متحمل شـد و از
آنجایي كه نگران توسعهي ايدئولوژي كمونيسم به صحنهي اروپا بود ،رهبري
ايـاالت متحده آمريكا را بـراي غلبه بر موج فزايندهي كمونيسـم پذيرفته بود.
اگرچه ترس مشـترك از ايدئولوژي نازيسـم و فاشيسم سبب اتحاد و همكاري
ايـاالت متحدهی آمريكا ،اروپا و اتحاد جماهير شـوروي در جريان جنگ دوم
جهاني شـده بـود ،اما با پايـان يافتن اين جنگ و شكسـت جبهـهی متحدين،
جبههي يكپارچهی متفقين ،دو پارچه شـد .يك جبهه را جبههي سرمايهداري و
جبههي مقابل آن را جبههي كمونيسم ـ ماركسيسم ،تشكيل ميداد .تعارضهاي
ايدئولوژيـك و سياسـي ميان اين دو جبهه ،توسـعه يافت كـه از اين مرحلهي
تاريخي به عنوان دوران جنگ سـرد ،ياد ميشـود .اوج جنگ سـرد در جريان
بحران موشكي كوبا بروز يافت.
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در شرح و توصيف سياست تنشزدايي در سياست خارجي ميتوان گفت كه
تنشزدايي به مثابهي مهمترين اصل در روابط بينالملل با توسـل به شـيوههاي
مسـالمتآميز و نوسـازي رواني در سـطح بينالمللي و فعالكردن ديپلماسي از
طريق گفتگوي دوجانبه و چندجانبه امكانپذير اسـت .تنشزدايي ضمن تأكيد
بر وجود تفاهمهاي سياسـي ،اقتصـادي و ايدئولوژيكي متضاد ،با بهرهگيري از
ضـرورت تأميـن امنيت منطقـهاي و جهاني ،معتقد اسـت كه نبايـد اجازه داد،
اختالفهاي ايدئولوژيكي و سـليقههاي سياسـي بر روابط ميان كشـورها تأثير
بگذارد .به عبارت ديگر ،بايد با دموكراتيزه كردن نظام بينالملل از طريق ايجاد
اعتماد متقابل ،پيشـرفت جوامع بشـري را به صورت واقعي تحقق بخشـيد .بايد
فضايي در روابط بينالملل به وجود آيد كه هر ملتي خود را نسـبت به گذشـته،
امنتر احسـاس كند و تفاهم و اعتماد متقابل ،جايگزين ترس و سـوءظن شود.
در واقع سياسـت تنشزدايي ضمن به رسميت شناختن واقعيتهاي تاريخي ،بر
شناسـايي اولويت براي ارزشهاي انسـاني مبتني است؛ بنابراين از اين ديدگاه،
در يك جهان به هم وابسته ،همكاري براي دفاع از ارزشهاي انساني نسبت به
منازعهي ميان نظامهاي سياسي ،در اولويت قرار دارد (همان 25 :ـ .)24
با بيان تاريخچهاي مختصر از روند شكلگيري و سير تحول سياست تنشزدايي
در روابـط بينالملل ،اکنون بايد دید كه وضعيت سياسـت تنشزدايي در ايران
پس از پيروزي انقالب اسالمي چگونه بوده است.
با وقوع انقالب اسلامي و تشكيل نظام جديد سياسي ،روابط و مناسبات ايران
با جهان خارج دچار تحول و دگرگونيهاي اساسـي شـد .نظام نوپاي جمهوري
اسلامي ايـران با ايدئولـوژي ديني و مذهبي ،جهـان و منطقـهي خاورميانه را
تحتتأثيـر خود قـرار داد .امواج انقلاب ايران به كشـورهاي ديگر خصوص ًا
كشـورهاي اسالمي سرايت كرد و باعث ايجاد و تقويت جنبشهاي انقالبي در
اين كشـورها گردید ،و موضوع صدور انقالب بـه موضوعي چالشبرانگيز در
روابط و مناسبات بينالمللي ايران با دنياي خارج بدل شد .به رغم فشارهاي شديد
و طاقتفرساي غرب ،ايران حاضر به دست كشيدن از ايدئولوژي و آرمانهاي
برآمده از انقالب اسالمي نبود .جنگ ناخواستهي  8ساله ازسوي عراق با پشتيباني
برخي از كشورهاي غربي بر ايران تحميل شد .تحوالت پس از جنگ عراق عليه
ايران بخصوص تجاوز عراق به كويت و آشكارشدن چهرهي جنگطلب صدام
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حسـين و اتخاذ مواضـع مدبّرانه ايران در جريان جنگ اول خليجفارس ،سـبب
شـد تا نگرش بسياري از كشورهاي منطقه و جهان نسبت به ايران با اصالحات
نسبي همراه شود .تالشهاي دولت سازندگي براي اعتمادسازي در روابط ايران
با برخي از كشورهاي منطقه همچون عربستان سعودي ،از جمله تحوالت مثبت
پس از انقالب اسالمي است كه رگههايي از سياست تنشزدايي منطقهاي را در
برداشت و موجبات تغيير نگرشها را نسبت به ايران فراهم آورد.

ايران ،منادي گفتگو شد و سياست تنشزدايي با محوريت اعتمادسازي ،تفاهم
جدي از اتخاذ مواضع تحركآميز نسـبت به سـاير
و احتـرام متقابـل و احتراز ّ
كشـورها را در دسـتور كار سياست خارجي دولت خود قرار داد .خاتمي ،بارها
دوران رياست جمهوري خود را دوران تثبيت نظام ناميد؛ براي مثال در ديدار با
سفيران ايران در كشورهاي حوزهی خليجفارس بر اين امر تأكيد كرد و گفت:
دوران كنوني ،دوران تثبيت نظام اسـت و اصل تنشزدايي در سياسـت خارجي
جمهوري اسلامي متناسـب مرحلهي تثبيت است . ...بايد تالش كنيم از گذشته
درس بگيريـم .نگاه ما به آينده اسـت ،بنابراين ما ميتوانيـم مرحلهي نويني از
تفاهم و احترام متقابل تازهاي را آغاز كنيم (همان.)29:
سياسـت تنشزدايـي از جمله عناصـر اصلي تشـكيلدهندهي گفتمان دولت
اصالحـات در سياسـت خارجي بود كه ابتناي آن بـر مفاهيمي همچون تفاهم،
جدي از
گفتگـو ،احتـرام متقابل ،تأمين منافع و مصالح ملـي و پرهيز و احتراز ّ
تنازع و كشمكشهاي بيحاصل بينالمللي و منطقهاي قرار داشت .تأكيد اصلي
سياسـت تنشزدايي بر مشتركات كشورها به جاي تأكيد بر موارد اختالفزا و
مناقشـهانگيز در جهت اعتمادسازي و ايجاد مفاهمه پيرامون مسائل بينالمللي و
منطقهاي است؛ عالوه بر اين ،سياست تنشزدايي در جمهوري اسالمي ايران ،سه
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پيروزي سـيد محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد ،1376
روند تغيير نگرش جامعهي بينالمللي نسـبت به ايران را به كلي دگرگون كرد،
و به آن شتاب بخشيد .جهان ،شاهد تغييرات اساسي در سياستها و رويكردهاي
بينالمللي و منطقهاي ايران بود .دولت اصالحات اعتمادسازي و رفع تشنجات با
جامعهي بينالمللي را با اولويت تنشزدايي در روابط ايران و كشـورهاي منطقه
وجه همت خود قرار داد.
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عنصر كليدي عزت ،حكمت و مصلحت را دربر دارد .تنشزدايي در چارچوب
عزت ،حكمت و مصلحت به اين معني اسـت كه سياسـت خارجي درصدد رفع
سـوءتفاهمهاي انباشته شده از گذشـته و تالش در جهت پايان دادن به هر نوع
تنازع و كشـمكش بينالمللي اسـت که براي تأمين امنيت خود به واقعيتهاي
موجـود بينالمللي توجـه دارد .بر اين اسـاس ،از الزامات سياسـت تنشزدايي
بـه هنگام بودن سياسـت خارجي ،برخورد برنامهريزي شـده و بـه روز با نظام
بينالمللي و بازيگران صحنهي بينالمللي است (همان 30 :ـ .)29
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در هميـن چارچـوب ،دولت اصالحات بـا بهكارگيري سياسـت تنشزدايي
تلاش نمود تا با اعتمادسـازي با سـاير كشـورها و جامعـهي بينالمللي ،حول
محور اشـتراكات و منافع منطقهاي و بينالمللي ،فضاي متشنج در روابط ايران و
دنياي خارج را سـامان دهد .آنچه در سياسـت خارجي دولت اصالحات براي
پيشبرد برنامهها و رسيدن به اهداف پيشبيني شده ،بهويژه بهكارگيري سياست
تنشزدايي در سـطح منطقهاي و بينالمللي ،به عنوان اولويت اساسـي به حساب
ميآمد ،فن ديپلماسي بود.
رئيسجمهور خاتمي در گردهمايي رؤسـاي نمايندگيهاي جمهوري اسالمي
ايـران در خـارج از كشـور در باب اهميت ديپلماسـي اينگونه بيـان ميكند:
ديپلماسـي ،نقطهي اتصال دولت و ملت ما با ملتها و دولتهاي ديگر اسـت.
بـراي برقراري اتصال در اين موقعيت حسـاس ،بايـد در درجهي اول بدانيم كه
ما كيسـتيم و جهان چه ميگويد .اين شـناخت ،ما را موفق خواهد كرد كه آن
اتصال را به صورت مطلوب برقرار كنيم و بهرهي الزم را از آن ببريم (خاتمي،
.)95 :1380
بر اين اسـاس ،رئيسجمهورخاتمي ديپلماسـي را ابزاري براي شناخت و فهم
بهتر ايران از جهان ،همچنين شناسـاندن بهتر ايران به جهان ميدانسـت .اينكه
در دولت اصالحات ،ديپلماسي بر هر اقدامي ديگر ارجحيت و برتري مييافت،
نشـان از باور عميـق رئيسجمهورخاتمي در حرف و عمل به تبادل انديشـه و
نظر ميان ملتها و دولتها براي ايجاد فضاي مفاهمه و درك و شـناخت بهتر
از يكديگر دارد .در فضاي خالء و عدم شـناخت يا شـناخت نادرسـت و ناقص
از يكديگر اسـت كه سـوءتفاهمات بوجود ميآيد و موجب گسسـت و بروز
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خصومت و دشـمني ميان ملتها و دولتها ميشـود .هنر دولت اصالحات اين
بود كه توانست در قالب سياست تنشزدايي و فن ديپلماسي ،صداي متفاوتي را
از ايران به جهان بازتاب دهد .ندايي كه عاري از خشـونت و تحقير ديگران و
دعوتكنندهي به دوستي و مدارا و احترام متقابل بود.

رويكـرد رئيسجمهـور خاتمي و دولت او به سياسـت تنشزدايي ،نگرشـي
سراسـر آرمانگرا نبود ،بلكه در درون آن نوعي نگرش واقعبينانه به سياسـت
بينالملل وجود داشت .دولت اصالحات در عين اينكه رويكردي خوشبينانه به
سياسـت بينالملل داشـت ،اما از واقعيات موجود در صحنهي بينالمللي و وجود
دشـمنيها و رقابتهاي خصومتآميز نیز غافل نميشـد .تالش او و دولتش بر
اين اسـتوار بود كه با رويكردي فرهنگي ،حتياالمكان بر فضاي دشـمنيها و
سـوءتفاهمها فائق آمده و تا جايي كه امكان دارد ،دشـمنيها را به دوستيها و
مبدل نمايد.
تحمل يكديگر ّ

رئيسجمهورخاتمي ميگويد :سياسـت تنشزدايي فراموش كردن دشمنيها
نيسـت بلكه به معناي تعريف مرزهاي دوسـتي و دشـمني اسـت و البته تالش
براي كاسـتن از دشمنيها و اگر بشـود تبديل دشمنيها به دوستيها و تقويت
جنبههـاي اشـتراك در جامعهي [بينالمللـي] .تنشزدايي بـه هيچوجه بهمعني
غفلت و ناهوشياري در برابر تهديدهاي سهمگين موجود نيست .در دل سياست
تنشزدايي ،عالوه بر هدفداربودن سياسـت خارجـي ،محوربودن امنيت و منافع
ملي ،داشـتن جاذبه و دافعه ،شـناخت مرزهاي دشـمني و دوسـتي ،تالش براي
تقويت دوستي و نيز هوشياري در برابر تهديدها هم هست (همان.)102 :
از اين رو ،سياست تنشزدايي از منظر دولت اصالحات به معني اين است كه
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رئيسجمهـور خاتمي ،سياسـت تنشزدايي را محور سياسـت خارجي دولت
خويـش معرفي و براي اين سياسـت اهدافي را ترسـيم نمـود و تأكيد كرد :ما
سياسـت تنشزدايي را به عنوان محور سياست خارجي مطرح ميكنيم .سياست
تنشزدايي اهدافي دارد .هدف مهم آن تقويت و تثبيت و توسعه امنيت و منافع
ملي است .اشتباه نشود ،منظور ما از تنشزدايي اين نيست كه نسبت به منافع و
امنيت ملي خودمان بيتفاوتيم .راه رسـيدن به امنيت پايدار و تأمين گسـتردهي
منافع ملي ما در اجراي سياست تنشزدايي است (خاتمي ،همان.)99 :
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هر اقدام رقابتآميز ميان دولتها در محيط بينالمللي را نبايد با دشـمني اشتباه
گرفـت .به هرحال ،عرصهي بينالمللي صحنهي رقابت منافع متعارض اسـت و
هنر دولتمردان در اين اسـت كه در همين صحنهي سراسـر رقابتآميز بتوان با
كاستن از اختالفات و تقويت همكاريها و اعتمادسازي متقابل ،امنيت و منافع
ملي خود را تأمين كرد.
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در مجمـوع ميتوان نتيجهگيري كرد كه سياسـت تنشزدايي به عنوان محور
سياسـت خارجـي دولت اصالحات ،مشـتمل بـر مفاهيم و عناصـري همچون
ديپلماسـي ،گفتگو ،تفاهم و تعامل ،درك متقابل ،اعتمادسـازي ،احترام متقابل،
پرهيز از اتخاذ مواضع تحريكآميز ،رقابت سازنده به جاي خصومت و دشمني،
تحمـل و مـدارا و بهرهگيري از همهي سـازوكارهاي موجود براي تأمين منافع
و مصالح ملي و رسـيدن به امنيت ملي پايدار در چارچوب سـه اصل مهم عزت،
حكمت و مصلحت بوده است.

.7صلحطلبي بينالمللي در دولت اصالحات

واژهي “صلـح” ،قدمتـي بـه درازاي عمر بشـر دارد و هر جا سـخن از جنگ و
خشـونت و خونريزي رفته ،در مقابل آن ،صلح خودنمايي كرده است .مفهومي
دلنشـين كه انسـان در طول زندگي خود در پي كسـب و برقراري آن كوشش
فراواني كرده ،اما همچنان به عنوان بزرگترين آرزو و دغدغهي انسـان معاصر
مطرح اسـت .به مـوازات پيشـرفت تكنولوژيهاي نظامي كه اثـرات تخريبي
جنگها را به مراتب از نمونههاي سـنتي آن افزايش داده ،تالشهاي بشر براي
يافتن راهكارهاي مؤثر جهت جلوگيري از وقوع جنگ و كنترل هرچه بيشـتر
آثـار مخرب آن ،رو به فزوني گذاشـته اسـت .وقوع دو جنـگ جهاني اول و
دوم با دامنهاي بسـيار وسـيع و به فاصلهاي اندك در قرن  20ميالدي و برجاي
گذاشـتن انبوهي از ويرانيها و ميليونها كشـته و زخمي ،موجب شـد تا انسان
درمانـده و خسـته از جنـگ و خشـونت را بيـش از پيش به تفكـر وا دارد ،تا
مگـر بتواند راهـي براي پايان بخشـيدن به نزاعها و درگيريهاي خشـونتبار
بيابد .برآيند تالشهاي فراگير بشريت منجر به تأسيس مجموعهای از نهادهاي
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بينالمللي شد كه مسئوليت حفظ و حراست از صلح بينالمللي را عهدهدار شدند.
از تأسـيس جامعهی ملل و متعاقب آن سـازمان ملل متحد و نهادهاي وابسـته به
آن گرفتـه تا وضع رژيمها و مقررات بينالمللي بازدارنده ،همگي نمونههايي از
چنين تالشهايي است .هرچند ايجاد نهادهاي كنترلكننده و بازدارندهي جنگ
نتوانستهاند بهطور كامل و در همهي موارد ،مانعي مؤثر براي بروز جنگ باشند،
امـا در پارهاي از بحرانها توانسـتهاند ،نقش بازدارندگـي براي بروز جنگ ایفا
نموده ،و يا در صورت بروز ،از شـدت آن كاسـته و آثار تخريبي آن را كنترل
كنند .همهي اين كوششها بيانگر ارجحيت و برتري صلح بر جنگ نزد انسان
معاصر بخصوص انديشمندان و سياستمداراني است كه دل در گروی آسايش و
رفاه و پيشرفت همهي انسانها با هر مليت ،مذهب و رنگ و نژاد ،دارند.

از منظر رئيسجمهور خاتمي ،صلح با سرشـت و فطرت انسـانها سـازواري
داشـته ،و وجـود تبعيضها و نابرابريها ،عامل اصلي برهمزنندهي صلح اسـت.
مقيد بـه عنصر عدالت ميكند و دوام صلح را مشـروط به
او پايـداري صلـح را ّ
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بايـد دید كه اساسـ ًا “صلح” نـزد رئيسجمهور خاتمي به عنوان انديشـمندي
سياسـتمدار ،چه جايگاهي داشـته و اهتمام او براي برقراري صلح جهاني تا چه
حد در دسـتور كار سياست خارجي دولتش قرار داشته است .با بررسي گذراي
متن سـخنرانيهاي خاتمي در دوران رياسـت جمهورياش ،به روشني ميتوان
جايـگاه ويژه و ممتاز مفهوم “صلح” را در نظامِ انديشـهاي و گفتماني او يافت.
اصطالح صلح از جمله واژههايي است كه بيشترين فراواني را در متون سخنراني
رئيسجمهور خاتمي داشـته اسـت ،و همین موضوع نشـاندهندهي دغدغهي او
نسـبت به اسـتقرار صلح در جهان اسـت؛ براي مثال ،او در جريان سخنراني در
انسـتيتوي مطالعات كاربردي و بينالمللي مالـزي در مرداد ماه  ،1381در مورد
ِ
مطلوب ممتاز همهي بشريت در طول تاريخ بوده
صلح چنین بيان ميكند :صلح،
اسـت .انسـان ذات ًا از ستيز و درگيري و سختي و درشتي دوري ميكند و از آن
پرهيز و نفرت دارد .انسـان در ذات خود ،به سوي صلح ،مهرباني و محبت ميل
دارد ،اما صلح واقعي ،صلحي پايدار اسـت و در صورتي اين صلح پايدار خواهد
بود كه برپايهي عدالت اسـتوار باشـد .صلحي كه در آن همهي انسانها محترم
باشـند و صاحب حق شـناخته بشوند و با احترام متقابل به همديگر به داد و ستد
فكري و اجتماعي بپردازند (خانيكي 224 : 1387 ،ـ .)223
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صاحب حق بودن همهي انسـانها و ايجاد فضـاي احترام متقابل ميان ملتها و
دولتهـا ميدانـد .عالوه بر اين ،رئيسجمهور خاتمي بـراي ملتها و نهادهاي
مدني برآمده از متن جوامع انساني ،نقشي مؤثر و مهم در برپايي و استقرار صلح
پايدار و بادوام بينالمللي قائل ميشـود .او در خالل سخنراني خود در كنفرانس
عمومي يونسـكو در آبـان  ،1378با متفاوت خواندن مفهـوم امنيت و صلح در
دوران معاصر نسـبت به گذشـته ،چنين ميگويد :اكنـون مفهوم امنيت و صلح
با گذار از الگوي پيشـين [آن] تفاوت معنايي يافته اسـت .اينك صلح مقولهاي
تجزيهناپذيـر ،پايدار و جامع و در حكم معرفتي مسـتقل تلقي ميشـود .مفهوم
صلـح از محدودهي امنيـت و بازدارندگي فراتر رفتـه ،و تعاملي خ ّ
الق را در بر
ميگيرد كه از سطح رابطهي ميان دولتها به سطح رابطهي ميان نهادهاي مدني
ارتقاء يافته اسـت .در حقيقت ،صلح در دوران كنوني ،گوهر تفكري است كه
حامالن اصلي آن ،انسانهاي كنشگر و شهروندان مسئول هستند .امروز ميتوان
به روشـني ظهور جامعهاي مدني را در سـطح بينالملل مالحظه كرد ،كه در آن،
نقش افكار عمومي در سـطح جهاني تعيينكننده شده است .هر قدرتي نميتواند
بياعتنـا به روند نقشآفريني جامعهي مدني جهاني و افكار عمومي در عرصهي
بينالمللي به آساني ايفاي نقش كند (همان.)224 :
همانگونه كه پيشـتر بيان شـد ،جمهوري اسلامي ايران تا پيش از رياسـت
جمهوري خاتمي در زمينه مناسبات و روابط بينالمللي خود در تنگنا قرار داشت.
به ويژه روابط خارجي ايران و اتحاديهي اروپا دچار اخالل و ركود بيسـابقهاي
شـده بود .از جمله مطالبات ملت ايران از رئيسجمهور آيندهشـان ،سـامان دادن
روابط ايران با دنياي خارج بخصوص با دنياي پيشرفته بود .بر اين اساس ،از جمله
داليل اصلي استقبال مردم ايران از شعارها و برنامههاي خاتمي را بايد در جذابيت
محوري و متقابلي جست كه زادهي دو عنصر جها ن نگرش وي يعني اصالحات
در داخل ،و صلح در خارج بوده است (رمضاني.)111 :1386 ،
در همين چارچوب ،از اولويتهاي سياست خارجي دولت اصالحات ميتوان
بـه پيگيـري و تالش در جهت كاهش منازعات بينالمللي و منطقهاي و محقق
شـدن صلح بينالمللي اشاره كرد .دولت اصالحات كوشـيد تا با ايجاد رابطهاي
دقيق ميان سياست داخلي و سياست خارجي به گونهاي عمل كند تا همزمان در
جهت استقرار دموكراسي در داخل و صلح بينالمللي تالش كرده باشد .پيوستگي
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مفهوم دموكراسي در داخل با صلح در خارج ،در انديشهی رئيسجمهور خاتمي
را ميتوان به بهترين شـكل در جهان نگرش و برداشت وي از سياست خارجي
ايران مشـاهده كرد .او با رد انديشـهي برخورد تمدنها از اصل گفتوگو ميان
مذاهـب ،فرهنگهـا و ملتها هواداري ميكند .او به وابسـتگي متقابل جوامع،
فرهنگهـا و اقتصادهـا بـاور دارد و هـوادار نوعي “سياسـت خارجي خالق و
اسـتوار” اسـت .به باور وي ،اين سياسـت خارجي بايد بر پرهيز از خشـونت و
ها هم “اسـتقالل”
برقراري مناسـبات دوسـتانه با همهي كشـورها ،مادام كه آن 
ايران را به رسـميت بشناسـند و هم در برابر آن پيگير “سياسـتي تجاوزكارانه”
نباشند ،پاي گيرد (همان.)116 :

دولت اصالحات كه از ابتدا خطمشـي ميانهروي و مسالمتجويانهاي را براي
سياسـت خارجي خود برگزيده بود ،اين بار به شـدت خواستار ثبات و آرامش
در منطقهي خاورميانه بود .ايران به عنوان يكي از كشورهاي محوري خاورميانه
نميتوانسـت نسـبت به تحوالت و رويدادهـاي بزرگ در حـال وقوع در اين
منطقـه ،بيتفاوت باشـد .امنيت و ثبـات منطقهي خاورميانه بـراي ايران ،حائز
اهميت بسيار و حياتي است .نظريهپردازان و استراتژيستهاي آمريكایي ،طرح
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تالشهاي دولت اصالحات براي بازسـازي روابط به شـدت آسـيب ديدهي
ايران با جهان خارج ،ادامه يافت .با به قدرت رسيدن نومحافظهكاران در آمريكا
و وقـوع حادثـه  11سـپتامبر ،فضاي صحنهی سیاسـت بينالمللي به شـدت به
سـمت راديكاليسم سـوق يافت .آمريكا به عنوان تنها ابرقدرت جهان ،از گروه
تروريسـتي القاعده كه روزگاري خود آمريكائيها براي مقابله با كمونيسـم و
ها صورت داده
نفـوذ آن در منطقـهي خاورميانه ،همه نـوع پشـتيباني را از آن 
بودنـد ،ضربهاي سـهمناك دريافت كـرده بود .القاعده به عنـوان پديدهاي كه
برآينـد سياسـتهاي اياالت متحدهی آمريكا در افغانسـتان و بـه طوركلي در
خاورميانه براي رويارويي با اتحاد جماهير شـوروي سـابق به حسـاب ميآيد،
حاال توانسته بود بزرگترين عمليات تروريستي را علیه آمريكا آن هم در خاك
آن كشـور برنامهريزي و اجرا كند .از ديگر سـو ،خاستگاه نظري و جغرافيايي
القاعده در منطقهي حساس خاورميانه واقع شده و از اين نظر آمريكائيها براي
برخورد با اين پديدهي خطرناك براي امنيت مليشـان ،خود را محق و مجاز به
حضور و عمليات گستردهي نظامي ميدانند.
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ائتالف براي جنگ عليه تروريسم را مطرح كرده بودند.
رويارويي با پديدهي ناگوار تروريسـم از منظـر دولت اصالحات ،به گونهاي
ديگر طرح ميشـد .اين دولت ،مبارزه علیه تروريسـم را بدون ريشهيابي اساسي
مسـاله و از بيـن بـردن زمينهها و سرچشـمههاي اصلي آن ناكافـي و غيرموثر
ميدانسـت .تفكر تندروانهي سـلفيهاي مسلمان از يك سـو و نومحافظهكاران
راديكال آمريكايي از ديگر سو ،صحنهي خاورميانه را به ظاهر به آوردگاه تمدن
غرب و تمدن اسالمي و اديان بزرگي همچون اسالم و مسيحيت تبديل كرده بود.
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جرج بوش رئيسجمهور سابق آمريكا به صراحت از تكرار جنگهاي صليبي
سخن ميگفت ،اما اين همهي ماجرا نبود ،چرا كه نه سلفيها و وهابيها نمايندهي
تمدن اسلامي بودند و نه نومحافظهكاران آمريكايـي تمدن غرب را نمايندگي
ميكردند .در درون تمدن اسالمي ،ديدگاهها و افكار كام ً
ال متمايز و گستردهاي
وجود دارد كه به وسعت جهان اسالم و سرزمينهاي پهناور اسالمي است ،و از
آن سـو هم تمدن مغرب زمين ،بسـيار فراتر از افكار راديكال و يكجانبهگراي
نومحافظهكاران آمريكايي است .محدودكردن تمدن غرب با آن همه مولفههاي
گسـترده و دسـتاوردهاي كمنظير بشـري به يك جريان فكري با پشـتوانهي
ضعيف نظري كه تنها وجه خشـونتآميز آن برجسـته اسـت ،بيگمان جفاي
به تمدن غرب و دنياي مسـيحيت اسـت كه از قضا خاسـتگاه اين دين الهي نيز
تمدن مشـرق زمين بوده است .در اين ميان ،نوانديشان مسلمان كه حركتهاي
كور تروريسـتي را به اسـم اسلام علیه تمدن مغرب زمين برنميتابند ،رويكرد
ديگـري در قبال تمدن غرب و پيروان ديگر اديان دارند .رئيسجمهور خاتمي
كه عالوه بر وجه حكمراني ،وجههاي فرهنگي و انديشمندي نيز دارد ،چند سال
پيش از وقوع حادثه  11سپتامبر در اسفند سال  1377و در جمــع نمايندگــان
مجلس ايتــاليا ،از جمله داليــل بيثباتكنندهي صلح بينالمللي را در وجـود
نـابرابريهـا و عدم تعادل در مناسبات شرق و غرب ارزيابي كرده ،و اينگونه
بيــان داشته بــود :روشن است كه تنظيم روابط بيــن كشورهــا بـراسـاس
نابرابري و تبديل پيــوندهاي ميــان غــرب و شـرق به نبردي طبقاتي ميان
سـتمگران و ستمديدگان ،حاصلي جز صلح مسـلح ،خشونت ،تنش و تروريسم
نداشـته است .اگر خواسـتار صلح واقعي هستيم ،بايد بهراسـتي خواستار عدالت
و تعـادل و تبـادل نظر باشـيم . ...امروز ،جهان اسلام و خاورميانه ،با مسائــل
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ج ّدي تهديدكنندهي صلح جهاني از جمله مسـألهي فلسـطين ،افغانستان ،عراق و
حضـور نظامي بيگانگان در خليج فارس روبروست كه صلح پايدار و همزيستي
كشـورها را تهديد ميكند .ترديدي نيسـت كه براي اين قبيل مخاطرات ج ّدي
بايـد در چارچـوب همكاريهاي منطقـهاي و جهاني ميان كشـورهاي مخالف
سـلطه و جنگ با احترام به اسـتقالل و حق حاكميت ملتها بر سرنوشت خود،
چارهجويي كرد (خاتمي ،همان 85 :ـ .)79

اگرچه طرح ائتالف براي صلح دولت اصالحات نتوانسـت همچون دو ايدهي
ديگـر او يعنـي سياسـت تنشزدايي و ايـدهي گفتوگوي تمدنها ،شـهرتي
بينالمللـي بيابـد ،و در مجامع مختلف علمي داخلي و بينالمللي مورد بررسـي و
مطالعـه قـرار گيرد ،اما صرف طرح چنين ايدهاي نشـان از دغدغهی اين دولت
نسبت به مقولهي صلح و تالش و اهتمام براي محققشدن صلح پايدار بينالمللي
دارد .روند تحوالت منطقهاي و بينالمللي بعد از دولت اصالحات نشـان داد كه
حدي بجا و به موقع بوده و چنانچه از سوي همهي جامعهي
طرح اين ايده تا چه ّ
بينالمللي مورد توجه واقع ميشد ،امروز شاهد شكلگيري گروههاي تروريستي
و خشونتطلبي همچون داعش نبوديم كه صلح و امنيت منطقهاي و بينالمللي را
جدي روبهرو كردهاند.
با خطرات ّ
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در هميـن چارچـوب و پـس از واقعهي تأسـفبرانگيز  11سـپتامبر ،2001
رئيسجمهور خاتمي طرح ائتالف جهاني براي صلح و مقابله با تروريسـم را در
مقابـل طرح ائتالف براي جنگ عليه تروريسـم مطرح كرد .او گفت :حادثهي
يازدهم سـپتامبر نشـان داد كه صورتبندي مركز و حاشيه ،ديگر توان توصيف
نظـام امنيـت در جهان امروز را ندارد ،چرا كه حتي حاشـيهايترين بخشها در
جهـان امروز ممكن اسـت توان اعمـال ضربه به بزرگترين قدرتها را داشـته
باشـند .اين مسئله با ظهور پديدهي خطرناك بيوتروريسم ابعاد تهديدكنندهتري
يافته اسـت .جهان براي زندگي امن و اميـدوار ،به نگرشهاي نو و رويشهاي
جمعي نياز دارد .پس بياييد به جاي ائتالف براي جنگ و خشـونت ،به ائتالف
براي صلح پايدار در همهي جهان بينديشيم(خانيكي ،همان.)226 :
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 .8گفتوگوي تمدنها

1
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با طرح ايدهي گفتوگوي تمدنها توسط رئيسجمهور خاتمي در شهريور 1377
در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ،جهان بيش از پيش با تفكرات و برنامههاي
رئيـس جمهور جديد و ميانهروی ايران آشـنا شـد .ارائهي طـرح گفتوگوي
تمدنها ،مهر تأیيد ديگري بر سياسـت صلحطلبانه و مسـالمتجويانهي دولت
اصالحـات در صحنـهي بينالمللي بود .رئيسجمهور خاتمي در اجالس سـران
مجمع عمومي سازمان ملل متحد ،ضمن تبيين اتفاقات و حوادث تلخ و رخدادهاي
خشـونتبار قرن بيستم ميالدي و تشريح افكار و نظريات خويش براي كاهش
آالم و رنجهاي بشـريت و دعوت از سـازمان ملل متحد براي عهدهداري نقشي
موثرتـر در قبال رخدادها و تحوالت بينالمللي ،آرزو كرد كه قرن آينده ،قرن
نظامها و حكومتهايي باشد كه زور و خشونت را تقديس نكنند و باطن قدرت
سياسـي ،محبت و عدالت باشـد .او از لزوم ايجاد تحول و دگرگوني در ساختار
سـازمان ملل متحد سـخن گفت و پيشـنهاد خود را در خصوص اختصاص سال
 2001ميالدي به عنوان سـال گفتوگوي تمدنها اينگونه بيان داشـت :به نام
جمهوري اسلامي ايران پيشـنهاد ميكنم كه به عنوان گام اول ،سـال  2001از
سـوي سازمان ملل سـال “گفتوگوي تمدنها” ناميده شـود ،با اين اميد كه با
اين گفتوگو ،نخسـتين گامهاي ضروري براي تحقق عدالت و آزادي جهاني
برداشته شود (خاتمي ،همان.)17:
پس از آن ،مجمع عمومي سـازمان ملل در قطعنامهي  22/53خود به تاريخ 4
نوامبـر  ،1998يكصدا و به اجماع بر پارادايـم مبتكرانهي رئيسجمهور خاتمي
مهر تأیيد زد ،و سال  2001را به عنوان “سال گفتوگوي تمدنها” اعالم كرد.
بـه گفتهي دبيركل وقت سـازمان ملـل ،اين دعوتي بـود از حكومتها ،نظام
ملل متحد ،سـازمان فرهنگي علمي و آموزشي سـازمان ملل (يونسكو) و ديگر
سـازمانهاي ذيربـط بينالمللي و غيردولتـي تا با طراحي و اجـراي برنامههاي
فرهنگـي ،آموزشـي و اجتماعي ،برگـزاري همايشها و كنفرانسها و انتشـار
اطالعات و مطالب تحقيقي دربارهي گفتوگوي تمدنها ،به ترويج اين مفهوم
همت گمارند(رمضاني.)4 : 1380 ،
1. Dialogue among civilizations
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نكتهي حائز اهميت بسـيار در باب گفتوگوي تمدنها ،موضوع چند بُعدي
بـودن ايـن ايده اسـت .ايـدهي گفتوگوي تمدنها پـس از طرح با اسـتقبال
گسـتردهي جهاني روبهرو شـد و همانطـوري كه كوفي انان ضـرورت انجام
پژوهشهـاي علمي پيرامون مقولهي گفتوگوي تمدنها را يادآور شـده بود،
مطالعات و بررسـيهاي علمي فراواني در سـطح داخلي و بينالمللي در اين باب
صورت گرفت .ايدهي گفتوگوي تمدنها سـبب شد تا عالوه بر انديشمندان،
فرهنگدوستان و فرهيختگان علمي جهان ،سياستمداران و سياستگذاران حوزهي
مطالعـات سياسـت بينالمللي هم از ايـن ايده به عنوان پاراديمـي قابل اعتنا در
بررسـيها و تجزيه و تحليلهاي خود بهرهگيري كنند ،و تأثيرات اين پارادايم
را بر چگونگي روابط و مناسبات ميان دولت ـ ملتها تبيين نمایند.
آنچـه اين بخـش از پژوهش در پي تبيين آن اسـت ،ارزيابي نقش و ميزان
اثرگـذاري گفتوگـوي تمدنها به عنوان يك پارادايـم مطرح جهاني  -كه تا
حدود زيادي موفق به كسـب شـهرت بينالمللي هم شـد  -بر مناسبات ايران و
جامعهي بينالمللي و به ويژه اتحاديهي اروپا اسـت .به بيان ديگر ،گفتوگوي
تمدنهـا داراي ابعـاد و وجـوه گوناگـون و مختلف اسـت ،اما آنچه بيشـتر
مدنظـر ايـن بخش از پژوهش اسـت ،بُعد روابـط بينالمللي اين پارادايم اسـت
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بـه گفتهي رئيسجمهور خاتمي ،ايـدهي گفتوگوي تمدنها در ابتداي طرح
آن ،منحصر به حوزهي سياسـت و مناسـبات رايج بينالمللـي ميان دولتها كه
بر محور قدرت قرار دارد ،نميشـد و بيشـتر در پي ارائهي سرمشـق جديدي در
مناسبات بينالمللي بود .در همين رابطه ،او در اجالس ويژهي گفتوگوي تمدنها
در شهريور  1379چنین ميگويد :بدون درس گرفتن از گذشتهي سياسي جهان و
بدون كاوش در علل بروز فاجعههاي عظيم جهان در قرن بيستم و خالصه بدون
نقادي سرمشـق حاكم بر روابط بينالملل كه متكي بر گفتمان قدرت و تقديس
و تفخيم اقتدار بود ،نميتوانيم دولتها و مردم جهان را به سرمشق گفتوگوي
فرهنگها و تمدنها دعوت كنيم .سرمشـق گفتوگوي تمدنها و فرهنگها،
اگر از منظر اخالقي مورد مالحظه واقع شود ،در واقع دعـوت بـه وانهادن ارادهي
معطوف بـه قـدرت و تمسك و گرايش به ارادهي معطـوف بـه عشـق است و
در اينصورت نتيجهي نهايي گفتوگوي تمدنها و فرهنگها نه فقط هم سخني
كه همدلي و محبت است (خانيكي ،همان 210 :ـ .)209
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كـه رهيافتهاي نويني براي مناسـبات بينالمللي ارائه ميكنـد ،و نگرشها و
رويكردهـاي جديـدي به سياسـت بينالمللي در بطن خـود دارد؛ چرا كه بنا به
گفتـهي يكي از صاحبنظـران روابط بينالملل ،پارادايـم گفتوگوي تمدنها
بـه عنوان يك پارادايـم بالنده ،هر روز كه ميگذرد ،رواج بيشـتري در روابط
بينالملل پيدا ميكند (رمضاني.)4 :1380 ،
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پيـش از طـرح ايدهي گفتوگوي تمدنها ،ايدهي ديگـري مبني بر برخورد
تمدنها از سوي نظريهپرداز معروف آمريكايي ،ساموئل هانتينگتون مطرح شده
بود .در تابستان  ،1993ساموئل هانتينگتون رئيس مؤسسهی مطالعات استراتژيك
در دانشـگاه هاروارد ،در مقالهاي پرهياهو با عنوان “برخورد تمدنها” ، 1دسـت
به يك پيشگويي تاريخي و سياسـي زد و به تبيين مناسبات و روابط بينالملل
در جهان آيندهي بدون كمونيسـم روسـي زد (قراگوزلـو .)41 :1383 ،ايدهي
جنـگ تمدنهاي هانتينگتون ،بيشـتر يك نظريهي واقعگرايي مطلق اسـت كه
پديـدهي جنگ را در سياسـت بينالمللي ،پديدهاي متعـارف و معمول ميداند.
براسـاس واقعگرايي بدبينانهي هانتينگتون،برخورد تمدنها ،جاي جنگ سـرد
را “به عنوان پديدهي محوري سياست جهان” گرفته است (رمضاني.)5 :1380 ،
علاوه بـر اين ،ايدهي برخورد تمدنهاي هانتينگتون با توجه به كاستهشـدن از
نقش دولت ـ ملتها در سطح بينالمللي و ايفاي نقش حوزههاي فراتر يا فروتر
در اين زمينه ،برخورد در سطح جهاني را از مرزهاي رسمي دولتها به مرزهاي
تمدني ميكشاند (خانيكي ،همان.)454 :
درحالي كه ايدهي برخورد تمدنها ازسـوي استراتژيسـتها و سياسـتگذاران
آمريكايي تئوريزه ميشد و هر روز مباحث فراواني پيرامون آن مطرح ميگردید،
جهان ،شـاهد طرح ايدهاي جديد برمبناي “گفتگو” به جاي “نزاع و سـتيز” بود.
گفتوگـوي تمدنهـا عليالظاهر با بدشانسـي تاريخي روبهرو شـد و آن وقوع
حوادث  11سـپتامبر  2001بود .در سـالي كه براسـاس تصويب مجمع عمومي
سازمان ملل متحد ،سال گفتوگوي تمدنها نامگذاري شده بود ،اتفاقي بيسابقه
در سطح گستردهاي روي داد تا بار ديگر پارادايم واقعگرايي و گفتمان مبتني بر
قدرت ،بتواند همچنان استيالي خود را بر سياست بينالمللي حفظ كند .افزون بر
1. The Clash of Civilizations
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آن ،اين رويداد بيسابقه كه نقطهاي عطف در تاريخ سياست بينالملل به حساب
ميآيد ،موجب شد تا ايدهي برخورد تمدنهاي هانتينگتون ،مورد توجه بيش از
پيش سياستگذاران و دولتمردان نومحافظهكار آمريكايي قرار گيرد.

همانطـوري كـه پيـش از ايـن آمـد ،در چارچوب ايـن پژوهـش ،ايدهي
گفتوگوي تمدنها به عنوان راهبردي اسـتراتژيك در سياست خارجي دولت
اصالحات تلقي ميشود ،و نه صرف ًا ايدهاي نظري؛ بنابراين ،هدف اصلي آن است
حد توانسـته بر سـطح مناسـبات بينالمللي و منطقهاي
كه ببينيم اين ايده تا چه ّ
ايران با ساير كشورها به ويژه اتحاديهي اروپا تأثير بگذارد .از اين منظر ،ايران
توانسـت با تصويب ايدهي گفتوگوي تمدنها در مجمع عمومي سـازمان ملل
متحد و نامگذاري سـال  2001به نام سال گفتوگوي تمدنها ،نخست ،سازمان
ملل را به عنوان مهمترين نهاد بينالمللي براي پيشـبرد ايدهي خود به دليل قرار
گرفتن در چارچوب اهداف اسـتراتژيك اين سازمان ،همراه خود كند ،و دوم،
با اين پيشنهاد ،چهرهاي صلحطلب و مسالمتجو از ايران به جهان ارائه نماید و
چهرهي خشـني كه سالها مراكز رسـانهاي ـ تبليغاتي غرب از ايران نزد افكار
عمومي جهان سـاخته بودند و ايـران مرتب ًا متهم به صدور بنيادگرايي اسلامي
ميشد ،به كلي بازسازي كند.
سياسـت خارجـي جمهوري اسلامي ايـران در چارچوب ايـدهي گفتگوي
تمدنها بر اصول متمايزي اسـتوار شـد كه به رفتارهاي متفاوتي نيز منجر شـد.
نظريهي صلح محورِ گفتگوي تمدنها ،سياست خارجي ايران را به سمت نوعي

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی شانزدهم /تابستان ( 1394پياپی)19

هرچنـد حـوادث  11سـپتامبر موجب حاكم شـدن راديكاليسـم بر سياسـت
بينالمللـي شـد و پـس از آن دو جنگ افغانسـتان و عراق ،توسـط غربيها به
رهبـري اياالت متحده آمريكا در منطقهي خاورميانه اتفاق افتاد ،اما همهي اين
حوادث نتوانسـت از اهميت گفتوگوي تمدنها بكاهد ،چرا كه گفتوگوي
تمدنها بهدرسـتي از ضرورت فراهـم آورن فضاي “گفتگو” ميان فرهنگها و
تمدنها و ريشهيابي علل بروز پديدههاي خطرناكي همچون تروريسم ،جنگ و
خشـونت و برچيدن زمينههاي درگيري و حل اساسـي و ريشهاي مسائلی از اين
دسـت ،سخن رانده بود .از اينرو ،بروز همهي اين اتفاقات و رخدادهاي بعدي،
مؤيد درستي ايدهي گفتوگوي تمدنها بود.
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صلحگرايي مردمساالر سوق داد كه زمينهي تنشزدايي ،اعتمادسازي ،همكاري
و ائتالفسـازي در سطوح منطقهاي و بينالمللي را براي جمهوري اسالمي ايران
فراهم ساخت (دهقاني فيروزآبادي453 :1388 ،ـ.)452
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بـه طوركلـي در چارچوب سياسـت خارجـي ايـران در دوران اصالحات ،با
سياسـتگذاريهاي نويـن و بهكارگيـري راهبردهايـي همچـون تنشزدايي،
صلحطلبـي بينالمللي و گفتگوي تمدنها و همچنين اصالح رويكردها ،رويهها،
روندها و رفتارها و همچنين ايجاد و بسـط گفتماني جديد ،تصويري متفاوت از
ايران در صحنهي بينالمللي به نمايش گذاشته شد .بنيان و شالودهي اين گفتمان
بر فرهنگ ،اخالق ،صلح و مردمسـاالري اسـتوار بود .از اينرو جهت محوريت
يافتـن مفاهيمـي همچون فرهنگ ،اخالق ،صلح و مردمسـاالري كه بهنوعي در
زمرهي عاليق مشـترك و اساسـي بشر امروز به حساب ميآيند ،اين گفتمان با
استقبال بينالمللي روبهرو شد و توانست گفتمانهاي خشونتطلبي مثل برخورد
جدي مواجه سـازد .سياسـت خارجي دولت اصالحات كه
تمدنها را با چالش ّ
رويكردهـاي عملي نظير تعامل و تفاهم ،گفتگو ،اعتمادسـازي و تنشزدايي و
احترام متقابل بر آن حاكم بود ،و تالش براي اسـتقرار صلح و مردمسـاالري در
جهان از اولويتهاي اساسـي آن محسـوب ميشد ،منشأ شـكلگيري گفتماني
شـد كه از جمله ويژگيهـاي اصلي و بـارز آن فرهنگگرايي و صلحمحوري
اسـت .فرهنگگرايي در سياسـت خارجي به معناي داشتن راهحلهاي فرهنگي
به جاي راهكارهاي صرف ًا سياسي و قدرتمحور براي حل معضالت و مشكالت
بينالمللي اسـت ،كه در خالل آن صلح و ثبات پايدار بينالمللي حاصل شود ،و
گفتگوي تمدنها از اين دست راهكارهاست .در همين راستا در گفتمان دولت
اصالحات تالش براي كاسـتن از دشـمنيها و ايجاد فهم مشـترك ميان ملتها
و دولتها در اولويت بود و از هر اقدامي كه منجر به ايجاد و گسـترش فضاي
سـوءتفاهم و درگيريهاي بينالمللي ميشـد ،احتـراز ميگرديد و تالش براي
اسـتقرار صلح و ثبات پايدار بينالمللي و نهادينه شـدن مردمسـاالري در سطح
بينالمللي بر هر اقدام ديگري برتري مييافت ،كه از آن به عنوان صلحمحوري
در سياسـت خارجي ياد ميكنيم .در مجمـوع ميتوان گفت كه گفتمان دولت
اصالحات در سياسـت خارجـي ،گفتماني فرهنگي ،اخالقگـرا و صلحمحور با
رويكردي تعاملگرا بود.
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 .9شاخصها و مالكهاي ارزيابي و سنجش سياست خارجي موفق

براي ارزيابي و سـنجش ميزان موفقيت و كارآيي سياسـت خارجي يك دولت
موفـق كـه تجلي آن در روابط خارجي آن كشـور بروز مييابد ،الزم اسـت از
مجموعهای مالكها و شـاخصها بهرهگيري شـود تا بر پايهي آن شـاخصها
بتوان ارزيابي و سنجشي مقرون به صحت و صواب انجام داد .بر اين اساس ،در
اين پژوهش ،تالش گردیده تا براي دسـتيابي به اين مقصود ،سـه دسته شاخص
و مالك ارزيابي و سـنجش درنظر گرفته شـود تا بر پايهي اين مالكها بتوان
دربـارهي ميزان موفقيتها و ناكاميهاي سياسـت خارجي دولت اصالحات در
قبال اتحاديهي اروپا داوري كرد.

چنانكه بررسـيها نشـان ميدهد ،دولت اصالحات در زمينهی ارتقای سطح
روابط خارجي ايران و اتحاديهي اروپا ،نسـبت ًا موفق عمل كرد .در همان ابتداي
شـروع دورهي رياسـتجمهوري خاتمـي ،دولـت اصالحات با اعالم سياسـت
تنشزدايـي و اعتمادسـازي از سـويي ايران ،اولين دسـتاورد ايـن دولت يعني
بازگشـت سـفراي اتحاديهي اروپا به ايران كه بر سر حادثهي ميكونوس محل
مأموريت خود را ترك كرده بودند ،به نتيجه رسيد .در دولت اصالحات ،سطح
گفتوگوها از انتقادي به همهجانبه ارتقاء يافت و  10دور مذاكرهي فراگير و
سازنده ميان ايران و اتحاديهي اروپا صورت گرفت كه منجر به تنظيم توافقات
گستردهی فيمابين شد.
سـطح روابط سياسـي و ديپلماتيك انگلسـتان و نروژ با ايران كه تا پيش از
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 .9-1شاخص سياسي ـ ديپلماتيك و امنيتي
در چارچوب اين شـاخص ،موضوعاتي همچون چگونگي سـطح روابط خارجي
متقابل ،چگونگي روند انجام مذاكرات ديپلماتيك و سياسـي و سفرهاي متقابل
مقامات رسـمي و نيز موضوعاتي كه به نوعي با امنيت ملي يك كشـور مربوط
و مرتبـط اسـت ،مـورد بررسـي و مطالعه واقع ميشـود و از كـم و كيف اين
موضوعـات و چگونگـي آنها در طول حيات رسـمي و سياسـي يك دولت،
ارزيابي صورت ميگيرد.
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دولت اصالحات در حد كاردار بود ،در اين دولت به سـطح سـفارتخانه ارتقاء
يافت؛ همچنين هيأت روابط اتحاديهي اروپا و ايران در پارلمان اروپا تشـكيل
شـد .اتحاديـهي اروپـا از سياسـتهاي يكجانبهگراي آمريكا بهويژه سياسـت
منزويسازي ايران در صحنهی بينالمللي پيروي نكرد .سفرهاي متقابل مقامات
رسـمي ايران و اتحاديهي اروپا گسـترش يافت .خاتمـي اولين رئيسجمهوري
اسلامي ايران پس از انقالب اسلامي بود كه به بسياري از كشورهاي اروپايي
در چندين مرحله ،سفرهاي سياسي و ديپلماتيك نمود ،ضمن آنكه سران برخي
از كشورهاي اروپايي نيز به ايران سفر كردند كه اين سفرهاي متقابل با امضاي
موافقتنامههاي همكاري در ابعاد مختلف همراه بود.
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افزون بر اين ،دو موضوع ديگر كه به نوعي با امنيت ملي جمهوري اسلامي
ايران مرتبط اسـت ،يعني پروندهی هستهاي ايران و پشتيباني يا عدمپشتيباني از
گروههاي معارض و برانداز نظام همچون گروهك سـازمان مجاهدين خلق ،از
جمله شاخصهاي ارزيابي اين پژوهش بهحساب ميآيند.
در دولـت اصالحات با بهكارگيري سياسـتهاي اصولي ،از ارجاع پروندهي
هسـتهاي ايران به شـوراي امنيت سازمان ملل جلوگيري شـد و مسائل و موارد
ابهامـي در پروندهي هسـتهاي ايران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي بهدرسـتي
حـل و فصل شـد .عالوه بر ايـن ،در دولت اصالحات با ديپلماسـي فعال ايران،
اتحاديهي اروپا نام سـازمان مجاهدين خلق را در فهرست گروههاي تروريستي
ها نداد.
قرار داد و اجازهي فعاليت علیه ايران را از درون خاك اروپا به آن 
 .9-2شاخص فرهنگي و تصويري 1ـ چهرهاي
در اين شاخص ،تصوير و چهرهاي كه يك دولت از خود در صحنهي بينالمللي
به نمايش ميگذارد و يا سـاير بازيگـران بينالمللي آن دولت را متصف به آن
ميدانند ،مورد ارزيابي و سنجش قرار ميگيرد.
دولـت اصالحات با بهكارگيري سياسـتها و رويكردهاي فرهنگي همچون
گفتوگـوي تمدنها و طرح ائتالف براي صلح و نيز تأكيد بر تعامل و احترام
1. Image

سياست خارجي ايران در دولت اصالحات نسبت به اتحاديه اروپا از منظر سازهانگاري 83

متقابل به جاي نزاع و درگيري در صحنهي بينالمللي ،موجب شـد كه چهرهي
ايـران در نزد افكار عمومي جهان بهويـژه مردم مغربزمين و در نزد ملتهاي
اروپايـي ،چهـرهاي فرهنگـي و صلحطلب معرفي شـود .به پيشـنهاد ايران و با
تصويب سـازمان ملل متحد ،سـال  ،2001سـال گفتوگوي تمدنها نامگذاري
شـد ،حال آنكه تا پيش از روي كارآمدن دولت اصالحات ،كشـورهاي غربي
توانسـته بودنـد با تبليغات گسـترده ،ايران را به عنوان كشـوري جنگطلب و
تنـدرو كه تالش ميكند صلح و امنيت بينالمللي را به مخاطره بياندازد ،معرفي
كنند .بنابراين دولت اصالحات توانسـت تا حدود نسـبت ًا مطلوبي در بازسـازي
چهرهي ايران موفق عمل كند.

در چارچوب شـاخص فـوق ،ميتـوان عمدهترين اقداماتي را كـه در دولت
اصالحـات در روابـط خارجي ايـران و اتحاديـهي اروپا اتفاق افتـاد ،اينگونه
برشـمرد :اروپا از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني  WTOبهطور رسمي
حمايت كرد .دو سـند مجزا كه اولي حاوي گفتوگوهاي سياسـي و امنيتي و
سـند دوم در برگيرنـدهي گفتوگوهاي تجاري ،فنـي و اقتصادي بود ،بين دو
طرف تنظيم شـد ،يعني با تنظيم سـند دوم ،در حقيقت اتحاديهي اروپا در مسير
ارتقـای روابـط اقتصادي ،تجاري و فني ،جداي از مسـائل سياسـي و امنيتي كه
موارد اختالفي ميان دو طرف وجود داشت ،حركت كرد .اين سند تا مرز تنظيم
موافقتنامههاي تجاري ،اقتصادي و فني و تكنولوژيكي گسـترده نزديك شـد.
از صدور محصوالت خشكبار ايران خصوص ًا پسته و نيز صادرات فوالد ايران به
اروپا رفع تحريم شد .نام ايران در فهرست كشورهاي صادركنندهي محصوالت
شيالتي به اروپا منظور شد .افزون بر اين ،شركتهاي اروپايي در صنعت نفت،
گاز و پتروشيمي ايران سرمايهگذاريها و همكاريهاي نسبت ًا مطلوبي نمودند.
چنانچه بخواهيم به طور خالصه فهرستي از موفقيتها و دستاوردهاي سياست
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 .9-3شاخص اقتصادي ،تجاري ،فني و تكنولوژيكي
در اين شـاخص ،موضوعات و دادههاي اقتصادي ،تجاري ،فني و تكنولوژيكي
كـه از جمله نتايج حاصـل از روابط خارجي متقابل دو يا چند بازيگر بينالمللي
به حساب ميآيد ،مورد ارزيابي و بررسي قرار ميگيرد.
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خارجي دولت اصالحات در دوران هشتسالهی رياست جمهوري خاتمي را در
زمينهي گسـترش روابط ايران و اتحاديهي اروپـا ارائه نمائيم ،ميتوان به موارد
ذيل اشاره كرد:
ـ حـل بحران فراخواني سـفراي اروپايـي در پي بحـران ميكونوس و تبديل
گفتوگوهاي انتقادي به گفتوگوهاي فراگير و سازنده؛
ـ ارتقاي سطح تماس و ديدارها؛
ـ حل مسـئلهي سلمان رشدي و رفع بحران چند ساله با كشورهاي اروپايي به
ويژه انگليس؛
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ـ ارتقاي سطح روابط با انگليس و نروژ؛
ـ بهبود فضاي حاكم بر رسـانهها و افكار عمومي و افزايش سـفرهاي متقابل
مديران شركتهاي دولتي ،خصوصي ،سرمايهگذاران و جهانگردان؛
ـ ارتقاي سطح تماسها و گفتوگوها با پارلمان اروپا و تشكيل هيأت روابط
با ايران در پارلمان اروپا؛
ـ افزايـش مخالفـت كشـورهاي اروپايي با سياسـتهاي آمريـكا مبتني بر
يكجانبهگرايي ،منزويسازي و رفتار خصومتآميز نسبت به ايران؛
ـ جلـب موافقـت و حمايت اتحاديهي اروپا با پذيرش درخواسـت عضويت
جمهـوري اسلامي ايـران در سـازمان تجارت جهانـي و درنهايـت موافقت با
عضويت ايران به عنوان عضو ناظر اين سازمان؛
ـ پيشرفت اوليه در مذاكرات با اتحاديهي اروپا درخصوص موافقتنامهي همكاري
و تجارت به منظور نهادينه كردن روابط و حضور مؤثر در بازارهاي اروپايي؛
ـ تشكيل و برگزاري جلسات گروههاي كاري انرژي ،تجارت و سرمايهگذاري
و نيز جلسات كارشناسي مبارزه با موادمخدر و مهاجرت و پناهندگي؛
ـ رفع تحريم و ممنوعيت صدور پسته و فوالد ايران به اروپا؛
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ـ منظـور كردن نام ايران در فهرسـت كشـورهاي صادركنندهي محصوالت
شيالتي به اروپا؛
ـ قـرار دادن نـام گروهك موسـوم بـه مجاهدین خلق در ليسـت گروههاي
تروريستي؛
ـ اتخاذ رويكرد مذاكره و ديپلماسي براي حل بحران هستهاي ايران (وزارت
امورخارجه ،گزارش عملكرد.)43-42 :
در اينجا ذكر چند نكتهی اساسي ضروري بهنظر ميرسد:

دوم ،بــه رغم تـالشهاي فــراوان دولت اصالحات بـراي رفع تحـريم،
از صــدور برخي كاالهاي ايــراني به اروپا و نيز تسـهيل در امر صدور ويزا
بـراي ايرانيان ،آنچنان كه انتظار ميرفت ،همـکاری صورت نگرفت ،و بعض ًا
كارشـكنيهايي از سـوي برخي از كشـورهاي عضو اتحاديه ي اروپا مشـاهده
گردید.
سـوم ،تحوالت سياسـي داخلي ،منطقه اي و بين المللي و همچنين نوسانها
و ناپايـداري مسـتمر روابط خارجي ايـران و اروپا ،پـس از دولت اصالحات،
باعث شد كه سياست خارجي ايران در دولت يازدهم (تدبير و اميد) با سياست
محوري”تعامـل سـازنده با جهـان” از يك سـو ،و نيز اتخاذ سياسـت تعامل با
جمهـوري اسلامي ايـران به جاي تقابل از سـوي كشـورهاي غربـي از جمله
كشـورهاي اروپايي ،به ويژه در موضوع پروندهی هستهاي ايران ،از ديگر سو،
شاهد بهبود روابط ايران و اتحاديه اروپا باشيم .تجارب گذشته به ويژه تجربيات
مفيـد دولت اصالحات در حوزه ي سياسـت خارجي بـه دولت يازدهم كمك

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی شانزدهم /تابستان ( 1394پياپی)19

يكـم ،اروپاييهـا در دوران اصالحـات آنچنـان كه انتظـار ميرفت ،در
خصوص گسـترش روابط خود با ايران ،همكاري و همراهي گسـترده نكردند،
وگرنـه بـا عزم و اراده ي سياسـي اي كه در دولت اصالحات براي گسـترش
روابـط خارجـي ايران و تنظيـم روابط خارجي پايدار و اصولـي بهويژه با اروپا
وجود داشـت ،فرصت استثنايياي كه در آن دوران حاصل شده بود ،ميبايست
سطح روابط بيش از آن چيزي كه در عمل اتفاق افتاد ،ارتقاء يابد.

| 86محمود نادري

مينماید تا جمهوري اسلامي ايران بتواند به روابط پايدار و باثبات با اتحاديهی
اروپا دست يابد.

نتیجهگیری
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همانطوري كه به تفصيل نظريهي سازهانگاري به عنوان چارچوب نظري تحقيق
مورد بررسـي و تبييـن قرار گرفت ،مفاهيم اساسـي مورد تأكيد سـازهانگاران
شـامل مباحث با اهميتي نظيـر انگارهها ،گفتمان ،قواعـد و هنجارها ،فرهنگ،
زبـان ،هويت ،اعتقادات بيناالذهاني و رويهها ميشـود .به بيان ديگر ،از منظر
سـازهانگاري عالوه بر سـاختارهاي مادي بايد به ساختارهاي اجتماعي و معنوي
محيط بينالمللي و روابط بينالملل نيز توجه نمود.
اين سـاختارها ،مجموعهاي از عناصراند كه سبب ميگردند تا يك دولت در
صحنهي بينالمللي در كنار ساير بازيگران بينالمللي ،داراي جايگاه و "هويت"
مختـص به خود شـود .به بـاور سـازهانگاران ،هويت يك دولـت ،موضوع از
پيشتعيينشدهاي نيست ،بلكه نتيجهی شناختي است كه ساير بازيگران عرصهي
بينالمللي به واسـطهي تعامالت و مناسـبات فيمابين از آن دولت پيدا ميكنند.
هويت دولتها سيال است و دائم ًا درحال تغيير و دگرگوني است ،بنابراين فهم
متقابل بازيگران بينالمللي از يكديگر ،در اينجا اهميت بااليي پيدا ميكند.
از نظر سـازهانگاران ،هنجارها و قواعد بينالمللـي داراي اهميت فراواناند ،و
ها را ناديده گرفت .مهمتر آنكه آنچه كه دولتها و
از ايـن رو نميتـوان آن 
بازيگران بينالمللي را به يكديگر نزديك ميكند ،اعتقادات بيناالذهاني اسـت.
هرچه اعتقادات بيناالذهاني قويتري ميان دو يا چند بازيگر شكل بگيرد ،امكان
نزديكي و بسـط و گسترش روابط ميان آنها افزايش مييابد ،و هرچه شناخت
و ادراكات متقابل ميان بازيگران بينالمللي ضعيفتر باشـد ،امكان شـكلگيري
ها از
مفاهمـه پيرامون موضوعات گوناگـون كاهش يافته و موجبات دوري آن 
يكديگر را فراهم ميكند.
بر اين اسـاس بايد گفت ،نظريهي سـازهانگاري نسبت به ساير مكاتب روابط
بينالمللي ،بهتر ميتواند سياسـت خارجـي متقابل ايران و اتحاديهي اروپا را در
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در يك نتيجهگيري كلي از اين پژوهش ميتوان گفت ،نظريهي سازهانگاري،
توانايـي و كارآيي بااليي در تبيين سياسـت خارجـي متقابل ايران و اتحاديهي
ت اصالحات با ايـن اتحاديه به
اروپـا بـه صورت عام و سياسـت خارجي دولـ 
صورت خاص دارد؛ چرا كه اگر تنها ساختارهاي مادي محيط بينالمللي همچون
مدنظـر جريانهاي اصلي روابط
منافع ،قدرت و سـاير عناصر مادي كه بيشـتر ّ
بينالمللي هستند ،ميتوانست تبيينگر سياست خارجي متقابل ايران و اتحاديهي
اروپا باشد ،نبايستي تغييري در سياست و روابط خارجي ايران و اروپا در دولت
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ت اصالحـات تبيين كند؛ بـراي مثال ،دولت اصالحات تلاش كرد تا در
دولـ 
چارچوب گفتمان سياسي خود و از طريق بهكارگيري و مفصلبندي ارزشهاي
جهانشـمولي نظير صلح ،آزادي ،دموكراسي ،و گفتوگو و تعامل ،به صورت
توأمـان ،هم در عرصهي داخلـي و هم در صحنهي بينالمللي" ،هويتي" جديد از
دولت جمهوري اسلامي ايـران به نمايش بگذارد ،كه در جمع سـاير دولتها
ِ
هويت جامعهپذير و مسـئوليتپذير
و بازيگـران بينالمللي به عنـوان دولتي با
تلقي شـود؛ همچنين سياسـتها و راهبردهايي همچون گفتوگوي تمدنها و
تنشزدايـي و ائتلاف براي صلح ،همگي در راسـتاي ايجاد درك مشـترك و
مفاهمـه با جامعـهي بينالمللي و از جمله با اتحاديهي اروپا اعالم و اعمالشـد.
دولـت اصالحات تالش كرد تا نسـبت به رعايت هنجارهـا و قواعد بينالمللي
اهتمـام الزم را از خود نشـان دهد و از مسـير ديپلماسـي براي حـل اختالفات
و تفـاوت ديدگاهها خارج نشـود و بـراي نزديكي ديدگاههـاي بعض ًا متعارض
ايـران و اروپا در حوزههاي مختلف ،تالش كند .گفتمان فرهنگي ،اخالقگرا و
صلحمحور دولت اصالحات در شـكلگيري فضاي درك و فهم مشـترك ميان
ايران و اروپا بسيار حائز اهميت و مؤثر بود .اين نوع گفتمان ،جاذبههاي دروني
نسـبت ًا خوبي براي سـاير بازيگران بهويژه كشـورهاي اروپايي داشت و موجب
بسـط و گسترش روابط متقابل ايران و اروپا گردید ،ضمن آنكه رويكردهاي
تعاملـي همراه با احترام متقابل در جهت اعتمادسـازي با كشـورهاي اروپايي،
ها نسـبت به اين
موجب بروز سياسـتهاي احترامآميـز و همكاريجويانه آن 
دولـتشـد .از ايـن رو ،اتحاديهي اروپا بـه عنوان بازيگـري بينالمللي ،نوعی
احسـاس نزديكي و باور بيناالذهاني با دولت اصالحات پيداكرد ،و كوشيد تا
به آن نزديك شود و سياست بسط و توسعه روابط متقابل را بهكار گيرد.
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اصالحات نسبت به دولتهاي پيش و پس از دولت مزبور روي ميداد ،بنابراين
از اين منظر ،كارآيي مكتب سازهانگاري به درستي به اثبات ميرسد .آموزههاي
اين نظريه به ما ميگويد كه عالوه بر سـاختارهاي مادي ،ساختارهاي اجتماعي
و معنوي نظام بينالمللي نيز در چگونگي شـكلگيري سياسـتها ،راهبردها و
روابط خارجي متقابل كشورها و دولتها مؤثر بوده و بايد مدنظر قرار گيرند.
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بيليس ،جان و اسميت ،استيو ،)1383( .جهانىشدن سياست :روابط بينالملل در
عصر نوين (جلد  1و  ،)2مترجم ،ابوالقاسم راهچمنى و ديگران ،چاپ اول ،تهران،
مؤسسهي فرهنگى مطالعات و تحقيقات بينالمللىابرار معاصر.
حاج جعفـرى ،على .)1386( .تعارض حقوقى تصميمگيـرى در روابط خارجى
جمهورى اسلامى ايران و اتحاديهياروپايى ،پاياننامه كارشناسى ارشد مطالعات
منطقهاى ،تهران ،دانشگاه تهران ،دانشكدهي حقوق و علومسياسى.
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خاتمي ،سيد محمد .)1380( .گفتوگوي تمدنها ،چاپ اول ،تهران ،طرح نو.
خانيكي ،هادي .)1387( .در جهان گفتوگو :بررسي تحوالت گفتماني در پايان
قرن بيستم ،چاپ اول ،تهران،انتشارات هرمس.
خبيـرى ،كابك .)1378( .گفتمان سـازندهگرايى در روابط بينالملل ،مجموعه
مقاالت :گفتمان و تحليل گفتمانى ،ويرايش محمدرضا تاجيك ،تهران ،انتشارات
گفتمان.
دوئرتـى ،جيمز و فالتزگراف ،رابـرت .)1384( .نظريههاى متعارض در روابط
بينالملل ،ترجمهي عليرضا طيب ،وحيد بزرگى ،چاپ سوم ،تهران ،قومس.

ذاكريان ،مهدي .)1380( .سياسـت خارجى خاتمـىاز منظر صاحبنظران ،چاپ
اول ،تهران ،انتشارات همشهرى ،بهار.80
رمضانـي ،روحاهلل .)1380( .گفتوگو :نيـاز به نظريه ،ترجمهي عليرضا طيب،
اطالعات سياسي ـ اقتصادي ،شمارهي  168ـ  ،167مرداد و شهريور .80
رمضانـي ،روحاهلل .)1386( .چارچوبـي تحليلي براي بررسـي سياسـت خارجي
جمهوري اسالمي ايران ،چاپ پنجم ،ترجمهي عليرضا طيب ،تهران ،نشر ني.
رياست جمهوري .)1377( .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب سال
 1358بـا اصالحات سـال ،1368چاپ پنجم ،اداره كل قوانين و مقررات كشـور،
زمستان .77
سجادپور ،سـيدمحمدكاظم .)1385( .بررسى تطبيقى نظريههاى روابط بينالملل
در مطالعهي سياست خارجىجمهورى اسالمى ايران ،طرح جامع پژوهشى سياست
خارجـى ايران ،مجرى طرح ،نسـرين مصفا با همكارىحسـين نـوروزى ،چاپ
اول ،تهران ،دفتر مطالعات سياسـى و بينالمللى ،مركز چاپ و انتشـارات وزارت
امورخارجه.
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دهقاني فيروزآبادي ،جالل .)1388( .سياسـت خارجي جمهوري اسالمي ايران،
چاپ اول ،تهران ،انتشارات سمت ،بهار . 88
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سـجادپور ،سـيدمحمدكاظم .)1386( .سياسـت خارجي ايران :چنـد گفتار در
عرصههاي نظري و عملي ،چاپ سـوم ،تهران ،دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي،
مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،پائيز.86
فالحى ،على .)1380( .سازندهگرايى در سياست خارجى ،تهران ،مجلهي راهبرد،
شمارهي  ،21پائيز .1380
قراگوزلو .)1383( .نقد و بررسي همه جانبهی ايدهي برخورد تمدنها ،اطالعات
سياسي ـ اقتصادي ،شمارهي 202ـ ،201خرداد و تير .83
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قوام ،عبدالعلى .)1384( .روابط بينالملل :نظريهها و رويكردها ،چاپاول ،تهران،
انتشارات سمت.
قوام ،عبدالعلي .)1384( .سازهانگارى ،سنتز پوزيتويسم و پستپوزيتويسم يا پلى
ميان نئورئاليسم و نئوليبراليسم ،دانشنامهي حقوق و سياست ،جلد  ،1شمارهي .2
متقي ،ابراهيم .)1385( .جمهوري اسالمي و تحليل گفتمانهاي سياست خارجي،
تهران ،ماهانهي زمانه ،شمارهي  53و.54
مشـيرزاده ،حميرا .)1385( .تحليل سياسـت خارجى جمهورى اسالمى ايران از
منظر سـازهانگارى ،نگاهى بهسياست خارجى جمهورى اسالمى ايران ،طرح جامع
پژوهشى سياست خارجى ايران ،چاپ اول ،مجرىطرح :نسرين مصفا با همكارى
حسين نوروزى ،تهران ،مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،تابستان .85
مشـيرزاده ،حميرا .)1386( .تحـول در نظريههاى روابط بينالملـل ،چاپ اول،
تهران ،سمت.
مص ّفا ،نسـرين .)1385( .نگاهى بهسياسـت خارجى جمهورى اسلامى ايران،
طرح جامع پژوهشـى سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران ،با همكارى حسين
نوروزى ،چاپ اول ،تهران ،مركز چاپ و انتشارات وزارتخارجه ،تابستان .85
نقيـبزاده ،احمد .)1382( .اتحاديـهي اروپا از آغاز تا امروز ،چاپ اول ،تهران،
نشر قومس.
نيوجنت ،نيل .)1384( .سياست و حكومت در اتحاديهي اروپا ،ترجمهي محسن
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ميردامادى ،چاپ اول ،تهران ،وزارت امور خارجه ،مركز چاپ و انتشارات.
وزارت امور خارجه .)1384( .سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در دولت
آقاي خاتمي 1384ـ ،1376گزارش عملكرد ،تهران ،وزارت امور خارجه.
ون دايـك .تئـوناي .)1387( .مطالعاتـي در تحليل گفتمان :از دسـتور متن تا
گفتمـان كاوي انتقادي ،گـروه مترجمان :پيروز ايزدي [و ديگـران] چاپ دوم،
تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

هاديـان ،ناصر .)1382( .سـازهانگارى :از روابط بينالملل تا سياسـت خارجى،
تهران ،فصلنامهي سياست خارجى ،سال هفدهم ،شمارهي .4
هيل ،كريسـتوفر .)1387( .ماهيت متحول سياسـت خارجى ،مترجمان ،عليرضا
طيب ،وحيد بزرگى ،چاپ اول ،تهران ،پژوهشكدهي مطالعات راهبردى.
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ونت ،الكسـاندر .)1386( .نظريهی اجتماعى سياست بينالملل ،ترجمهي حميرا
مشـيرزاده ،چـاپ دوم ،تهران ،دفترمطالعات سياسـى و بينالمللـى مركز چاپ و
انتشارات وزارت امورخارجه.
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