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 دهیچک

همواره عرصه تعامل میان نظریه و  هادولتالمللی  سیاست خارجی در مقام مهمترین نمود رفتار بین     

بینی ، بر مبناا  جهاانگیردمیعمل بوده است. در این میان، هر گفتمان سیاسی که قدرت را در دست 

هاا  صاه سیاسات خاارجی ن ر خاصی که نسبت به نظم حاکم در سطح منطقه و جهان دارد، در عر

. پرسش اصلی مقالاه حاضار ایان کندمیمختلف و بعضاً متعارضی را در چارچوب راهبردها  ملی اتخاذ 

دولات ساید مدماد  «ملی راهبردها »و  «سیاسی گفتمان»در ایران است که چ ونه سیاست خارجی 

ایان دو هبردهاا  کلاان هاا  ملای و رانقشپیاماد ؟ خاتمی و مدمود احمد  نژاد شکل گرفته اسات

کناد باا پاسخ به سؤال فوق، ن ارنده تلاا  می برا ؟ چه بوده استسیاست خارجی ایران  برا  گفتمان

راهبردهاا  »این فرضیه را بررسی کناد کاه  رو  توصیفیو « نظریه نقش»استفاده از ابزارها  تدلیل 

فاوت و بعضاً متعارضی منجر شده متفاوتِ روسا  جمهور ایران به اجرا  سیاست خارجی مت« کلان ملی

در عرصه سیاست خارجی ایران، شااهد تعاا ی و تقابال راهبارد  دهدمیپژوهش نشان  ها یافتهاست. 

سیاسات »ها  مختلف هستیم و تقابل این راهبردها منجار باه عادم اساتفاده مطلاوب از ابازار گفتمان

 .شده استجهت تدقق اهداف ملی « خارجی
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 مقدمه

،  رح ریز  شده پیش از اعمال رشته یک یا استراتژ  یک از است عبارت خارجی سیاست     

 منافع چارچوب معین، در اهدافی به دستیابی آن مقصود که حکومتی تصمیم گیرندگان توسط

گیر  در (. به بیانی دی ر، تصمیم851-858: 8531 مقتدر،ست )ا بین المللی مدیط در و ملی

توان بدون توجه به ساختار مقوم عنوان بارزترین نمود کنش کارگزاران را نمیسیاست خارجی به

ی از قبیل مدیط ذهنی، منابع ارزشی، هنجار ، اجتماعی و انتظارات هایآن بررسی کرد. ساختار

ها  سیاسی را تشویق و وادار ، نظامگیرندیگفتمانی قرار م المللی، که در چارچوب تدلیلبین

ند که جهت گیر  ها  متعدد و گاه متفاوت و متعارضی را در سطح خارجی و در جهت نکمی

کوشند، با ها  سیاسی نیز میدستیابی به منافع ملی انتخاب نمایند. به همین دلیل، تدلیل

مواضع کشورها را توضیح دهند  ،گزینش یا تغییرتعیین متغیرها  مستقل، وابسته و دخیل در 

 دوره در ایران خارجی سیاست بررسی حاضر مقاله تمرکز نقطه (.13 :8531 )خلیلی و دی ران،

)ریاست  یی( و گفتمان اصول را8511 -8531جمهور  مدمد خاتمی  اصلاحات )ریاست گفتمان

 تفاوت کننده ایجاد عامل هک است آن بر است و (8531 -8511جمهور  مدمود احمد  نژاد 

 کند. بررسی« برداشت از نقش ملی» اساس بر را زمانی دوره دو این در خارجی سیاست

ها  مورد شود به این سؤال اصلی پاسخ داده شود؛ که در گفتماندر همین راستا، سعی می     

شکل جیها، چ ونه سیاست خاربررسی در این تدقیق و بنا بر راهبردها  کلان مدنظر آن

ها، موجب تداوم و استمرار جهت ها  ملی و راهبردها  کلان مدنظر گفتمانگیرد؟ آیا نقشمی

 فرضیهگردد؟ شود یا باعث انشقاق و دگرگونی آن میها در سیاست خارجی ایران میگیر 

 وجود هماهن ی نوعی خارجی سیاست رفتار و ملی نقش از برداشت میان که است این مقاله

 از برداشت»در  تفاوت اساس بر توانیم را در دو گفتمان مذکور خارجی سیاست فاوتت و دارد

 را در پی خواهد داشت.  اگسترده« پیامدها »که  بعًا  کرد بررسی هاآن« ملی نقش

 

 پیشینه تحقیق

شده در   ور کل و راهبردها  اتخاذنظریه نقش برا  تبیین سیاست خارجی به ازآثار  که      

 ور خاص و تأثیر آن در اجرا  سیاست خارجی استفاده ها بهخارجی توسط گفتمانسیاست 

گیرند. بررسی تغییرات در اتخاذ راهبردها  کلان سیاست ا  را دربرمیاند،  یف گستردهکرده

 ,Breuning(، روسیه )Beylerian,1997:189; shih, 1998: 600خارجی در چین )
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(، برداشت از نقش chotard,1997: 40متدده )ایالات(، بررسی تغییرات نقش 303 :1995

( chafetz et, 1996: 727ا  و تدول آن )اوکراین و بلاروس در مورد تسلیدات هسته

 باشند.میبه زبان ان لیسی ازجمله این نوع تدقیقات 

در آثار فارسی زبان کمتر به نظریه نقش پرداخته شده و بیشتر چارچوب گفتمان مورد      

ها  جمهور  اسلامی و تدلیل گفتمان»مقالاتی همچون مقاله  اده قرار گرفته است.استف

الله روح« تغییر پیش ان ارها  سیاست خارجی ایران»، (8511) یابراهیم متّق« سیاست خارجی

احمد نقیب « تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهور  اسلامی ایران»، (8533) یرمضان

 یروزآباد و دهقانی ف مدمدرضا تاجیک «سیاست خارجی ایران ال وها » ،(8518زاده )

سیاست خارجی جمهور  »( و 8518)  ازغندعلیرضا « سیاست خارجی ایران»(، 8511)

این آثار هستند. برخی از آثار ازجمله ( 8538) یروزآباد دهقانی ف اثر سیدجلال« اسلامی ایران

عقلانیت و توسعه »( و 8531زاده )سیف حسین  اثر« سیاست خارجی ایران»دی ر همچون 

( نیز ن اه آسیب شناسانه به سیاست خارجی ایران را 8538سریع القلم )مدمود  اثر« یافت ی

سازد در دو نکته قرار دارد: نخست یمآنچه اثر پیش رو را از سایر آثار متمایز اند. کردهدنبال 

و « نتایج»و مخصوصاً  خارجی   سیاستهاتعا ی و تقابل در راهبردها  گفتمان نشان دادن

استفاده از  که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و دوم تعامل و تقابلین حاصل ا« پیامدها »

 نظریه نقش برا  تدلیل موضوع پژوهش.

 

 چارچوب نظری

ها  سیاسی همواره در قالب دو رهیافت خُرد و کلان مطرح نظریات متداول در تدلیل     

کلان، پژوهش ران به مفاهیم، مفروضات و قضایا  تجرید  توجه داشته و  اند. در رهیافتشده

در مقابل، در کنند و یساختار نظام بین الملل بر سیاست خارجی کشورها تاکید م یربر تأث

گردد و بنابراین، ساختار داخلی کشورها را بر رفتار خارجی آنها، بررسی می یررهیافت خُرد، تأث

است  داخلی متغیرها  و ساختار از برخاسته رویدادها  مدصول ان،خارجی کنش ر رفتارها 

دلیل تعدد و اختلاف نظر صاحبنظران  . از این منظر، به(1: 8531 باقر  دولت آباد  و مردانلو،)

در جهت بررسی سیاست خارجی، « قابل آزمون»و همچنین به دلیل نبود نظاِم فراگیرِ جامع و 

داخلی و خارجی در جهت تبیین   هابطور همزمان به مؤلفهکه  کندیتلا  م« نظریه نقش»

 ابعاد سیاست خارجی کشورها بپردازد. تریقدق
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مفروض اساسی نظریه نقش این است که میان سیاست خارجی اتخاذ شده از سو  یک      

. از (Holsti, 1970: 298دولت و برداشت کنش ر از نقش ملّی نوعی هماهن ی وجود دارد )

در حوزه سیاست خارجی، جهت گیر  ها و خط مشی یک دولت را باید در رسالت و این رو، 

 که آن دولت برا  خود قائل است، جستجو کرد.« ملی  هانقش»

وارد ادبیات روابط بین  (Holsti, 1970: 256) یبرداشت از نقش ملی که با کار هالست     

آن بر رفتار  یرورها  مختلف و تأثمختلفی از نقش ملی کش ها یالملل شد، الهام بخش بررس

ها را ا  اجتماعی، دولتعنوان نظریهنظریه نقِش سیاست خارجی به سیاست خارجی شده است.

ها در کند و به بررسی ساختار اجتماعی تعامل آنها  اجتماعی تلقی میعنوان مجموعهبه

)برداشت « خود» جای اه پردازد. برداشت از نقش اشاره به ادراک کنشکر ازسیاست خارجی می

 ;Wish, 1987: 64-103; Aggestam, 1999:10)دارد. « دی ر »مقابل  از خود( در

shih, 1988: 600-602) انتظارات نقش »و هم « خود». در این مفهوم هم ادراک از نقش

رو، . ازاینشودی)برداشت از نقش دی ران( سازنده برداشت کنش ر قلمداد م« دی ران

 هاآن و اجرا  هانقش چون است ان یزمناقشه ذاتاً میان کنش ران در« نقش  هابرداشت»

 اساس، این . بر(Harnisch, 2011:8)دارد  ارتباط کنش ران دی ر  هابا نقش نزدیکی  وربه

دارد که بخشی از آن را « راهبردها  ملی»از  ا مجموعه هر گفتمانی که در رأس قدرت است،

برگرفته است. به بیانی دی ر « انتظارات نقش از دی ر »و بخشی را « انتظارات از نقش خود»

به  توانمی را آن و المللبین نظام از هم گیردمی نشئت داخلی جامعه از هم« انتظارات نقش»

 المللی تقسیم کرد.انتظارات نقش داخلی و بین

مددودیت شدید  بر  تواندیبر این اساس مدیط ساختار  که نقش در آن اتفاق می افتد م     

رفتار اجتماعی کنش ران وارد کند، زیرا رفتار اجتماعی کنش ران و مدیط ساختار  یکدی ر را 

. به عبارت دی ر بین این دو دسته از متغیرها ارتباط معکوس برقرار کنندیکنترل و تعدیل م

ت و متغیر از است. این تناسب معکوس و تعامل متقابل، ناشی از امکان تعریف و تفاسیر متفاو

 (.33: 8538 ها است )دهقانی فیروزآباد ،نقش

از  ریق انتظارات، تجویزها، « برداشت از نقش ملی»در چارچوب مفهومی مقاله حاضر،      

و در پیوند با هویت مبتنی بر نقش، کنش ر  گیردیجای اه جامعه پذیر  و منابع نقش شکل م

. بنابراین، در جهت بررسی کندیخاص هدایت م  اه)گفتمان در رأس قدرت( را به ایفا  نقش
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، چند اصل زیر را «سیاست خارجی»در فهم بهتر « نظریه نقش» یردقیقتر و چ ون ی تأث

 :کنیمیبررسی م

 :مفهوم انتظارات نقشالف( 

انتظارات »دارد که بخشی از آن را از « برداشت از نقش ملی»از   اهر دارنده نقشی مجموعه    

برگرفته است. به بیانی دی ر، برا  هر « انتظارات نقش دی ر »و بخشی را  «نقشِ خود

ن را آو هم از نظام بین الملل و  گیردیهم از جامعه داخلی نشأت م« انتظارات نقش»کنش ر  

داخلی و بین المللی تقسیم کرد. انتظارات نقش داخلی، از فرهنگ، « انتظارات نقش» توانیم

و انتظارات نقش بین المللی از عضویت در نهادها   گیردیی نشأت متاریخ و هویت جامعه مل

که  ییهاکه به روابط و تعامل شودی)اعم از نهادها  رسمی و غیر رسمی( متفاوت ایجاد م

. از این رو انتظارات نقش به کنش ر در جهت شناخت بهتر دهدیسازنده نقش است شکل م

 .(Aggestam, 2006:19کند )یخود کمک م

 :8( مفهوم تجویزهای نقشب

 مدیط از کنش ر )گفتمان در رأس قدرت( که هستند حکم رهنمودهایی در نقش تجویزها     

هالستی  .گیردمی شکل «ملی راهبردها »برداشت،  آن اساس بر و گیردبرمی خارجی و داخلی

 ها جای اه با مرتبط ها گروه تجویزها  نقش را هنجارها و انتظارات فرهن ی جوامع، نهادها یا

بین تجویزها  نقش دی ر  و اجرا  آن توسط  تعامل بر نقش نظریه و ، نظر داند. ازمی خاص

، تجویزها  مربوط به نقش را به و . (Holsti, 1970:239)دارنده یک جای اه تأکید دارد 

. کنندیکه رفتار کنشکر را هدایت م کندیتلقی م 1«نقش  هاسرنخ»یا « هادستورالعمل» عنوان

ها را ها و راهبردها  اتخاذشده توسط گفتماناذعان داشت که سیاست توانیبه همین دلیل م

کنند و رسالت خود را در اجرا  آن ها برا  خود تعریف میدانست که گفتمان« ها  ملینقش»

« تجویزها  مربوط به نقش»مفهوم  کردن عملیاتی ها تدلیل اساس، دانند. بر اینها مینقش

 نقش )رفتارها  سیاست خارجی( مورد ایفا  و هانقش در تغییرات توضیح و کشف منظوربه

 گیرد.توجه قرار می

 

 

                                                                 
1 Role Prescriptions 
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 :ج( مفهوم منابع نقش

، کنش ر را در برداشت از نقش «تجویزها  مربوط به نقش»در نظریه نقش آنچه در حکم      

  ها، ارز «بین الملل ساختار نظام»است که شامل  8«منابع نقش»، کندیملی هدایت م

فراگیر نظام، اصول و قواعد عمومی، افکار عمومی جهان، تعهدات مورد توافق و فهم ها  غیر 

تر آن مثلاً حتی در شکل کلی« ها  نقش ملیبرداشت»تبیین  ا بررسمی یا ضمنی هستند. 

ک کشور منزو ( عنوان یعنوان یک میانجی، یا برمه به ور مثال، سوئد بهها )بهدر سطح دولت

، منابع «کمرون تیس. »(Holsti,1970:245-246)باید به منابع نقش آن دولت رجوع شود 

ملی را شامل ساختار حاکم بر نظام بین الملل )اعضا  موجود نظام یا همان   هانقش

 .داندیبزرگ( و مقبولیت از سو  موضع مسلط نظام بین الملل موجود م  هاقدرت

 یری نقش:د( مفهوم جامعه پذ

. جامعه شودیدر نظریه نقش، جامعه پذیر  مفهومی بنیاد  برا  ایفا  نقش تلقی م     

که از  ریق آن شخص یا دولت تازه وارد در  شودیپذیر  نقش به عنوان فرآیند  تعریف م

 :stryker and statham, 1985شود )یاز تعامل ادغام م ا یافتهدرون ال وها  سازمان 

، فرآیند جامعه پذیر  نه تنها رفتار دولتها، بلکه خصوصیات آنها را نیز «ونت»اور به ب(. 325

جامعه پذیر  عبارت است از فرآیند یادگیر  انطباق  به اعتقاد و  دهد.یقرار م یرتدت تأث

آن را بدون مطالعه شکل  توانیو بنابراین م«( ساده»)یادگیر   رفتار با انتظارات اجتماعی

مورد مطالعه قرار داد. البته در عین حال جامعه «( پیچیده» یادگیر منافع )گیر  هویت و 

 (.111: 8511 پذیر  یک فرآیند شکل گیر  هویت و منافع نیز هست )ونت،

 ه( مفهوم جایگاه نقش:

جای اه »کنش ر تاثیرگذار هستند، مفهوم « برداشت از نقش ملی»از دی ر مفاهیمی که در      

است، به معنا  « جامعه پذیر  نقش»هوم که در ارتباط مستقیم با مفهوم است. این مف 1«نقش

فرآیند استنباط نقش توسط کنش ر راجع به نقشی است که در یک موقعیت یا وضعیت خاص 

که از تجارت پیشین  یشهاتوسط کنش ر از گنجینه نقش ییهاباید انجام دهد. چنین استنباط

(. بر این اساس، wish, 1987:534) یدآیمبه دست  مشابه کسب کرده است، ها یتدر موقع

« جفت و جور کردن»که در آن کارگزاران در صدد  شودیبه فرآیند  ا لاق م« جای اه نقش»

                                                                 
1 Role resouree 
2 Role location 
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« جای اه یابی نقش»هستند. فرآیند  8نقش  هاخاص خودشان از مجموعه ها ینهنقش در گنج

  هادید نظام بین المللی نقشکه  ی آن اعضا  ج شودیمترادف با اجتماعی شدن تلقی م

یاد « ناظر نقش»متناسبشان را در پاسخ به تجویزها  و تقاضاها  برآمده از دولت عضو 

اجرا   که شودمی گفته خارجی، سیاست تدلیل . بنابراین، در(theis, 2011: 12) یرندگیم

راهبردها و »و « گفتمان سیاسی»تعا ی و تعامل  فرآیند از مستقیمی برآیند خارجی سیاست

را  نقش انتظارات و تجویزها و پذیر  نقشجامعه با ارتباط در که ها استآن« ها مشیخط

 .دهدمی شکل

انتظارات، تجویزها، جای اه و منابع نقش،  یرنقش ملی تدت تأث  هابا شکل گرفتن برداشت     

دولت  1«د حس هدفمن»با در اختیار گذاشتن « نقش ملی  هابرداشت»که  شودیمشخص م

و هویت را به دولت )گفتمان سیاسی حاکم( اعطا  5در جامعه بین المللی، معنایی از خودبودگی

. همان گونه که بدون هویت افراد شودیمشخص م 1که تدت هویت مبتنی بر نقش کنندیم

به اجرا  نقش  تواندینظم ببخشند، دولت هم بدون هویت نم ا راف خودبه مدیط  توانندینم

مستقیم با   ا(. بدین ترتیب هویت مبتنی بر نقش رابطهchafetz, 1977: 733ازد )بپرد

آنها در تکوین برداشت از نقش  یرارتباط میان مفاهیم و تأث 8شکل  برداشت از نقش ملی دارد.

 .دهدیملی را نشان م

 : تکوین برداشت از نقش ملی1شکل شماره 

 
                                                                 

1 Role sets 
2 Sense of purpose 
3 Self-hood 
4 Role Identity 
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خارجی ایران در دو دوره گفتمان اصلاحات سیاست فوق با توجه به چارچوب نظر       

مورد بررسی )ریاست جمهور  احمد  نژاد(  یی)ریاست جمهور  خاتمی( و گفتمان اصول را

 گیرد.یمقرار 

 

 (8531 -8511) راهبرد گفتمانی در سیاست خارجی دوران اصلاحات

 که خارجی سیاست بر حاکم معنایی ساختار و نظام به خارجی سیاست حوزه در گفتمان     

: 8513فیروزآباد ،  )دهقانی شود، تعبیرمیسازدیم ممکن را رفتار و کنش از خاصی شیوه

سیاست خارجی یک  آن درون در که است بستر  و چارچوب گفتمان،. به عبارت دی ر، (813

 خارجی سیاست همانند نیز ایران اسلامی جمهور  خارجی . سیاستکندیکشور معنا پیدا م

 متدول، خارجی سیاست گفتمانها  از یکی تفوق و تدولات و تغییر از متأثر کشورها سایر

 .است گردیده

 پیش از و دقیق عینی، ثابت، امور  ملی منافع و اهداف ؛گفتمانی بنابراین، در چارچوب     

و معمولاً  شودمی مطرح و گرفتهشکل صورت بیناذهنیبه هاآن همه و نیست شدهتعیین

 ها  خودشان،گیرند، برا  مشروعیت بخشی به روایتقدرت را در دست میها  که گفتمان

 در ها،سازد. گفتمانمی مطرح ملی منافع و اهداف صورتبه اهداف و منافع از را خود روایت

توان مدعی شد بنابراین می دارند؛ اساسی نقش هادولت و اقتدار خارجی سیاست به دادن شکل

 آن رفتار حدود  تا و منافع و اهداف گیر  کلی،جهت دولت؛ هر رب حاکم گفتمان بررسی که با

 (Catalinac, 2007: 17) .کرد تدلیل و ارزیابی خاص موضوعی قبال در را

ها  تاریخی تدلیل گفتمانی در سیاست خارجی جمهور  اسلامی ایران بر اساس دوره     

یاست خارجی ج. ا. ایران را ها  تدلیل گفتمانی سگیرد. یکی از نشانهمختلفی انجام می

موردسنجش « تقابل»و « تعا ی»ها  ائتلاف و اتداد و یا به عبارت بهتر بند توان در شکلمی

شود، هدف آن است که چ ون ی و چرایی که صدبت از سیاست خارجی میقرارداد؛ زیرا وقتی

 معادله قدرت تأثیرعلاوه بازی رانی شناسایی گردند که در ائتلاف و تعارض بررسی گردد، به

 .گذارند

بررسی سیاست خارجی سید مدّمد خاتمی )گفتمان اصلاحات( بر مبنا  برداشت از نقش      

یابی که خاتمی، با توجه به منابع، تجویزها و انتظارات نقِش خود و دی ر ، ملّی از  ریق جای اه

. خاتمی که وام دار دشویداشت، بیان م خود از رفتار مناسب در  ول دوران ریاست جمهور 
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میراث گفتمان پیشین )گفتمان سازندگی( به ریاست جمهور  هاشمی رفسنجانی بود، بر آن 

بود که از تعارض نقشی که در عرصه سیاست خارجی بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تدمیلی با 

اشاره به  سایر کشورها  غربی و عربی بوجود آمده بود، اجتناب کند. در اینجا، به شکلی خلاصه،

 .رسدیبرداشت از نقش ملی در سیاست خارجی هاشمی رفسنجانی ضرور  بنظر م

و به دست  خود تدکیم موقعیت و وجه انقلابیبا و سپس  8533انقلاب اسلامی در سال      

گرفتن قدرت توسط انقلابیون، این فرصت را مهیا کرد که آرمانها  مدنظر )مانند استقلال 

، ...( در عرصه سیاست خارجی به منصه ظهور برسد. در این دوره، فضا  دو گراییاسلامخواهی، 

برا  نقش مستقل فراهم  هایییتها در عین حال که مددودقطبی جنگ سرد و رقابت ابرقدرت

تسر  »و « استقلال»که از  ریق آن داعیه  گذاشتیدر اختیار انقلابیون م  ها، فرصتکردیم

چون عربستان، عراق،  ییهامیان قدرت  ادر سطح منطقه« نقش رقابتِ»به منطقه و « انقلاب

برا  ایران « هویتی انقلابی»که نتیجتأ منجر به شناسایی عنوان  شکل گیرد. امر مصر و ایران 

 شد.

شکل گیر  اجماع نظر  ها ینهانقلابی در منطقه، زم  هاهویت انقلابی و حامی جنبش     

. به بیانی دی ر، کردینطقه را در جهت مقابله با ایران فراهم مسایر کشورها  مدافظه کار در م

فرامنطقه ا  از   ها)مانند عربستان و عراق( در کنار حمایت قدرت  افشار رقیبان نقش منطقه

نیز  قبیل حمایت آمریکا و اتدادیه اروپا )مثل موضوع حقوق بشر و حمایت از اسرائیل( و

افغانستان(؛ موانع بشمار   به نیروها  شورو  ورود توده، حزب با برخورد واسطه شورو  )به

)مانند تدمیل هشت سال جنگ فرسایشی و تشکیل شورا  همکار  خلیج فارس( را در جهت 

 ها یاست)نه توقف( س« تعدیل»راهبرد به کنترل ایران انقلابی بوجود آوردند که در نهایت 

 ها یاسترفسنجانی( منجر شد. س پیشین در زمان قدرت یابی گفتمان سازندگی )هاشمی

که معلول عوامل و متغیرها  چندگانه در سطوح مختلف فرد ، ملی و بین المللی « تعدیلی»

(. به 513: 8538 )دهقانی فیروزآباد ، یداست و تغییرات رفتار  انکارناپذیر  را باعث گرد

 المللی بین حوزه از گرا مانآر انقلابیون استراتژ  تغییر مسبب بیرونی، ها یتعبارت دی ر، واقع

شرایط تغییر از آرمان رایی امت مدور به آرمان رایی »ازغند ،  تعبیر به شد و ملی به حوزه

 (.1: 8518 فراهم شد )ازغند ، «مرکز مدور

تدمیل شده، راه را برا  ریاست جمهور  خاتمی و  ها یتهمه عوامل موجود و واقع     

بنابراین، کرد.  خارجی فراهم دوباره در سیاست« تدول»و   امنطقه ها یاستکلی در س چرخش
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دار میراث گفتمانی قبلی خود یعنی گفتمان نوعی وامدوران ریاست جمهور  خاتمی که به

ها  بعد از انقلاب و مخصوصاً ا  که در گفتمانجانبهسازندگی بود، بر آن بود که از تعارض همه

 گرفته بود، اجتناب کند.جبهه غربی و عربی شکلبا  ها  حاکم بر جنگ تدمیلیگفتمان

ها  پیشین، در عرصه سیاست خارجی، گفتمان سازندگی، با این درک که ادامه سیاست     

انجامد، رویه و راهبرد کاملاً متفاوتی پیش گرفت. ازپیش به اتلاف منابع ملی ایران میبیش

ا  که در هشت سال جنگ بر ایران یدهرو، هاشمی رفسنجانی برا  رهایی از مشکلات عدازاین

بند  هویت جدید  که از انتظارات جامعه شده بود و همچنین بنا بر درک و صورتتدمیل

المللی داشت، راهبرد  متفاوت در عرصه سیاست خارجی اتخاذ کرد. چرا داخلی و مدیط بین

از ایران در سطح « دیدهویتی ج»و ارائه « بقا»که، گفتمان سازندگی بیش از هر چیز دو مسئله 

دید و در  ول هشت سالی که این گفتمان در رأس قدرت بود، المللی را پیش رو  خود میبین

 (.81: 8511دانست )متقی، نقش، وظیفه و رسالت خود را در تدقق مطلوب این دو هدف می

رو   تغییر سیاست خارجی ایران در دوره ریاست جمهور  خاتمی امر   بیعی نبود، با     

، دوره نوینی در سیاست خارجی جمهور  اسلامی 8531کار آمدن خاتمی در دوم خرداد ماه 

(. به شکلی که به تدریج برداشت از نقش 113: 8538 )دهقانی فیروززآباد ، یدن آغاز گرداایر

و اروپا، روسیه، چین و   ادر تعامل با دی ر دولتها  منطقه به عنوان مخا بان نقش منطقه

سیاست داخلی  ها یتریکا، به عنوان مخا بان نقش فرامنطقه ا  و همچنین مددودسپس آم

در  و ردیابی فرآیند حوادث سیاست خارجی شکل گرفت.« منابع نقش»و خارجی به عنوان 

و « هاگفت و  تمدن»، «زاییتنش»گیر  سیاست خارجی چارچوب گفتمانی اصلاحات؛ جهت

 ها( تعریف شد.وصاً غرب و عرببا سایر کشورها )مخص« اعتمادساز »

ادراکی و مدیط عملیاتی  -دوره سعی شد که نوعی انطباق بین مدیط فکر   این در     

 سیاست کارکرد غربی، قدرتها  اینکه به توجه با سیاست خارجی برقرار شود. این مسئله

 از داخل، حوزة در آنها نظر مورد معیارها  تدقق به را منوط ایران اسلامی جمهور  خارجی

 اصلاحات ،دانستندیم هاآن نظر مورد مذهبی-سیاسی ها  و آزاد غربی بشر حقوق رعایت قبیل

 خارجی سیاست کار دستور اولویت در کشورها این با تعامل بیشتر به منظور داخلی سیاسی

 خاتمی دوره در تنش زدایی سیاست بر نظر بسیار  از صاحبنظران، اصول گرفت. بنا قرار

 میان گفت و تقویت -1ترویج و بهبود روابط ایران با کشورها  اروپایی  -8است از:  عبارت

میان ایران   هاکاهش تشنج -5سازنده جمهور  اسلامی ایران  پیام به عنوان فرهن ها و تمدنها
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نسبت به مجامع و سازمانها  بین المللی به ویژه  مسئولیت و پاسخ ویی حس -1و آمریکا 

 ارائه-3( 811: 8531آژانس بین المللی انرژ  اتمی ) با بایی و توپچی، شورا  امنیت و 

تقویت سازمان کنفرانس اسلامی،  -3تمدنها و  میان گفت و -1در جهان  صلح آمیز مدیطی

 .جنوب– شمال جنبش عدم تعهد و همکار 

 ش بنایعنی اینکه هر دارنده نق« انتظارات نقش»همانطور که در چارچوب نظر  ذکر شد،      

ها و انتظارات از نقش برداشت»از   ابر تعریفش از فرهنگ، تاریخ و هویت جامعه ملی، مجموعه

« انتظارات نقش دی ر »و بخشی را « انتظارات نقشِ خود»دارد که بخشی از آن را از « ملی

سی در ها و انتظاراتی از قبیل؛ اولویت یافتن توسعه سیابرگرفته است. بنابراین، مجموعه برداشت

زدایی، اعتمادساز ، گفت و و چند جانبه گرایی گفتمانی و داخل، صلح گرایی خارجی، تنش

بعنوان انتظارات نقش خود در فرهن ی  -نوعی سیاست خارجی مبتنی بر توسعه گرایی سیاسی

 تعریف شد.در دوران خاتمی 

درت در داخل گفت در سطح تجویزها  نقش خود، مسئله مشروعیت بخشیدن به ق توانیم    

)بوسیله تفسیر دموکراتیک از اصول انقلاب اسلامی و تلا  برا  تقویت جامعه مدنی( و در 

سطح تجویزها  نقش دی ر ، مسئله تنش زدایی و رفع وجه امنیتی ایران در منطقه و جهان، 

شت؛ بر برداشتی نوینی که از نقش ملی دا . از این رو، خاتمی بنادر دستور کار دولت قرار گرفت

)مخصوصاً  یشیندر جهت خروج تدریجی از زیر سایه میراث گفتمانها  پ  اتلا  گسترده

و همچنین در جهت دستیابی به اهداف مدنظر گفتمان اصلاحات  انجام دادگفتمان جنگ( 

)توسعه سیاسی در سطح داخل و اعتماد ساز  در سطح بین الملل( سیاست خارجی متفاوتی 

 را اجرا کرد.

در « ایرانی»در دوران قدرت یابی گفتمان اصلاحات؛ هویت « جامعه پذیر  نقش»خش در ب     

بانه و لدر روابط خارجی در مقابل دیدگاه تجدیدنظر « اعتماد ساز »کنار هویت اسلامی، اصل 

توجه  انتساب حاکمیت به ملت ایران،نظام در کنار وجوه اسلامی و « جمهوریت»انقلابی، تقویت 

هویت موکراتیک و صلح گرایی در مقابل وجوه انقلابی و تدول خواه نظام و ... بیشتر به وجه د

پیشین، معتقد بود که آن   هاخاتمی با تمایزیابی خود با دولت .جدید ایران را شکل دادند

  هاموجود جهانی و اهمیت قدرت ها یتاند در مورد هندسه قدرت، واقعدولتها نتوانسته

قه و جهان )تجوزها  نقش دی ر ( درک درستی داشته باشند و در بزرگ و نقش آنها در منط

چارچوب آن درک، حیثیت و اعتبار  بین المللی برا  ایران ایجاد کنند. از این رو، در هر دو 
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  ااتخاذ شده، به تغییرات گسترده« راهبردها  ملی»عرصه داخلی و خارجی و در چارچوب 

 .به همراه داشتجد  در سطح جامعه و نخب ان  ییهارو  آورد که البته این مسئله مخالفت

دولت تلا  نمود تا  ،به معنا  استنباط نقش توسط کنش ر« جای اه نقش»مفهوم در مورد     

در خارج که « هاگفت و  تمدن»در داخل و  رح « توسعه سیاسی و فرهن ی»مثل  ییهانقش

اط با جامعه پذیر  نقش و انتظارات در ارتب وبرآیند مستقیمی از فرآیند جای اه یابی نقش 

 را شکل دهد. است نقش

متفاوت بود. گفتمان « منبع نقش»الملل به عنوان  در واقع برداشت خاتمی از نظام بین     

ا نسبت به نهادها و سازمانها  بین المللی و همچنین به تعریف هاصلاحات، به باز تعریف دیدگاه

پرداخت و آن را نه به معنا  « نه شرقی و نه غربی»مجدد اصول سیاست خارجی مانند اصل 

نفی ارتباط با کشورها  شرقی و غربی، بلکه از یک سو، به معنا  استقلال و توانایی در مقابل 

کشورها  قدرت  لب و زورگو )اعم از غربی یا شرقی( و از سو  دی ر، به معنا  احترام به 

 در. معرفی کردی، غربی، شمالی، جنوبی برابر  و همسان دانستن همه کشورها اعم از شرق

در   هاکه توسط گفتمان« بدیلی ها یفتعر»همین راستا، برخی از صاحبنظران معتقدند، 

از جمهور  اسلامی ایران « هویتی دوگانه»، شودیمارائه از اصول سیاست خارجی  ،قدرت

 است )نوروز ،ن شده ایرامتفاوت از اصول سیاست خارجی   هاقرائت منجر بهکه  ترسیم کرده

 (.88: 8513 و غرایاق زند ، 111: 8513

تغییراتی حاصل  8331الملل )منابع نقش(، از اوایل دهه از  رف دی ر در شرایط نظام بین     

را ایجاد کرد. با حمله عراق به کویت و  ییهاو فرصت هایتمددود ،برا  دولت اصلاحات شد که

ن اه به ایران  ،ملل ز در موضوع جنگ با ایران توسط سازمانعنوان متجاوشناخته شدن عراق به

حمله آمریکا  و 1118سپتامبر  88 حادثههمچنین بعد از  ها کمی تعدیل یافت.ییاروپادر نزد 

یی برا  معرفی ایران به عنوان بازی ر  همراه در مبارزه با هافرصت به افغانستان و عراق

فتمان اصلاحات، بنابر جهان بینی و درکی که از هویت . در این دوران، گتروریسم شکل گرفت

گفت و  »نظام سیاسی داخلی و نظام بین الملل داشت، سعی کرد در قالب راهبردها  چون 

ها  قبلی در مورد موضوعاتی مانند امنیت، سیاست، اقتصاد، تمرکز سنتی در گفتمان« هاتمدن

سعی کرد تعریف از « امنیت»در موضوع  نوان مثالرا تغییر دهد. به ع .سیاست خارجی و..

و بلکه کل کره زمین تغییر دهد. کنش ران و « امنیت مردم»را به موضوع « هاامنیت دولت»

امنیت و به فهم جدید از معنا و « انسانی»یا « یافتهتوسعه»مدعیان این گفتمان بارها به معنا  
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این  (.josef, 2001: 4-5اند )کردهاشاره ها ملت-ماهیت امنیت ملی و نقش افراد و دولت

ا  اعلامی، بستر  برا  حداکثرساز  روابط استراتژیک با واحدها  سیاسی منطقه ها یاستس

فارس، آسیا  مرکز  و قفقاز و مذاکره مستقیم با کشورها  اروپایی و گفت و  در خلیج

ن برداشت از نقش فرآیند تکوی 1شکل  .(11: 8511 ازغند ،کرد )فراهم غیرمستقیم با آمریکا 

 .دهدیملی در دوره خاتمی را نشان م

 : تکوین برداشت از نقش ملی در گفتمان اصلاحات2شکل شماره 

 
در فرایند تعیین هویت نقش و برداشت از نقش با توجه به  فوق بر اساس  رح واره مفهومی     

سیاست خارجی  به عنوان ارجدیت« اعتمادساز »و « تنش زدایی»ارتباط متقابل این دو، 

و « هاگفت و  تمدن». برداشت از نقش ملی در سطح خارجی در چارچوب پدید آمدایران 

پی یر  شد. ادراک از تجویزها  نقش خود و دی ر ، برداشت جدید از « ائتلاف برا  صلح»

را تسهیل کرد. بر اساس برداشت خاتمی؛ با توجه به تغییر   انقش متناسب در مدیط منطقه
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قش و تغییر در ساختار و روابط بین الملل )تغییر از ساختار دو قطبی در دوران جنگ منابع ن

تک قطبی آمریکا(، دی ر مجال استفاده از پتانسیل سلسله مراتبی متمایل به سرد به ساختار 

و باید به سمت  شتچون نه شرقی و نه غربی( وجود ندا  هاقطب ها  قدرت )در قالب اصل

 ا بود.شترین توانایی در حفظ منافع و حاکمیت دولتی را دارکه بی رفتیقدرتی م

بلکه در توالی علّی از حوادث که  شکل ن رفتبرداشت از نقش ملی در این دوره به یکباره      

شامل تعامل با کشورها  منطقه، مذاکره مستقیم با مقامات و اتدادیه اروپا و مذاکره غیر 

شکل گرفت. در این بود کشورها  اعراب  ها ییاز توانا مستقیم با آمریکا و همچنین استفاده

بین المللی( و هم انتظارات نقش   هامورد، هم منابع نقش )توسط اتدادیه اروپا و سازمان

کشور »)در قالب توسعه سیاسی(، منجر به شناسایی نقش جدید ایران مبتنی بر یک  یداخل

بر درکی که از واقعیات  دولت اصلاحات، بنا شد. بنابراین، باید اذعان داشت که« مورد اعتماد

)مبتنی بر قدرت( مدیط بین المللی داشت، به پذیر  مستقیم قدرت و جای اه اتدادیه اروپا و 

گفت و  سازنده با این کشورها و نیز گفت و  غیر مستقیم با آمریکا و همچنین به پیشنهادها  

 ل از برداشت از نقش ملی( رو  آورد.صلح و قبول همراهی با اعراب )به عنوان نتایج حاص

 

 (8531 -8511) ییراهبرد گفتمانی در سیاست خارجی دوران اصولگرا

ها در عرصه سیاست خارجی با واکنشخاتمی « اعتماد ساز »راهبرد و نقش ملی مبتنی بر      

 رویکرد همراهی ایران درمتفاوتی در هر دو عرصه داخلی و خارجی مواجه شد.   هاو چالش

جنگ با تروریسم نتوانست پاسخ متناسب و مثبت غرب را کسب کند. درعوض جمهور  

خواهان که در امریکا بر اریکه قدرت تکیه زده بودند راه خصومت با ایران را در پیش گرفتند و 

کوشیدند تا حتی در قالب  رح خاورمیانه بزرگ  هاآنایران را در مدور شرارت جا  دادند! 

  ایران در همین راستا و به عنوان اهستهنظام در ایران را فراهم سازند. برنامه  ها  تغییرینهزم

حتی با فشار بر  هاآندستاویز  برا  فشار و اجماع ساز  جهانی مورد استفاده قرار گرفت. 

مستلزم  متددین اروپایی خود زمینه فروپاشی پیمان سعدآباد را نیز فراهم ساختند. امور  که

تغییر برداشت از نقش ملی در عرصه داخلی  ها ینهت خارجی ایران بود و زمسیاس« واکنش»

( به ریاست جمهور  ییاین مهم توسط گفتمان رقیب اصلاحات )یعنی اصول را. را فراهم کرد

 .مدمود احمد  نژاد نمایندگی شد



  ...راهبردهای»و « های سیاسیانگفتم»تعامل و تقابل             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 

ه کار عنوان ریاست جمهور  اسلامی ایران و آغاز بنژاد بهپس از انتخاب مدمود احمد      

شکل ، در چارچوب گفتمان اصول رایی نوعی سیاست خارجی 8511دولت نهم در مردادماه 

: 8531 )سیف زاده، برد.یمبهره ال و  رفتار  و راهبرد نوینی در سیاست خارجی از گرفت که 

صورت بند  ناامنی هستی شناختی در ذهنیت گفتمان اصول رایی، منجر بهدر این ال و  (.33

ساز سیاست خارجی و درنتیجه منجر به تغییر در رویکرد اصول رایان به ع هویتمجدد مناب

 (.8: 8538 )دهقانی فیروزآباد  و نور ، یدعرصه خارجی گرد

نژاد برحسب احمد  دوره در خارجی سیاست نقش از ادراک پژوهش، واره رح اساس بر     

توسعه »ه سیاست خارجی اصل مانند دولت سازندگی در عرص نه ،« لبیعدالت»دال مرکز  

دولت اصلاحات خود را  مانند نه و (538: 8538 گرفت )دهقانی فیروزآباد، پیش در را« اقتصاد 

در نوع   راییدانست. بنابراین، گفتمان اصول «زدایی خارجیتوسعه سیاسی و تنش»ملزم به 

ایی نقش جدید گیر  گفتمانی خود در عرصه سیاست خارجی، واکنشی بود به عدم شناسجهت

سو، نژاد از یکدی ر، دولت احمد عبارتها  غربی. بهزدایی( توسط دولتایران )مبتنی بر تنش

دو « زداییتنش»استناد به عدم موفقیت راهبرد کارانه و با مدافظه گرایشات قهرمان عنوان به

املی گفتمان قبلی در عرصه سیاست خارجی و واکنش دفعی دول غربی در مقابل کنش تع

و از سو  دی ر، به دلیل  (Ehteshami & zweiri, 2007:106) (ایران )مثل مدور شرارت

ظهور برا  خود قائل بود   راییکه گفتمان اصول یهایتغییر در برداشت از نقش ملی و رسالت

در دوران هشت  ی کهیهارسالت احیا  مجدد گفتمان انقلاب اسلامی و بازتعریف ظلمیافت. 

 ییهاشده بود، هم ی ادلها  بر ایران تدمیلسال جنگ از  رف عراق و دوستان غربی و عربی

و « شرق»در روابط با دنیا  غرب و توجه بیشتر به « تجدیدنظر»در جهت تقویت راهبرد کلان 

 .در گفتمان جدید بودند« غیر متعهدها»و « سومیجهان»کشورها  

در نتیجه تجویزها  خود و دی ر  و لزوم تغییر در برداشت از نقش ملی به به این ترتیب،      

و جای اه انقلابی، تغییر در برداشت از نقش ملی را در دوره احمد  « عزت» همنظور حفظ وجه

. تجویزها  نقش خود )استقلال و حفظ عزت انقلابی( و دی ر  )ساختار نظام بین رقم زدنژاد 

یابی نقش سیاست خارجی و تکوین برداشت از اه اساسی در جای اها ( جای المللی و منطقه

. بنابراین، رئیس دولت نهم و دهم بنا به تعریف و درکی شتنقش ملّی در دوره احمد  نژاد دا

را برخلاف دو دهه گذشته،  کشور گیر  سیاست خارجیالمللی داشت، جهتکه از نظام بین
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 اصول راییگفتمان » ی که توانست عناوینی همچونتا جای .تقابلی پیش برد به شکل فعال و

 (.113: 8511 ،)بعید  نژاد را برا  خود کسب کند، «آرمان رایی اصول مدور» و «مدور عدالت

ها و در دوران احمد  نژاد با تفاوت« دی ر »و « خود»انتظارات و تجویزها  نقش      

؛ باید «خود»تظارات و تجویزها  نقش مواجه شد. به عبارت دی ر، با توجه به ان جد  تعارضات

اذعان داشت که سیاست خارجی ایران در دوره احمد  نژاد در ردیابی فرآیند حوادث سیاست 

خارجی، در مسیر بازگشت و احیاء آرمانها  انقلاب اسلامی )مبتنی بر شالوده شکنی نظم 

 در حالیاین . قرار گرفته( الملل کنونی و قبول تعهدات انقلابی و تدول خوابینناعادلانه نظام

به حل مسائلی چون  خواست کهیماز ایران « دی ر »که، انتظارات و تجویزها  نقش  بود

و... بپردازد و تعهد خود را به روند صلح و پذیر  «  اهسته» ،«حقوق بشر»، «صلح خاورمیانه»

 .(8: 8533 مدمود  رجاء و دی ران،نظم و ساختار بین الملل اعلام کند )

داشتن »احمد  نژاد به  ور صریح و مشخص،  مالیی و اعناعلا  هادر این دوران برنامه     

ناشی  ها یتو پذیر  مسئول« نفی نظام سلطه و سرمایه دار »و « استقلال در تصمیم گیر 

یکی از نمونه  .کردیممعرفی را اصول سیاست خارجی دولت « حق مردم فلسطین»از حمایت از 

متعدد داخلی   هاراهبردها  ملی گفتمان« تقابل»و شفافی که از یک  رف،  موضوعات عینی

ها و تناقضات میان انتظارات و از  رفی دی ر، تفاوت دهدیرا در عرصه سیاست خارجی نشان م

ایران «  اموضوع هسته» ،را« دی ر »و انتظارات و تجویزها  نقش « خود»و تجویزها  نقش 

در « معضل امنیتی»یک  به آنالمللی به  شدن ابعاد امنیتی و بین است. موضوعی که با اضافه

 نظام بین المللی تبدیل شد.

بود. به بیانی دی ر، گفتمان « تعلیق»در این موضوع، راهبرد گفتمان اصلاحات پذیر       

، که مبتنی بر «اعتماد ساز »مبنی بر « خود»بر انتظارات، تجویزها و نقش ملی  اصلاحات بنا

 ها ینهبر درک و برداشتی که از گز المللی بود و همچنین بنا بین یت ساز  در عرصه روابطشفاف

( تا توقف کامل NPT)  اپیش رو  ایران )خروج از پیمان منع گستر  سلاحها  هسته

خود یا همکار  مشروط با آژانس( در چارچوب منطق هزینه و فایده   اهسته ها یتفعال

ایران و ممانعت از شکل گیر   هوجه« امنیتی شدن»جلوگیر  از داشت و همچنین در جهت 

 داشت با انعقادبا نمایندگان کشورها  اروپایی  ی کهعلیه ایران،  ی مذاکرات« اجماع جهانی»

غنی ساز  اورانیوم و بازفراور   ها یتموافقتنامه سعدآباد و پاریس بشکلی داو لبانه همه فعال

 (.353 :8538 درآورد )دهقانی فیروزآباد ،« تعلیق»الت را بر پایه تعریف آژانس به ح
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مانند سایر   ااتخاذ شده توسط دولت اصلاحات در موضوع هسته ها یاسترفتارها و س     

موضوعات، سعی در تنش زدایی و اعتمادساز  داشت. اعتمادساز  که با انتظارات و تجویزها  

ایی و سازمانها  بین المللی( نوعی تعامل و )در اینجا جامعه اروپایی، آمریک« دی ر »نقش 

 (.13 :8531 رابطه متقابل داشت )جواد  ارجمند،

که « خود»، بنابر انتظارات و تجویزها  نقش 8511با قدرت یابی گفتمان اصول را در سال      

خواهی ها  کشورها  استکبار   در مقابل زیاده« استقلال»خارجی مبتنی بر  در عرصه سیاست

پلمپ تاسیسات  8511بهمن  13ایران بود، در «  احقوق هسته»ایه دار  و دفاع از و سرم

و   اشکستن پلمپ تاسیسات هستهه شد. غنی ساز  اورانیوم شکست« سرگیر »نطنز برا  از 

)جامعه اروپایی، « دی ر »تلا  مجدد برا  غنی سار  اورانیوم با انتظارات و تجویزها  نقش 

 العمل  بین المللی مرتبط و شورا  امنیت( صورتی تقابلی یافت و عکس آمریکایی و سازمانها

، 8131«  هاتصویب قطعنامه»و متعاقب آن « شورا  امنیت»ایران به   اارجاع پرونده هسته

ایران و شکل   ا. بدرانی شدن مسئله هستهرا به دنبال آورد 8313، 8153، 8115، 8353

تغییر  ها ینهکنار پرهزینه شدن ادامه این مسیر، زم علیه ایران در« اجماع جهانی»گیر  

نماینده آن « گفتمان اعتدال»بوجود آورد؛ تغییراتی که «  امسئله هسته»رویکرد را نسبت به 

 ملی قدرت که از  اشد. دولت روحانی در عرصه سیاست خارجی، در چارچوب مداسبه

 رصه روابط خارجی اتخاذ کرد )گلباف،را در ع« تعامل سازنده»اسلامی داشت، راهبرد  جمهور 

در جهت « دی ر »ها و انتظارات نقش ( و در همین راستا، سعی در برآوردن خواسته51: 8531

 و بین المللی ها یمتدر افزایش واقع، داشت. در«  بدران غیر ضرور»پایان دادن به این 

« تغییر»کار  دستور با اصول رایی رقیب گفتمانها  موجب شد آن از ناشی اقتصاد  مشکلات

 اصول رایان گفتمان راندن حاشیه به برا  مناسبی فرصت را 8531سال  جمهور  ریاست انتخابات

 (.81: 8531 کنند )جعفر  و جانباز، قلمداد

خود و با درک و تعریف « اعتدالی»بنابراین، دولت حسن روحانی در در چارچوب نقش ملی      

و   ان المللی داشت، در جهت پایان دادن به بدران هستهجدید  که از موضوعات ملی و بی

بزرگ و   ها)نظام بین الملل، قدرت« منابع نقش»، با نامیدیم«  بدران غیرضرور»آنچه که 

شکلی که نظام بین الملل ه سازمانها  بین المللی( همخوانی و تعامل متقابلی برقرار ساخت. ب

یابی گفتمان اعتدال استقبال کرد. ژاد از قدرتبرعکس دوره ریاست جمهور  دولت احمد  ن

  هاهمزمانی با حضور دولت دموکرات در رأس قدرت آمریکا و بدراندر این مهم، هر چند 
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)داعش( در منطقه  یستیاز جمله بدران سوریه، عراق و یمن و ظهور گروه ترور  امنطقه

و به سرانجام رسیدن   ائل منطقهخاورمیانه، بر ان یزه غرب برا  همکار  با ایران در حل مسا

 (.11: 8531 نبود )باقر  دولت آباد  و مردانلو، یربی تأثنیز   امذاکرات هسته

بین انتظارات، تجویزها و  دهد که چ ونهیمنشان ، « اموضوع هسته»بررسی اجمالی      

  هادولت)نظام بین الملل و « دی ر »با انتظارات و تجویزها  نقش « خود»ملی   هانقش

« تقابل»و گاهی « تعامل»قدرتمند(، در گفتمانها  تجربه شده و در حال تجربه ایران، گاهی 

و  داردسردرگمی و تضاد در دست اه سیاست خارجی ایران  نشان از نوعی این مسالهوجود دارد. 

 تکوین 5. شکل شماره داشتخواهد  به همراه  ارات، پیامد و نتایج گستردهی بعأ این تغی

را    بوداهستهکه مصداق آن پرونده  در دوره احمد  نژاد« تجدیدنظر  لب»برداشت از نقش 

 .دهدینشان م

 ولگرا: تکوین برداشت از نقش ملی در گفتمان اص3شکل شماره 
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؛ «عدالتخواهی»، در چارچوب شعار اصلی ییپژوهش، گفتمان اصول راواره بر اساس  رح      

عنوان ارجدیت سیاست خارجی ایران مطرح کرد. به عبارت دی ر، را به «  لبیتجدیدنظر»

که برا  خود قائل بود، بطور کلی ال و  رفتار  « نقش ملی»بر رسالت و  دولت احمد  نژاد بنا

سیاست خارجی خود را بر حسب: بازتعریف روابط با غرب، سیاست ن اه به شرق، احیا  جنبش 

اتین گرایی، تعامل سازنده با همسای ان جنوبی،  رح عدم تعهد، جهان سوم گرایی، آمریکا  ل

و... تعریف و تبیین کرد   اموضوعات انتقاد  از قبیل هولوکاست، بازن ر  دیپلماسی هسته

 (.318: 8538 )دهقانی فیروزآباد ،

نقش ملی تجدید نظر لبانه در چارچوب عدالتخواهی در عرصه سیاست خارجی از یک سو،      

سایر کشورهایی شد که  بق نظم بین المللی موجود « شناسایی مثبت»ل و منجر به استقبا

و از  ؛و دارا  گرایشات مستقل، غیر متعهد و انقلابی و غیرسرمایه دارانه بودنددیدند یزیان م

الملل )با هژمونی آمریکا( که  سو  دی ر، با توجه به ساختار مبتنی بر قدرت در روابط بین

مراتبط قدرت و جای اه کشورهاست و همچنین با توجه به ایفا  نقش مبتنی بر پذیر  سلسله 

همزیستی، تعامل و یادگیر  دولتی در دو گفتمان پیشین )سازندگی و اصلاحات(، برداشت از 

« شناسایی منفی»و شالوده شکنانه گفتمان اصول را مورد  رد و « تجدید نظر لبانه»نقش ملی 

منفی که به نوبه خود زمینه ساز تغییر گفتمانی توسط دی ر کنش ران قرار گرفت. شناسایی 

 گفتمان اعتدال را فراهم کرد.

برداشت از نقش ملی در سطح خارجی در فوق،  بر اساس  رح واره مفهومیبه عبارت دی ر،      

؛ با احمد  نژادپی یر  شد. بر اساس برداشت « تدول خواهی»و « انقلابی»گفتمان چارچوب 

 ظالمانه منابع نقش و ساختار و روابط بین الملل )ساختار که باید از« رستیشناخت د»توجه به 

، دی ر مجال استفاده از پتانسیل قطب ها  داشت تک قطبی آمریکا(سلسله مراتبی متمایل به 

 ستی با حفظ استقلال و آبرو  انقلابی خود،و بای اردوجود ند مبتنی بر نظام سرمایه دار قدرت 

ا که بیشترین توانایی در حفظ منافع و حاکمیت دولتی را دار تمایل داشتیی هابه سمت قدرت

( و هم مانند قدرتها  شرقی چین و غیر متعهدها) در این مورد، هم منابع نقشهستند. 

(، منجر به شناسایی نقش اجرا  عدالت و کمک به مدرومین)در قالب  یانتظارات نقش داخل

شد. بنابراین، باید اذعان داشت که دولت « نظر  لبتجدیدکشور »جدید ایران مبتنی بر یک 

مستقیم  رد( مدیط بین المللی داشت، به ناعالانه و ظالمانهبر درکی که از واقعیات ) ، بناول رااص

و  جهان« مدیریت بهتر»برا  قدرت و جای اه اتدادیه اروپا و آمریکا و همچنین به پیشنهادها  
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)به عنوان نتایج حاصل از برداشت از نقش  تدول خواه  مستقل و هاقبول همراهی با قدرت

 ملی( رو  آورد.

 

 در سیاست خارجی ایران هاتعاطی و تقابل گفتمانپیامد 

هدف ما در بررسی اجمالی سیاست خارجی دو گفتمان اصلاحات و اصول را، واکاو  بخش      

که هر گفتمان « یش ملقن»و « هویت سیاسی»ست؛ میان ااول فرضیه تدقیق بود که معتقد 

نوعی هماهن ی و تعا ی « سیاست خارجی»گیر  در کند و جهتخود را با آن تعریف می

ها و توان به کشف نقاط تعامل و تعا ی گفتمانوجود دارد و بر اساس همین زاویه تدلیل، می

ها  متعدد در سیاست خارجی همچنین به نقاط تقابلی و تعارضات راهبرد  در میان گفتمان

ست یافت. بنابراین، بعد از اثبات و بررسی بخش اول فرضیه، به ارزیابی بخش دوم فرضیه د

شده در ایران، منجر به ها  تجربهراهبرد گفتمان« تقابل»پردازیم که معتقد است تدقیق می

 در جهت تدقق اهداف ملی خواهد شد.« سیاست خارجی»عدم استفاده مطلوب از ابزار 

اجتناب « سیاه»یا « سفید»و « هیچ»یا « همه»ست خارجی اگر از منطق در ارزیابی سیا     

شود و در جهت رفع نقاط ها نیز دیده میها و ناکامیها، ضعفگردد؛ در عین تعیین موفقیت

به صرفًا  برا  جلوگیر  از ا اله کلامنیز ارائه داد. این مقاله،   هاحلراه توانیضعف، م

ها  ها  گفتمانراهبردها و رسالت« تقابل»که ماحصل  پردازدهایی میشناسی عارضهآسیب

شده در عرصه سیاست خارجی ج. ا. ایران است. از سو  دی ر، در تبیین این تجربه

ها، بعضی از قضایا و اصول، مفروض و مسلم ان اشته شده است که ممکن است در شناسیآسیب

ثلًا اینکه سیاست خارجی تک عاملی و یک مطالعات دی ر مشکله و فرضیه تدقیق قرار گیرند؛ م

 و... . باشندمتغیره نیست، کشورها در پی تأمین منافع ملی خود می

شود که شناسی هر موضوعی در حوزه علوم انسانی، پذیرفته میکه در جهت آسیب آنجا از     

زه سیاست ها  حوتوانیم مثلًا آسیبا  از علل را دربر دارد و ما نمیهر معلولی، مجموعه

خارجی را به یک علت خاصی، مددود کنیم: اگر بخواهیم با دید  نه صرفاً سلبی و انتقاد  

بلکه با ذهنیتی ایجابی به حوزه سیاست خارجی بپردازیم، بنا بر نظر اکثریت تدلیل گران 

توسعه موفق )مانند یافته و درحالسیاسی در حوزه توسعه و برحسب تجربه کشورها  توسعه

در مورد منافع و اهداف « اجماع نسبی نخب ان سیاسی»توان ا  جنوب شرق آسیا( میکشوره
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یافت ی و العلل توسعهعنوان علتدهی آنان را بهها  فکر  و سازمانملی و همچنین توانایی

 (.813: 8538، سریع القلمموفقیت یک کشور در سطح سیاست خارجی دانست )

 ور مشخص یکی از مشکلات عمده در نظران توسعه، بهدی ر، ازنظر صاحب عبارتبه     

ها  مختلف(، روشن نبودن اهداف و منافع کلان جامعه است توسعه )به نسبتکشورها  درحال

و تا زمانی که مسیر حرکت عمومی یک جامعه، منافع و اهداف آنان )چه داخلی یا خارجی( 

ت حاکمه بدث نشده و به اجماع نرسد، ها  نافذ هیئ ور منطقی و استدلالی در میان جناحبه

ها  اجتماعی، سیاسی و اقتصاد  به مرحله اجرا گذاشته نخواهد شد و بالطبع برنامه

المللی گیر  مطلوب و متناسب با منافع ملی در سطح بینریز  و اتخاذ راهبردها، جهتبرنامه

ها در میان افراد، دن آنها  ملی و نهادینه نش. تغییر دائمی اهداف، نقشصورت نخواهد گرفت

ریز  را مختل ها و هیئت حاکمه، کل جامعه را بلاتکلیف کرده و شتاب فعالیت و برنامهجناح

یافت ی و موفقیت در عرصه ترین مرکز ثقل یک جامعه در توسعهتر، مهمکند. به عبارت دقیقمی

نه صرفاً (. 831: 8538، سریع القلمسیاست خارجی، نخب ان سیاسی در رأس قدرت است )

ها، بایستی در مورد نخب ان سیاسی در رأس یک گفتمان، بلکه نخب ان سیاسی در همه گفتمان

اهداف ملی و اتخاذ راهبردها  کلان ملی در عرصه سیاست خارجی اجماع نظر داشته باشند، 

که در صورت عکس آن، یعنی عدم اجماع نظر نخب ان حاکم بر هر گفتمان سیاسی، ما بایستی 

ا  جزء ها با همدی ر باشیم و این نتیجهراهبرد گفتمان« تقابل»شاهد تنوع، تکثر و درنتیجه 

 یافت ی و تأخیر در دستیابی به اهداف ملی را نخواهد داشت.ماندگی، عدم توسعهعقب

ها و نخب ان حاکم بر آن نتوانند به تعریفی روشن از منافع و اهداف بنابراین، اگر گفتمان     

گیر  متفاوتی در ها و حاکم شدن گفتمانی دی ر، جهتدست یابند، دائمًا با تغییر دولت کلان

ها ترجمه و تجلی منافع و گیر سیاست خارجی خواهند داشت، چراکه در حقیقت جهت

ها و دستیابی به دی ر، تدقق برنامهعبارت. به(518: 8531 قوام،اند )ها  ملیبند  هدفاولویت

ا  از اقدامات از پیش اندیشیده شده تنها مدصول یک برنامه یا مجموعهلی، نهاهداف کلان م

ها و است، بلکه نتیجه مواجهه هوشیارانه نخب ان حاکم و یا نیروها  سیاسی رقیب با چالش

تنها تجربه کشورها  آیند. نهتعارضاتی است که در مسیر تدولات سیاسی یک جامعه پیش می

دهد که رهبران دوراندیش و نخب ان تی تجربه اروپا  غربی نشان میجنوب شرقی آسیا بلکه ح

، دلاور ها  آن دارند )منعطف نقش مهمی در تسریع فرایند توسعه سیاسی و کاهش هزینه

8535 :15.) 
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بنابراین، ازآنجاکه سیاست خارجی، ویترین هر نظام سیاسی است و موضوعاتی که در آن      

ا  گزاف بر حکم مرگ و زندگی را دارد، تقابل راهبردها هزینه شود برا  هر کشورمطرح می

ها  اعلامی و اعمالی نیز مشهود است. مثلًا در کند. این منطق در سیاستکشور تدمیل می

ها  کرد با سیاستا  که قبلاً به آن اشاره شد؛ گفتمان اصلاحات سعی میموضوع هسته

المللی و با اعتماد نسبی و جلب نظر بینها  و در چارچوب سازمان« اعلامی حداقلی»

که گفتمان اصول را، بنا ا  را پیش ببرد. درحالیها  بین المللی ذیصلاح، موضوع هستهنهاد 

المللی داشت و با ها  بینالملل و سازمانبر درک و ذهنیتی که نسبت به ماهیت نظام بین

و با کمترین « اعلامی حداکثر »ها  ا  را با سیاستغیرعادلانه خواندن آنان، موضوع هسته

المللی و همچنین با رویکرد  انتقاد  و نفش ملی ها  بینها و نهاد اعتماد به سازمان

مجدد به گذشته ها، پیش برد. این منطق در گفتمان بعد  تجدیدنظر لبانه نسبت به آن

ا  بکار هسته ، راهبرد  جدید در جهت حل موضوع«گفتمانی اعتدال»و در چارچوب  بازگشت

 .شتدا« تقابلی»ا   ور مشخص نسبت به راهبرد پیشین، رابطه. راهبرد  که بهگرفت

 خاص ها نقش ایفا  به را نقش، کنش ر بر مبتنی هویت با پیوند نقش در از برداشت     

راهبرد خاص در یک اجرا   که رسدیبنظر م اساس این نظریه، کند. بنابراین برمی هدایت

 بر واست ارتباط مستقیم  در کارگزاران یهویت گفتمان با است داخلی یا خارجیعرصه سی

 از متأثر پردازد. بنابراین،نقش می اجرا  یا خارجی سیاست اجرا  به کنش ر آن اساس

 هاییدارد؛ دستورالعمل« دی ر »و  «خود» کنش ر از که« نقش تجویزها »و  «انتظارات»مجموعه

ها  ا  که نخب ان سیاسی حاکم، نقشگونهدهد. بهمی ارائه خارجی سیاست رفتار مورد در را

کنند، اساس و مبنا  تصمیمات سیاسی و ها برا  خود تعریف میملی که در چارچوب هویت

کند. مثلًا گیر  خاصی را ایجاب میها  خارجی هستند و هر نقش خاصی جهتگذار سیاست

کند که متفاوت از منافع، ها  ملی را ایجاب مینقشگیر  و داشتن هویت انقلابی، منافع، جهت

تواند ؛ امر  که میاستها  ملی برا  هویت یک گفتمان لیبرال دموکراسی گیر  و نقشجهت

ا  و ها  متفاوت و بعضاً متعارض سیاست خارجی در سطح منطقهگیر منجر به اتخاذ جهت

اذعان داشت که  توانیمین مبنا م(. بر ه13: 8511)متقی و کاظمی، الملل بینجامد بین

یا « تعامل»ها معمولًا در وضعیت راهبردها  اتخاذ شده توسط هر گفتمان برا  سایر گفتمان

راهبرد  آنها، متفاوت تکوینِ و هویتی هر گفتمان  هادر شاخص تفاوت برد وبه سر می« تقابل»

 .آوردمی پدید را متفاوتی خارجی و سیاست
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 گیرینتیجه

شده گیر  سیاست خارجی در دو دوره گفتمانی تجربهچ ون ی شکلمقاله  رسش اصلیپ     

اصول را( و همچنین بررسی دستاوردها و نتایج حاصل رویکرد تعاملی و تقابلی - لب )اصلاح

ا  از رهیافت کلان و رو  ردیابی فرآیند وارهها بود، که بر اساس  رحراهبردها  این گفتمان

سیاست  یرگتغییر چشم ها  پژوهش حاکی ازیافتهخارجی پاسخ داده شد.  رویدادها  سیاست

است.  هاآنی ر تقابل دعبارتبهدو دوره گفتمانی اصلاحات و اصول رایی یا خارجی ایران در 

-توسعه سیاسی»دوره گفتمانی اصلاحات )ریاست جمهور  خاتمی(، بنا بر مرکزیت گفتمانی 

و « زداییتنش»ی این گفتمان قرار گرفت، راهبرد که در مرکز هویت سیاس« فرهن ی

تر با دنیا  غربی و عربی و همچنین پذیر  مشروعیت نهادها و و تعامل وسیع« اعتمادساز »

 ییآنکه در گفتمان اصول راالمللی را در سیاست خارجی پی یر شد. حالها  بینسازمان

دم شناسایی نقش جدید ایران )مبتنی سو، با استناد به عنژاد( از یک)ریاست جمهور  احمد 

ساز بند  مجدد منابع هویتغربی، و از سو  دی ر، بنا بر صورت ها زدایی( توسط دولتبر تنش

و بازتعریف گفتمان انقلاب و استقلال کشور، «  لبیعدالت»سیاست خارجی، مانند دال مرکز  

 شد.دنبال تغییر در رویکرد و راهبردها  سیاست خارجی 

ها  سیاست خارجی در این دو گفتمان مذکور را به تفاوت در توان تمام تفاوتاگرچه نمی     

هویت سیاسی و راهبردها  گفتمانی فروکاست و عوامل اقتصاد ، متغیرها  داخلی دی ر مانند 

 به گرفت اما با اتکا نادیدهگذار  را مسائل فرهن ی، مذهبی، اجتماعی و فرآیندها  سیاست

ق، مفروض بنیادین این پژوهش بر این اعتقاد روشی نهفته است که راهبردها و مشاهدات فو

دارند و « تقابلی»شده در عرصه سیاست خارجی، نسبتی دیالکتیکی و ها  تجربهاستراتژ 

ها  نسبتاً متفاوت )که  بیعی است( بلکه راهبردها و گیر قاعدتًا در این وضعیت، نه جهت

رضی را شاهد هستیم که درمجموع، اجبارها و اختیارات، فرصت و ها  نسبتاً متعاگیر جهت

 یجهآورند که درنتالمللی را برا  ایران به وجود میها  ملی و مدذورات بینچالش، و توانایی

در جهت تدقق اهداف ملی خواهد « سیاست خارجی»منجر به عدم استفاده مطلوب از ابزار 

 لب و شده اصلاحسیاست خارجی دو گفتمان بررسیتوان از دی ر، آنچه میعبارتشد. به

)مانند نوع برخورد با  8نصوصیو  عدم ثبات رسد،اصول را به دست آورد این است که به نظر می

                                                                 
1 - scripts 
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تواند راهنمایی در در سیاست خارجی ایران وجود دارد که می  و...( اهستهدول غربی، موضوع 

خارجی  ها  جدید  در تبیین سیاستبصیرتبینی سیاست خارجی باشد و ثبات، تغییر و پیش

 ارائه دهد.
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 .811-813، صص 1، شماره 3، سال فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران » .(8531). خلیلی، مدسن، دانشور، فا مه و شفیع زاده، سمانه
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 .33-31، صص 8، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«رانیا یاسلام  بر جمهور

کنفرانس  ،«غربی اروپا  تجربه به ن اهی: یسیاس توسعه کلاسیک ال وها ». (8535)ابوالفضل  دلاور ،
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 ،«ساله در حوزه سیاست خارجیانداز بیستالزامات چشم». (8513آباد ، سید جلال )دهقانی فیروز

 ، جلد چهارم.مجموع مقالات همایش مجمع تشخیص مصلحت نظام

های فصلنامه رهیافت ،«سیاست خارجی دولت نهم». (8513دهقانی فیروزآباد ، سید جلال )

 .11-13صص ، 85شماره ، المللیسیاسی و بین
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امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی دوران » .(8538) دهقانی فیروزآباد ، نور ، وحید
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 رانیا یاسلام  قدرت نرم جمهور  هاتیها و ظرفمؤلفه(. »8533فرزانه ) ،یو دشت  مهد ، ذولفقار

 .831-813، صص 1، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«یفرهن  یپلماسیدر د
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 و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

 ان.نشر میز :تهران ،سیاست خارجی ایران .(8531سیف زاده، سید حسین )

 اصلاحاتایران در دوران   امقایسه سیاستها  هسته» .(8531 با بایی، سید مدمد و توپچی، میلاد )

، صص 85ماره ش تابستان، چهارم، سال ،سیاست راهبردی پژوهشهای فصلنامه ،«اصول رایی و

811-883. 

 در جستار : ایران اسلامی خارجی جمهور  سیاست مبانی و اصول(. »8513 ، داوود )زند غرایاق

 .133-581صص ، سال یازدهم، شماره دوم، راهبردی مطالعات فصلنامه ،«متون

، ه سیاست خارجیفصلنام ،«آناتومی تعاملات نظام سیاسی و منافع ملی» .(8535) قوام، عبدالعلی

 .13-5شماره دوم، صص 

 .85، چاپ سمت نشر :تهران ،المللاصول سیاست خارجی و سیاست بین .(8531) قوام، عبدالعلی

 تهران: انتشارات نی. ،جهانی شدن فرهنگ. هویت(. 8518گل مدمد ، احمد )
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و  35، شماره زمانه ،«جمهور  اسلامی و تدلیل گفتمانها  سیاست خارجی» .(8511) متّقی، ابراهیم

 .8-83صص  ،31

بررسی و تدلیل رویکرد دولتها  خاتمی و احمد  نژاد در قبال  .(8535مدمود  رجا، سید زکریا )

 .: اصفهانپایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان ،نگجهانی شدن فره
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تدلیل »(، 8533مدمود  رجاء، سید زکریا، امام جمعه زاده، سید جواد و باقر  دولت آباد ، علی )
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