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هچکید
ها همواره عرصه تعامل میان المللی دولتنمود رفتار بیننیترسیاست خارجی در مقام مهم

تحلیل سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران از سوي منابع در این میان، .نظریه و عمل بوده است
خارجی و داخلی تاکنون در چارچوب الگوهاي سنتی تحلیل سیاست خارجی و یا بر مبناي 

المللی قرار داشته است؛گرایانه و سودمندگرایانه حاکم بر عرصه مطالعات بینی اثباتهایمفروضه
اي از سیاست خارجی جمهوري اسالمی بینانهتوان مدعی شد که تحلیل واقعامروزه به جد میاما 

قرار دادن مدنظرایران ممکن نخواهد شد مگر آنکه در چارچوب ادراکی ما ابزارهایی جهت 
توان گفت بر این مبنا، می. مهوري اسالمی وجود داشته باشدجنظام معنایی ي دین مقولهاهمیت بنیا

هاي گفتمانی در هاي متفاوتی از سازهجلوهاز پیروزي انقالب اسالمی ایران تاکنونکه پس
؛ شاهد بودیمسیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران چارچوب کلیت دانایی انقالب اسالمی در 

ي بر دیپلماسی ریتأثل پژوهش آن است که تنوع گفتمانی در سیاست خارجی چه بنابراین، سؤا
هاي مختلف سیاست خارجی داشته است؟ در پاسخ به این اي جمهوري اسالمی ایران در دورههسته

ساز بسیج منابع و در نتیجه زمینهسؤال فرض مقاله آن است که تنوع گفتمانی در سیاست خارجی
هاي مختلف سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران جهت اي در دورههدیپلماسی متفاوت هست

. اي شده استحل و فصل بحران هسته

سیاست خارجی، تنوع گفتمانی، جمهوري اسالمی ایران، برنامه : واژگان کلیدي
هاي نویناي، دیپلماسیهسته
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مقدمه
شدهریزيطرحاز یک استراتژي یا یک رشته اعمال از پیش استجی عبارتسیاست خار

گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چارچوب منافع توسط تصمیم
اهمیت فزاینده سیاست خارجی .)131- 132: 1358مقتدر، (ت المللی اسملی و در محیط بین

ریزي و اجراي درست آن از چند عامل روزافزون به طرح، نیازبراي هر کشور و در نتیجه
تواند به گفته لنین به در جهان امروز هیچ کشوري نمیویژهبهنخست اینکه . گیردمیسرچشمه

اند، به جامعه جهانی وابستهناخواهخواهزندگی کند، امروز کشورها » یک جزیره منزوي«گونۀ 
,Samuel Nortedge(گریزناپذیرتر شده استروزروزبهاي که عضویت و شرکت در آن جامعه

اصلی اعضاي ة عامل دوم این است که در این جامعه جهانی قدرتی فراتر از اراد. )11-12 :1975
به سخن دیگر در جامعه جهانی قدرت .ها وجود نداردبراي تنظیم امور و نظارت بر آن1آن

افزون بر این اجراي سیاست . بلکه نابرابرانه میان این کشورها تقسیم شده است،متمرکز نیست
ها تفاوت دارد، زیرا نظارت و اثرگذاري هات با دیگر وظایف دولتخارجی از بسیاري ج

نظارت و یعنی در جامعه داخلی دولت با اجراي قوانین،؛ها بر جامعه جهانی ناقص استدولت
در اجراي سیاست خارجی، در بهترین کهدرحالیکند اقتدار خود را بر اجراي جامعه اعمال می

کهچنانا تا جاي ممکن ترغیب کند که قدرت خود را تواند کشورهاي دیگر رحالت می
توان گفت که پیروزي می،بنابراین.)6: 1387عامري، (دلخواه آن کشور است به کار برند

کمیاب و نیازمند فراهم شدن عوامل گوناگون است که از آن کامل در زمینه سیاست خارجی،
شود که خود انگیزه اساسی رفتار یاد می» یمنافع مل«اهداف سیاست خارجی براي تأمین عنوانبه

عنوان دیپلماسی بهدر این راستا، ). 71-4: 1387هیل، (المللی استکشورها در پهنه جامعه بین
خارجیسیاستشاخصهترینمهم»هافن مدیریت تعامل با جهان خارج توسط دولت«

ساختارومحتواشکل،گوناگونی درتحوالتها،دولتظهورتاریخطولدرکهکشورهاست
).136: 1384ی، خانحسن(است آمدهپدیدآن

، تحول 1357پیروزي انقالب اسالمی ایران در سال با توجه به مطالب باال، باید گفت که با 
عنوان چارچوب معنایی آمد که بهبه وجودهایی ساختاري در سیاست خارجی بر پایۀ گفتمان

تدریجی دریک تغییرراستا، بعد از انقالب ما شاهد در همین .مقوم سیاست خارجی بودند
Adib-Moghaddam, 6(جمهوري اسالمی ایران هستیم خارجی سیاستداخل چارچوب کلی 

April 2014( ،هاي مختلفی بر سیاست خارجی جمهوري اسالمی تاکنون گفتماني کهاگونهبه
رفتار و راهبرد سیاست خارجی ،هابا حاکمیت هر یک از این گفتماناند و ایران حاکم شده

1. Operational Power
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اي مسئله هستهکه ییازآنجالذا، . جمهوري اسالمی ایران نیز دستخوش تغییر و تحول شده است
اسالمی جمهوريخارجیسیاستموضوعاتبرانگیزترینمناقشهترین واز مهمعنوان یکیبه

حوزهایندرلفمختهايگفتمانرقابتشود، عرصهمحسوب میاخیرطول دو دههدرایران
یگر، همگام با حاکم شدن گفتمانی خاص در سیاست خارجی جمهوري دعبارت؛ بهاستبوده

اي خاصی مطابق با آن گفتمان در سیاست خارجی ظهور کرده اسالمی ایران، دیپلماسی هسته
بنابراین، این پژوهش سعی دارد ضمن تبیین ؛)87: 1393دهقانی فیروزآبادي و عطایی، (است 

ها را مورد بررسی و هاي برآمده از آن گفتمانهاي متفاوت سیاست خارجی، دیپلماسیتمانگف
.ارزیابی قرار دهد

گفتمان: مبانی نظري
اصلی جریانمشابهماامااست؛معانیکثرتبامواجهکهاستاصطالحیگفتمان،

) محورینهايگزارهیا(هانشانهآندرکهمعناییازايمنظومه«آن را اصطالح،اینکاربرندهبه
کنیم؛می، تعریف»دهندمیشکلراپیرامونجهانوواقعیتازفهمویابندمیمعناوهویت

نظام یکسازندهکههاستنشانهوهاگزارهاحکام،ازايمجموعهگفتماندیگر،عبارتبه
کننده نظممنعکسکه(ظم منتنحويبهاحکام،یاهانشانهاین.گردندمیمحسوبمتمایزمعنایی

تجربیات زیستمشابهدرستدیگر،بیانبه.شوندمی» 1مفصل«یکدیگر ، به)هستندگفتمانی
کند، برقرارارتباطگفتمانیکدروندرپراکندهعناصرمیانکهعملیهرما،جهان

متناسب باگفتمانی،بنديمفصلیکدرکاررفتهبههاينشانهوواژگانمعانی.استبنديمفصل
هر دراساسیعنصر. کندمیپیدامرزبنديهاگفتماندیگرباگفتمانآنکالنمعناییِنظامِ

یک مرکزينشانگانازاستعبارتمرکزيدال.است»2مرکزيدال«گفتمانی بنديمفصل
هد دقرار میخودتأثیرتحتراهانشانهومفاهیمدیگرمغناطیسی،میدانیکهمانندکهگفتمان

).9: الف-1391روحانی، (
استزبانیساختطریقتنها ازاست؛مهمشناختیهستیصورتبهزبانگفتمان،نظریهدر

درزبان. یابندمیهویتی خاصومعناماديساختارهايوهادولتها،ابژهها،سویهها،پدیدهکه
بلکه نیست،معناانتقالبرايابزاريتنها،)پوزیتیویسم(گرایی اثباتمانندبهگفتماننظریه
زبانمعنا،ایندر. Hansen, 2006: 16)(شودمیقلمدادسیاسیواجتماعیکنشازايعرصه

همونمادینسیستمهمزباناینجادراست؛آنتولیدکنندهبلکهنیستکننده معناتنها بازنمایی

1. Articulation
2. Central Signifier (Nodal Point)
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). Yongtao, 2010: 88(است اجتماعیاز قدرتشکلی
ها ه این تعاریف و با یادآوري عدم تمرکز قدرت، باید به وجود تنوعی از گفتمانبا توجه ب

هاي بدیل در یک واحد سیاسی اشاره کرد و گفت گفتمان مسلط همیشه داراي طیفی از گفتمان
از » تحول«(هاي بدیل یا مفاهیمی مثل گفتمان رقیب یا گر چه وجود این گفتمان. است

مراتب مورد نظر گفتمان مسلط بیشتر مورد تأکید قرار سلسلهو با هدف تغییر)»گفتمان«
هاي طبیعی گفتمان هم اشاره کرد که ناشی از کارکرد) خرده(گیرد، باید به وجود نوعی از می

پذیرند، اما مراتب گفتمان مسلط را میگفتمان مسلط هستند و بر خالف گفتمان رقیب، سلسله
هاي بدیل نوع اول را گفتمان. ند تغییراتی ایجاد کنندتوانمراتب میدر فواصل این سلسله

توان، به علت فعالیت نامند و گفتمان بدیل نوع دوم را میگفتمان مسلط می» هاي رقیبگفتمان«
تواند با دیگر، خرده گفتمان میعبارتبهنامید؛» خرده گفتمان«در حیطه مجاز گفتمان مسلط، 

مراتب سلط، جهان خود را تا جایی برسازد که سلسلهایجاد انعطاف و تسامح در گفتمان م
مراتب از نظر گفتمان مسلط تغییر به گفتمان مسلط نقض نشود یا تغییر در فواصل این سلسله

مراتبِ گفتمانِ مسلط یا مستقیماً با ایجاد انعطاف از سوي خرده گفتمان در سلسله. حساب نیاید
مراتب از یا وارد کردن مفهومی نوین در این سلسلهمراتب مفاهیمتغییر فواصل در همان سلسله
مراتب و بر اساس این سلسله). 253: 1390مشیرزاده و مصباح، (دهد سوي خرده گفتمان رخ می

هاي شود و در دورانچرخۀ گفتمانی، گفتمان انقالبی در گذر زمان دستخوش تغییر و تحول می
نیز » گفتمان«بدیهی است که کلیتی به نام . گرددمختلف، بر سیما و مشربی متفاوت ظاهر می

» هاي زبانیبازي«یا آنچه ویتگنشتاین (هاي متمایز و سیال بندي هویتخود حاصل مفصل
اي به نام گفتمان، خود نیز مستمراً مشمول و موضوع عدم ثبات لذا، مجموعه. هستند) خواندمی

ها مان انقالب اسالمی، خرده گفتمانتبع، تحوالت فرا گفتبه. و صیرورت شکلی و ماهوي است
همراه با این . نیز دچار دگرگونی و دگردیسی شده و بر هیبت و هویت متفاوت ظاهر شدند

نشین شد و در معرض هاي گوناگونی هم»مدلول«سیاست خارجی با » دال«تحول گفتمانی، 
بنابراین، با تغییر ؛)62: 1382تاجیک و دهقانی فیروزآبادي، (هاي متمایزي قرار گرفت قرائت

سیاست داخلی و خارجی ما نیز متحول هايها و سویهگفتمانی، دورنمایهدر فضا و حوزه مسلط 
. پردازان قرار دادسازان و تدبیرشده و مناسبات و مقتضیات متفاوتی را در دستور کار تصمیم

شناسی باید به کالبد،هاي سیاست خارجیدورنمایهها و رو، براي درك و فهم این سویهازاین
بین این هاي گفتمانی و تجزیه و تحلیل خرده گفتمان مسلط در هر دوران نشسته و رابطۀتشکل

. ها را مورد بررسی قرار دادها و قدرت بسیج آنخرده گفتمان
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هاي حاکم بر سیاست خارجی بعد از انقالب اسالمیگفتمان
خارجیسیاستحوزهدرید گفت که گفتمانشده درباره گفتمان، بابر مبناي مطالب گفته

ممکنرارفتاروکنشدرخاصیکه شیوهخارجیسیاستبرحاکممعناییساختارونظامبه
درگفتماننظریهبینشی،چنینبا). 187: 1389دهقانی فیروزآبادي، (شود میتعبیرسازد،می

خارجیسیاستدرتلفمخهايچگونه پدیدهدهدنشاناستدرصددخارجیسیاستتجلی
وعناصرچارچوب،ایندر.یابندتکامل میوشدهساخته)بر(معانی، اینوشوندمیمعنادار
ملی،امنیتوملیهویتملی، تهدیدات،منافعچونکشورهاخارجیسیاستهايواقعیت
قواممعناییايشبکهدروصورت اجتماعیبهبلکهنیستند،ساختهپیشوعینیهاییواقعیت

کنند میایفاهاآنمعنایابیدر فرآیندايکنندهتعییننقشگفتمانیهايسازهوزبانکهیابندمی
)Wæver, 2002: 5(چارچوب و بستري است که در درون آن سیاست ، گفتمانبنابراین، ؛

.کندخارجی یک کشور معنا پیدا می
ند سیاست خارجی سایر کشورها سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران هماندر این راستا، 

هاي سیاست خارجی متحول گردیده استمتأثر از تغییر و تحوالت و تفوق یکی از گفتمان
)Adib-Moghaddam, 6 April 2014 .(گیري انقالب اسالمی سیاست خارجی در واقع، با شکل

هی توأم با خواهاي جدید گفتمانی استوار گردید که خواهان گسترش اسالماین نظام بر پایه
ۀمتفاوتی بر عرصهايگفتماندر چارچوب این کلیات دانایی، . گرایی مطلوب خود بودآرمان

تر و به جهت برخورداري از عوامل سیاسی بیشتر، فعالکه سیاست خارجی ایران مستولی گشت
ر نسبت سازي، میزان دسترسی باال و اعتبار بیشتهاي طرد و برجستهکارگیري فرایندتر، بهمنسجم

برنامه اساس،اینبر). 10: 1393خانی، (هاي رقیب، توانستند هژمونیک گردند به سایر گفتمان
کردندها تالشگفتماناینویافتهخاصیمفهومومعنامختلفهايگفتمانمنظرازنیزايهسته

نظاما،هسایر گفتمانبارقابتخود، درمرکزيدالحولسیالهايدالبنديمفصلطریقاز
یابند دستموقعیتی هژمونیکبهونمایندتثبیتايهستههايفعالیتبارابطهدرراخودمعنایی

بازتاب این هژمونی گفتمانی، اولویت دادن به ). 88: 1393دهقانی فیروزآبادي و عطایی، (
هاي مختلف سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران است که به دنبال گفتمانی خاص در دوره

:اند ازها عبارتاین گفتمان. وجود آورده استاي خاص خود را بهخود دیپلماسی هسته

)1384-1376(محور گراي سیاستگفتمان توسعه) الف
ترین و محور، که نزدیکگراي سیاستتوسعهگفتمانخاتمی، مصادف با روي کار آمدن 

در این در واقع، . ست خارجی حاکم شدالملل بود، بر سیاترین گفتمان به گفتمان روابط بینمشابه
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گرایی دوره قبل تداوم یافت، با این تفاوت که مباحث دوره از سیاست خارجی، سیاست توسعه
یگر، دعبارتسیاسی و فرهنگی در این فرآیند جایگزین محوریت اقتصاد در دوره قبل گردید؛ به

ر و برخورد با دیگران تغییر یافت و نحوه بیان و شیوه رفتا«در این دوره از سیاست خارجی ایران 
سیاست تعدیل اقتصادي و قائل شدن به توسعه صنعتی دولتی جاي خود را به توسعه سیاسی داد و 

و پذیرش یقطبجهانی به معنی نفی نظام تک)پلورالیسم(تکثرگرایی در روابط خارجی، پذیرش 
بر این اساس، . )18: 1381ي،ازغند(ها به محور اصلی سیاست خارجی تبدیل شد تساوي فرهنگ
- داراي دو ستون بود؛ الف» قانون«و » مذاکره«محور یا گفتمان گراي سیاستگفتمان توسعه

یی در سیاست خارجی براي حل مشکالت ایران زداتنش- اصالحات سیاسی در امور داخلی؛ ب
).Soltani & Ekhtiari Amiri, 2010: 203(ها با سایر کشور

ید بر این گزاره که سیاست خارجی ادامه تأکبا :ی در امور داخلیاصالحات سیاس-
عنوان یکی از ستون شود، درباره اصالحات سیاسی داخلی بهسیاست داخلی محسوب می

کرد بینی سیاسی ایجاب میدر این دوره واقعکه گفتمان هژمونی سیاست خارجی باید گفت 
به ؛لیاتی سیاست خارجی برقرار گرددادراکی و محیط عم- نوعی انطباق بین محیط فکري

گرایی مورد هاي تدریجیبخش سیاستيهاي آزاددر قبال نهضتياگونههمین خاطر به
رشد جامعه مدنی موجبات ،گرایی سیاست محوردر دوره توسعهدر واقع، .استفاده قرار گرفت

ظ ساختاري شاهد و به لحاکردخارجی را فراهم گذاريیاستاصالح ساختاري و کارکردي س
این .)1384:205نژاد، بعیدي(هستیمگیريیماشخاص در فرآیند تصميجاها بهافزایش نقش

هاي غربی، کارکرد سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران را مسئله با توجه به اینکه قدرت
و داخل، از قبیل رعایت حقوق بشر غربیها در حوزةمنوط به تحقق معیارهاي مورد نظر آن

تعامل منظوربهدانستند، اصالحات سیاسی داخلی ها میمذهبی مورد نظر آن-هاي سیاسیآزادي
.ها در اولویت دستور کار سیاست خارجی قرار گرفتبیشتر با این کشور

سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در این دوره، :زدایی در سیاست خارجیتنش-
روابط خارجی ایران درزدایی ند که عبارت است از تنشکاي تأکید میبر موضوع اساسی

با عزت، حکمت و مصلحتدر چارچوبییزداتنش،بر این بنیاد. صورت کلی و اساسیبه
هاي هاي ایدئولوژیکی در سیاست خارجی درصدد رفع سوءتفاهمفاصله گرفتن از اولویت

ان دادن به هر نوع تنازع و و در تالش جهت پایدر سیاست خارجیشده از گذشتهانباشته
امنیت ینجانبه پیش رفته و براي تأمهمکاري همهو المللی به سمت همگراییکشمکش بین

میان يوگوهاي بیشتري را براي گفتزمینه،در نتیجه.دالمللی توجه دارخود به واقعیات بین
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.)1044: 1378ازغندي، (آوردي حکومتی فراهم میها و همگرایی چندجانبهتمدن
و عنصرسه رکنداراي سیاست خارجی ایران در این دوره زدایی در با این تفاسیر، تنش

دولت آقاي خاتمی در ابتدا سعی . زداییتنش،دوم، بازدارندگی و سوم؛اول، رفع مهار: بودمهم 
تالش سپس. که کشور را از حلقه تنگ مهار سیاسی، نظامی و فنّاورانه آمریکا رها سازدکرد

تا با توجه به موقعیت استراتژیک مهمی که ایران در یک منطقه پرتنش دارد، موقعیت ردک
زدایی، به رفع در وهله سوم نیز تالش کرد با تنش. اش را تقویت سازددفاعی و بازدارندگی

ها تمدنيوگوتعارضات بین خود و کشورهاي منطقه و همسایه در قالب ابتکاراتی چون گفت
بنابراین، ؛ )Ramazani, 2001: 227(المللی خصوصاً سازمان ملل بپردازد هاي بیندر سطح سازمان

ایران با بهبود روابطترویج و -1: زدایی در دوره خاتمی عبارت بود ازصول سیاست تنشا
عنوان پیام سازنده ها بهها و فرهنگتمدنمیانوگوگفتتقویت-2هاي اروپایی، کشور

طرح مسئله مذاکره با ، هاي میان ایران و آمریکاکاهش تشنج- 1،3ایرانجمهوري اسالمی
یت نسبت مسئولحس پاسخگویی و -4، داخل و خارجدر آمریکا و کاهش تنش میان دو کشور 

المللی انرژي اتمی یژه شوراي امنیت و آژانس بینوبهالمللی هاي بینبه مجامع و سازمان
بهبود قابل توجه در ج ثبات در منطقه خاورمیانه؛تروی-5، )126: 1394طباطبایی و توپچی، (

تریناختالفات میان ترکیه از مهمیزآمحل و فصل مسالمتوروابط ایران و کشورهاي عربی
مشارکت فعال ایران در -6،)16/2/1379خرازي، (شودهاي این اصل محسوب میشاخص
آمیز در ارائه محیطی صلح- 8، هاي ملیحفاظت از هویت و ارزش- 7المللی، هاي بینسازمان
تقویت سازمان کنفرانس اسالمی، جنبش عدم تعهد و -10ها و گفتگو میان تمدن- 9جهان 

).Soltani & Ekhtiari Amiri, 2010: 203(جنوب - همکاري شمال

)1392-1384(محور گراي عدالتگفتمان اصول)ب
کارانه، ایران در سیاست یشات محافظهعنوان قهرمان گرانژاد در انتخابات بهبا پیروزي احمدي

,Ehteshami & zweiri(شدهاي جدیديها و سرزمینحوزهداخلی و روابط خارجی خود وارد 

ضمن بازتعریف اصول اولیه انقالب ي متفاوت، استراتژنژاد با اتخاذ دولت احمدي).106 :2007
خود را بازگشت به اصول و اولویت سیاست خارجیواسالمی، عدول از آن را ناممکن خوانده

این گفتمان تحت . هاي اولیه جمهوري اسالمی ایران قرار دادهاي انقالب اسالمی در سالارزش
چارچوب سیاست ،»محورگرایی اصولآرمان«گرایی عدالت محور و به تعبیر برخی اصولعنوان 

بر مبناي این .)1384:205نژاد،بعیدي(خود قرار دادیرخارجی جمهوري اسالمی ایران را تحت تأث

.نامیدها تمدنيوگوگفترا سال 2001الزم به ذکر است که مجمع عمومی سازمان ملل با تأسی از این طرح، سال . 1
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مبتنی بر نژاد با اتخاذ سیاست تهاجمی و با این عقیده که این سیاست دولت احمديگفتمان، 
، تنها راه حفظ غرور و منافع ملی را شودهاي هدفمندي است که در عرصه واکنش گرفتار نمیکنش

:Arikan, 2014(در برابر تهدیدات خارجی و داخلی خواند » مقاومت« قابل توجه است که اساس). 1
. استبوده بندي جهان بر اساس زور و عدل تقسیم،این نظریه

عالوه بر اینکه در مسائل جهانی سعی نژاد بر مبناي این گفتمان، در واقع، دولت احمدي
هاي تحت سلطه ها و دولتهاي نوظهور و ملتکند از طریق ارتباط با برخی قدرتمی

، هاي بزرگ را مورد هدف قرار دهدقدرتهايخلوتحیاطاین طریق آفرینی کند و ازنقش
. گیردقرار میگفتمانها در کشورهاي مدعی در چارچوب قواعد این نوع بلکه گوشزد نارسایی

دولت به کشورهاي اروپایی در مورد نقض حقوق بشر، این توان به تذکر میبراي مثال،
ق بشر در آمریکا و اختصاص بودجه براي درخواست براي تحقیق در مورد وضعیت حقو

در همین راستا، ). 20/10/1393سرگل، (نمایش سرخوردگی مردم کشورهاي غربی، اشاره کرد
الملل موجود مناسب نبوده و باید عوض شود، اظهار با انتقاد از اینکه نظام بیننژاداحمدي

نظر نکرده و با دارا بودن جمهوري اسالمی ایران از اهداف انقالب اسالمی صرف«: داردمی
» پاسخ دهدزمانهمهاي شرق و غرب تواند به طرح و برنامهتوانایی مدیریت جهانی، می

)Soltani & Ekhtiari Amiri, 2010: 204( نژاد بنابراین، گفتمان سیاست خارجی دولت احمدي؛
:هاي زیر نشان دادمؤلفهصورتبهتوان را می

: یریت جهانی جمهوري اسالمی ایرانید بر مدتأکلمللی موجود با ازیر سؤال بردن نظم بین
برالمللی که نظام روابط بینبر این دیدگاه استوار بوده است دهمسیاست خارجی دولت نهم و

بندي جهان به ستمگر و بر همین مبنا، طبقه.شده استعدالتی استواربیظلم وازهاییبنیان
جویانه از اصول راهنماي و اتخاذ یک استراتژي مقابله» 2طهضد سل«و » 1سلطه«ستمدیده یا 

).Haji Yousefi, 2010: 7(شدند نژاد تلقی میسیاست خارجی احمدي
المللی مانند سازمان ملل ساختارهاي بیندرکشورهاي قدرتمندنژاد،از نگاه دولت احمدي

دي خود در مدیریت جهان پاسخگوي ناکارآمبایدوشته نفوذ داغیرهمتحد، شوراي امنیت و 
برترگرانیاز دکردنداي گمان میدورانی که عده«: در همین رابطه، وي معتقد است که. باشند

موضع غرورازاز برج عاج خود پایین بیایند وهاي بزرگ بایدقدرت. آمده استبه سر، هستند
اسالمی ایران این لذا، رسالت جمهوري ). 20/10/1393سرگل، (»ملت ایران سخن نگویندبا

1. Domination
2. Anti-domination
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محو اسرائیل . خود را مدیریت کندموردنظراست که با بر هم زدن ساختار موجود، نظم جهانی 
دةییزااسرائیل چراکههم ناشی از همین نگاه انتقادي به نظم جهانی سلسله مراتبی بوده است؛ 

النا و محمدي، مو(اي است آمریکا در سطح منطقهژهیوبههاي غربی محور قدرتعملکرد منافع
1388 :281.(

از دیگر مصادیق گفتمان سیاست خارجی ایران در دوران :نگاه به شرق و جهان اسالم
-Haji(کلی جهان سوم بوده است طوربه، جهان اسالم و »1نگاه به شرق«نژاد، سیاست احمدي

Yousefi, 2010: 7 .( ،هاي نشستو فرهانژاد بیشتر ساز زمان روي کار آمدن دکتر احمديدر واقع
است که در عرصۀ بودهنژاد با نمایندگان کشورهاي مسلمان و یا کشورهاییخارجی احمدي

توان زمینه یک تالش بالقوه از این امر را می.بودندغربیضدخودسر، ضدآمریکایی و ،المللیبین
مقابله با المللی برايدر عرصۀ بینضد غربی نژاد براي تحرك بخشیدن به جهان سوي احمدي

& Ehteshami(اتحاد و همبستگی با جهان اسالم دانستهمچنین،علیه ایران وغربهرگونه تهاجم 

zweiri, 2007: 106-7.(جانبه با ونزوئال و نیز حمایت مالی از گسترش روابط و تقویت همکاري همه
. شوداي از این موارد محسوب می، نمونه2تر منطقهکشورهاي کوچک

، گسترش روابط اقتصادي، سیاسی و نظامی جمهوري اسالمی ایران در حیات در واقع
نژاد، خلوت آمریکا در آمریکاي مرکزي و جنوبی و اتخاذ سیاست تهاجمی از سوي احمدي

به همین دلیل 3.نوعی استراتژي جهت ترویج ایدئولوژي و نفوذ خود با هزینۀ آمریکا بوده است
5کندیاد می4»گالدیاتور مبارزات ضد امپریالیستی«عنوان د بهنژاهوگو چاوز از احمدياست که 

)Da Cruz, October 21, 2014.(
ي گفتمانی سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در دوران هامؤلفهدر مجموع باید گفت که 

ها در پهنۀ نظام کنندة حدود و ثغور روابط خارجی و نوع تعامل با کشورنژاد که ترسیماحمدي
.باشنددهندة بازگشت به مفروضات ایدئولوژیک در سیاست خارجی میالملل بود، همگی نشاننبی

1. Look to the East
2 . Iran Accused of Diplomacy Offensive in US Backyard, 7 January 2012
3 . Iran Accused of Diplomacy Offensive in US Backyard, 7 January 2012
4. Gladiator of Anti-Imperialist Struggle

ریم ایاالت متحده به سبب روابط با ایران مورد تح2011ترین کمپانی نفتی ونزوئال در سال بزرگالزم به ذکر است که -
).Iran Accused of Diplomacy Offensive in US Backyard, 7 January 2012(قرار گرفت 

نژاد افزایش مناسبات اقتصادي، سیاسی و امنیتی را نوعی تالش براي جبران انزواي البته، برخی سیاست خارجی احمدي.5
هاي اقتصادي و دسترسی تالش براي دور زدن تحریمو ) Da Cruz, October 21, 2014(دیپلماتیک از سوي غرب 

Iran Accused of Diplomacy Offensive in US Backyard, 7(کنندتلقی میهاي مورد نیازبه بازار
January 2012.(
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) تا امروز1392از سال (محور گراي تعاملگفتمان اعتدال)ج
بینتوازنوتوان تعادلمیراخارجیسیاستدرگراییاعتدالگفتمانشاخصترینمهم

وتلقیخواهیو آرمانبینیواقعدیگربیانبهیاگراییآرمانوگراییواقعاساسیعنصردو
موجبآنازناشیمشکالت اقتصاديوالمللیبینهايتحریمدر واقع، افزایش. کردتعریف

1392سال جمهوريریاستانتخابات،»تغییر«گرایی با دستور کار اصولرقیبهايگفتمانشد
دهقانی فیروزآبادي (کنند قلمدادگرایاناصولگفتمانراندنحاشیهبهبرايمناسبیفرصترا

). Bastani, 2014: 5؛ 103: 1393و عطایی، 
عنوان به»کسب منفعت«و » تهدیدرفع«دو عنصر در این راستا، دولت روحانی ضمن تلقی 

محک گفتمان (است گراخارجی توسعهخوب که همان سیاستخارجیسیاستهايویژگی
اتخاذ چنین سیاست»مانع«هاي ایدئولوژیک را دغدغه، )30/10/1393هاي نفت، دولت با بشکه

در چند سال گذشته در ایران روحانی،به عقیده ). Arikan, 2014: 1(کندمیخارجی توصیف 
داده است و حال در وضع بدین منوال بوده که اقتصاد به سیاست داخلی و خارجی یارانه می

بر همین 1.داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه دهدسیاست «دولت یازدهم وقت آن رسیده که 
.کندرا اساس سیاست خارجی خود معرفی می» محورگرایی تعاملاعتدال«مبنا، وي گفتمان 

،)9: 1393دهقانی فیروزآبادي، (» بینانهواقعخواهیآرمان«روحانی ضمن تعبیر اعتدال به 
تقابل، بلکه تعامل مؤثر و سازنده با جهان گفتمان اعتدال در سیاست خارجی را نه تسلیم، ستیز و

الملل و در دوران گذار نظام بینبر اینکه جمهوري اسالمی با شرایطی ویژهدیتأکوي با . داندمی
اگر رونیازاباشد، المللی هنوز استقرار نیافته است، مواجه میدورانی که نظام جدید بین

ایران انجام نگیرد، خطرناك خواهد بود اي درست از قدرت ملی جمهوري اسالمیمحاسبه
هاي آن، اظهار وي ضمن ترسیم سیاست خارجی تعاملی و ذکر ویژگی. )36: 1392گلباف، (

هایی بزنیم که تکبیر باید ببینیم آیا سیاست خارجی خوب به این معناست که حرف«: داردمی
چراکه ؛کندنمیحقیقت این است که این موارد سیاست خارجی را درست آفرین باشد؟

سیاست خارجی یعنی راه و روش سلوك با دنیا که در نتیجه آن یا تهدیدي کاسته و یا منفعتی 
.2»دعاید کشور شو

از اهمیت هایی است که، روابط با کشورروحانیدولتاولویت اصلی بر همین اساس، 
تعبیرایندرتوانمیرا مسئلهاین3.اروپاییکشورهاي آمریکا یعنیباشند؛ راهبردي برخوردار

30/10/1393هاي نفت، محک گفتمان دولت با بشکه1
30/10/1393نفت،هايبشکهبادولتگفتمانمحک.2
30/10/1393هاي نفت، مان دولت با بشکهمحک گفت. 3
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» استترراحتبستنکدخداباهستند،دهکدخدايهاآمریکایی«: دیدوضوح بهروحانی 
جدید تالش براي ایجاد رابطه با آمریکا و دوره). 110: 1393دهقانی فیروزآبادي و عطایی، (

سیاست خارجی آمده در به وجودهایی از شرایط ها بین ایران و اتحادیه اروپا، نمونههمکاري
هاي البته، گسترش روابط با کشور).Khaloozadeh, August 31, 2014(دولت روحانی هستند 

ها نبوده است؛ از سوي دولت روحانی به معناي نفی رابطه با سایر کشورافتهیتوسعهپیشرفته و 
ان و تمایل به تعمیق روابط با همسایگان مسلم-همانند سلف خود- دولت روحانی نیزچراکه
عنوان متحد کلیدي سیاسی و دیپلماتیک ها را بههاي آمریکاي التین داشته و این کشورکشور

).Da Cruz, October 21, 2014(کند قلمداد می

اي جمهوري اسالمی ایران در ادوار مختلفدیپلماسی هسته
تأمین جهتاتمینیروگاهبهکشورنیازمیزاناي بههستهانرژيازآمیزصلحاستفادهبرنامه

گذشته رژیمدر. گرددبازمیتهرانسوخت راکتورتأمینشیوههمچنینوالکتریکیانرژي
هزار 23به آیندههايدههبرايکشورکهاین بودهاستنفوردتحقیقاتیمؤسسهمطالعاتنتیجه

شرکت بادر بوشهراتمینیروگاهساختنمبنا، قرارداداینبر.استنیازمنداتمیبرقمگاوات
بحث1358سال اواسطدربارانقالب، نخستینپیروزيازپس.رسدمیامضابهآلمانزیمنس

از فرداي ). 28): ب(1391روحانی، (شود میمطرحهارسانهدربوشهراتمیپیرامون نیروگاه
زمرهدربایدايهستهکه انرژيرسندمینتیجهاینبهکشورتدریج مقاماتجنگ به

).33): ب(1391روحانی، (گیرد قرارمسائل اقتصاديهايتاولوی
در دوره آقاي هاشمی رفسنجانی قراردادي براي تولید مواد اولیه سوخت در این زمینه، 

مراحل مقدماتی احداث ،بر اساس این قرارداد. در اصفهان با کشور چین منعقد شدياهسته
آغاز شد، اما به علت فشارهاي UCFپروژه عنوان فرآوري اورانیوم در اصفهان بهیساتتأس

این پروژه . کردانصراف خود را اعالم 1375آمریکا این پروژه متوقف شد و چین در سال 
به پیمانکاران داخلی داده شد و در 1379مسکوت ماند تا اینکه در دورة آقاي خاتمی در سال 

سازيیآغاز و غن1378ل در خنداب اراك در ساینسنگپروژه آب. نهایی شد1382اسفند 
اي در نطنز اصفهان تداوم یافت و بدین ترتیب چرخه سوخت چرخه سوخت هستهUF6ماده 
اي ایران از این دوره به بعد وارد هاي هستهفعالیتبدین ترتیب،.اي در ایران تکمیل شدهسته

ه تعبیر هاشمی ناپذیر شده و ببرگشتهاي قبل و اصطالحاً حالتی اي متفاوت با دورهپروسه
علیخانی، (گرددکه از تفنگ شلیک شده و باز نمیتبدیل گردیدايگلولهرفسنجانی به 

14/11/1387.(
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عنوان گروه تروریستی ضد ایرانی ، مجاهدین خلق به2002اوت 14در ارتباط با این مسئله، در 
متعاقب آن . اش کردنداراك را فنیسنگآبساتیتأسسازي اورانیوم ایران در نطنز و مراکز غنی

13در ). Ritter, 2006: 60(المللی در این زمینه شدند هاي مختلف خواستار انجام تحقیقات بینکشور
المللی انرژي اتمی، در مصاحبه با سی دسامبر همان سال، محمد البرادعی، دبیر کل سابق آژانس بین

، جمهوري اسالمی 2003در اوایل . تنددانسمیساتیتأسان ان اعالم کرد که آژانس درباره این دو 
البرادعی ضمن سفر به . اراك را تأیید کردندنیسنگآبسازي در نطنز و ایران وجود مراکز غنی

مطبوعاتی ادعاي ایران را در مورد نشست، در یک 2003فوریه 21ایران و بازرسی امکانات نطنز در 
,Solingen(کرد دییتأآمیز از انرژي استفاده صلح اما بعد از بازگشت از تهران گزارش ؛ )172 :2007

در اولین گزارش کتبی خود به ). Ritter, 2006: 66(ارائه داد 2003مارس 17خود را به آژانس در 
کرد که جمهوري اسالمی ایران برخی از تعهداتش را نسبت به ان پی دیتأکشوراي حکام، البرادعی 

، جمهوري اسالمی ایران طی یک نامۀ 2003اوت 27، در در این راستا. نقض کرده است) NPT(تی 
المللی انرژي اتمی دربارة این پروتکل اعالم رسمی آمادگی خود را جهت مذاکره با آژانس بین

هاي اروپایی در شوراي حکام علیه ایران به باوجود این، نخستین قطعنامه پیشنهادي دولت1.کرد
هاي ت شد شرایط پروتکل را پذیرفته و تمام فعالیتتصویب رسید که در آن از ایران درخواس

، وزراي خارجه سه 2003اکتبر 21در ). Ritter, 2006: 90(اي خود را به حالت تعلیق درآورد هسته
کهکشور اروپایی با ایران درباره تصویب پروتکل الحاقی توسط ایران و اجراي آن به توافق رسیدند 

اي رسمی به آژانس ، ایران نامه2003نوامبر 10در . نتشر شدم2»اعالمیه سعدآباد«تحت عنوان 
المللی انرژي اتمی فرستاد و در آن پذیرش پروتکل الحاقی را اعالم کرد و شوراي حکام آژانس بین
نوامبر 26، در نیباوجودا. نوامبر پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران را به تصویب رساند21در 

اي ایران هاي هستههاي اروپایی علیه فعالیتین قطعنامه پیشنهادي دولتهمان سال، شوراي حکام دوم
3.را به تصویب رساند

داوطلبانه اجرا کرد صورتبه، ایران پروتکل الحاقی را امضاء و آن را 2003نوامبر 18در 
)Kile, 2005: 11 .( ژیک نامۀ دیگري را در بلهاي اروپایی توافق، ایران و دولت2004فوریه 24در

هاي اروپایی در ، قطعنامه سوم پیشنهادي دولت2004مارس 15، در نیباوجودا. به امضاء رساندند
اي ، ایران نامه2004می 21در 4.اي ایران به تصویب رسیدهاي هستهشوراي حکام علیه فعالیت

,Kile(اي را مطابق با پروتکل الحاقی، ارائه کرد هاي هستهاي از فعالیتصفحه1033 ؛ )11 :2005
1 . IAEA News Center, August 2004
2. Sa'adabad Decleration
3. IAEA News Center, November 2004
4 . IAEA News Center, March 2004
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هاي ، چهارمین و پنجمین قطعنامه علیه فعالیت2004سپتامبر 18ژوئن و 18اما دوباره به ترتیب در 
نامۀ هاي اروپایی که به امضاي موافقتمتعاقب مذاکرات با دولت1.اي ایران به تصویب رسیدهسته

تبدیل اورانیومِ اتسیتأسهاي خود را در منجر شد، ایران فعالیت2004نوامبر 15پاریس در 
نوامبر همان 29اما در ؛ )Kile, 2005: 69-70(به حالت تعلیق درآورد 2004نوامبر 22اصفهان در 

2.سال، ششمین قطعنامه علیه ایران به تصویب رسید

هاي سیاسی غرب، نژاد، به دلیل تناقض در اقدامات و رفتاربا روي کار آمدن دولت احمدي
نامۀ پاریس عمل نکردند و در موافقتتعهداتشانهاي اروپایی به ورایران اعالم کرد که کش

را شانیهاتیفعال، طی یک نامۀ رسمی به دبیرکل سازمان انرژي اتمی اعالم کردند که رونیازا
چند روز پس ). Ritter, 2006: 176(تبدیل اورانیومِ اصفهان از سر خواهند گرفت ساتیتأسدر 

اصفهان، اروپا طرحی جامع به ایران پیشنهاد کرد ) UCF(در یو سی اف هااز آغاز دوباره فعالیت
هاي چرخۀ بر توقف فعالیتدیتأکاما ایران آن را رد کرد به این دلیل که این طرح هنوز هم 

ها در یو سی اف اصفهان، ي فعالیتریازسرگبه دلیل ). Kessler, 2007: 204(سوخت داشت 
م آژانس تصویب شد که در آن از ایران خواسته بود هفتمین قطعنامه توسط شوراي حکا

عنوان دبیر جدید شوراي امنیت جاي در همین زمان علی الریجانی به3.سازي را تعلیق نمایدغنی
وي بالفاصله اعالم کرد که ایران تصمیم به ادامه. حسن روحانی را در مذاکرات گرفت

، 2005اوت 26در . کرات را لغو کردندمذاکرات با اروپا دارد اما سه کشور اروپایی مذا
سپتامبر 2در . اي ایران در وین با البرادعی دیدار کردکننده ارشد هستهعنوان مذاکرهالریجانی به

سازي اورانیوم المللی انرژي اتمی در گزارش خود اعالم کرد که ایران غنی، آژانس بین2005
).Chatham House, 2006(اي اصفهان را از سر گرفت در مرکز هسته

سازي نپذیرفت، شوراي به دلیل اینکه ایران درخواست اتحادیه اروپا را براي توقف غنی
تصویب کرد که در آن از ایران خواسته شد 2005سپتامبر 24حکام آژانس هشتمین قطعنامه در 

ماید و مذاکرات با سه کشور اروپایی را از سر بگیرد، مجلس ایران پروتکل الحاقی را تصویب ن
رسد قطعنامۀ اخیر راه را براي ارجاع پرونده به نظر می4.سازي اورانیوم را متوقف سازدغنی

نتیجه، ایران در در).Haji-Yousefi, 2010: 9(اي ایران به شوراي امنیت هموار ساخت هسته
ی و المللی انرژي اتمبا آژانس بیندوشرطیقیباش که مبتنی بر همکاري ايدیپلماسی هسته

، ایران اعالم 2006ژانویه 2در . نظر کردهاي اروپایی بود، تجدیدمذاکرات انحصاري با کشور

1 . IAEA News Center, March 2004
2. IAEA News Center, November 2004
3 . IAEA News Center, August 2005
4. IAEA News Center, September 2005
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در . باشدسازي در خاك روسیه، براي ایران غیرقابل پذیرش میکرد که طرح روسیه براي غنی
هاي توسعه و المللی انرژي اتمی اعالم کرد که فعالیت، ایران به آژانس بین2006ژانویه 3

المللی انرژي ، آژانس بین2006در فوریه 1.سازي را از سر خواهد گرفتتحقیق راجع به غنی
اي ایران را به تصویب هاي هستهاتمی نشستی فوري برگزار کرد و نهمین قطعنامه علیه فعالیت

المللی انرژي اتمی که در این راستا، ایران با تعلیق همکاري داوطلبانه با آژانس بین2.رساند
. اجراي پروتکل الحاقی بود، به این قطعنامه واکنش نشان دادشامل

همگام با صدور . نژاد نیز ادامه پیدا کرداین وضعیت در دوره دوم ریاست جمهوري احمدي
اي جمهوري اي از سوي غرب علیه فعالیت هستهکنندهجانبه و فلجهاي همهها، تحریمقطعنامه

داري وزارت خزانه2010سال در . دوره روحانی نیز ادامه داشتاسالمی ایران وضع گردید که تا 
شده و فنّاوري بخش انرژي براي ایران هایی را که به عرضۀ نفت تصفیهآمریکا، کمپانی

المللی انرژي نیز آژانس بین2011در نوامبر 3.خودش قرار داد» فهرست سیاه«پرداختند، درمی
هاي اروپایی و مصاحبه با دانشمندان شده از سوي کشوررائهاتمی گزارشی را بر مبناي اطالعات ا

اي هاي هستهها اعالم کرد تا نشان دهد ایران در تالش جهت دستیابی به سالحاي این کشورهسته
هاي دفاعی نیز از دیگر اقدامات غرب اي ایران و شبکهحمالت سایبري علیه برنامۀ هسته4.است

هاي تحریم2013و 2012هاي دولت آمریکا در سالالوه بر این، ع5.شودعلیه ایران محسوب می
گذاري کرده بودند، وضع هایی که در بخش انرژي ایران سرمایهاي براي شرکتگیرانهسخت

همچنین، خریداران عمده نفت ایران را مجبور به کاهش خرید نفت از ایران و نیز پرداخت . کرد
تحریم بانک مرکزي و مؤسسات . نفت از ایران کردندجاي پول نقد در ازاي خرید کاال به

هاي دیگر ایاالت متحده علیه ایران داشتند از تحریمدادوستدخارجی که با بانک مرکزي ایران 
هاي عضو را از واردات نفت از همۀ کشور2012اتحادیه اروپا نیز از جوالي 6.شودمحسوب می

).Khaloozadeh, August 31, 2014(ایران ممنوع ساخت 
20کیلوگرم ذخیره 182المللی انرژي ادعا داشت که ایران آژانس بین2013گزارش می 

درصدي براي ساخت بمب 5شده کیلوگرم اورانیوم غنی357/6شده و درصدي اورانیوم غنی
آژانس همچنین ادعا کرد که ایران به نصب اورانیوم در اعماق زمین ادامه . دارندايهسته

The Iranian Nuclear(تأسیسات دفاعی فوردو توانایی سریع ساخت بمب را داراست دهد و می

1. IAEA News Center, January 2006
2 . IAEA News Center, February 2006
3 . The Iranian Nuclear Treat: Why it Matters? November 24, 2014
4. The Iranian Nuclear Treat: Why it Matters? November 24, 2014
5 . Khaloozadeh, August 31, 2014
6 . The Iranian Nuclear Treat: Why it Matters? November 24, 2014



107...سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران تنوع گفتمانی در 

Treat: Why it Matters? November 24, 2014 .(هاي جدیدي از سوي بر همین مبنا، تحریم
هاي در همین سال، صادرات پتروشیمی و شرکت1.آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا وضع شد

یماي جمهوري اسالمی ایران مورد تحریم صداوسخستین بار و نیز مرتبط با پتروشیمی براي ن
2.آمریکا قرار گرفتند

هاي متعدد جمهوري و نشستها، تحرك دیپلماسی دولت روحانی با وجود این تحریم
در ژنو و وین، نهایتاً به توافق وین و برنامه جامع اقدام مشترك 5+1اسالمی ایران با گروه 

ها و شفافیت در برنامه ر آن دو طرف تعهداتی را راجع به رفع تحریمختم شد که د) برجام(
اي ایران در دوران بنابراین، با توجه به سیر تحول پروندة هسته؛ اي ایران به عهده گرفتندهسته

، در ادامه سعی خواهد شد دیپلماسی )از دورة خاتمی تا دوره روحانی(مختلف سیاست خارجی 
.خارجی در هر دوره، مورد ارزیابی و تبیین قرار گیردبرآمده از گفتمان سیاست

گرا اي چندجانبهدیپلماسی هسته
ادامه داشته ، که تاکنون نیز خاتمیترین بحران در سیاست خارجی ایران در دورهجدي

طور که گفته شد، وضعیتی سیاسی که در سال همان. اي ایران است، بحث پرونده هستهاست
اي ایران تسریع هاي هستهاي ایران ایجاد شده، باعث گردید فعالیتهاي هستهبراي فعالیت1382

اي تبدیل گرداند؛شده و جمهوري اسالمی را به یک کشور داراي سیکل سوخت هسته
اي ایران را به نقطه به بعد برنامه هسته1382هاي ایران از سال دیگر، سرعت فعالیتعبارتبه
).14/11/1387علیخانی، (رساندند» ناپذیربازگشت«

بعد از اطالع یافتن ) تروئیکاي اروپاي(5+1گروه عضودولت آمریکا و سه کشور اروپایی 
با برنامۀ ضمن مطرح ساختن دالیلی جهت مخالفت اي ایران ههاي هستاز حجم گسترده فعالیت

اري با آژانس خواستار توقف کامل آن شدند، و ایران را به همک، 3آمیز ایراناي صلحهسته
1 . Iran: New President, New Sanctions? 15/8/2013

29/1/1394گروه سیاست خارجی فرهنگ نیوز، .2
:زیر برشمردصورتبهتوان را میایران ايآمیز هستهبا برنامه صلحترین دالیل مخالفت آمریکا و اتحادیه اروپا مهم. 3

آمیز نبوده و هدف واقعی جمهوري اسالمی ایران تولید اي ایران داراي مقاصد صلحها معتقد بودند که برنامه هستهآن) الف
.اي استسالح هسته

آمیز ال مقاصد صلحسازي انجام نداده است که نشان دهد به دنبجمهوري اسالمی ایران اقداماتی در راستاي اعتماد) ب
.باشندمی
اي امن هاي هستهها معتقد بودند نگهداري زرادخانهآن. اي از دیگر دالیل آمریکا و اتحادیه اروپا بودخطاي هسته) پ

-Soltani & Ekhtiari Amiri, 2010: 203(ي بسیار باالست که جمهوري اسالمی ایران فاقد آن است اورنیازمند فن
4.(

.ها را دچار تهدید خواهد کرداي، سیاست تهاجمی را دنبال کرده و منافع آنالح هستهایران مسلح به س)ت



)46پیاپی (95بهار، 16شماره ،چهارمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه108

و ها با این کشورزمانمذاکرة همزمان به بعد، از این .دندکرانرژي اتمی دعوت المللیینب
و خواهیدموکراسیکهاصالحاتگفتمانو اي درآمدصورت دو بال دیپلماسی هستهآژانس به

مبناي عنوانبهخارجیسیاستدرراتعاملوزداییتنشوداخلیسیاستدرراسیاسیتوسعه
بحرانفصلوحلدرصددگراجانبهبود، با اتخاذ دیپلماسی چندکردهتعریفخودکنش
.برآمدايهسته

ها در جانبه کشورهاي چندالملل به همکاريدر روابط بینگرایی در این راستا، چندجانبه
هاي رویۀ هماهنگ سیاست«یک کنسرت راجع به یک موضوع معین و یا به تعبیر کیوهین به 

دهقانی فیروزآبادي و عطایی، (شود گفته می» ملی در گروهی متشکل از سه دولت یا بیشتر
ها و فعال در سازمانو حضورگرایی به معناي عضویتچندجانبه، گریدعبارتبه؛ )110: 1393
مطابق با ). Cha, 2010: 165-166(است ايمنطقهالمللی و بینها و سطوح مختلفالیهو نهادها

عنوان المللی بههاي بینجانبه، ضمن روابط با سازمان ملل و دیگر سازماندیپلماسی چندن، آ
هاي چندجانبۀ هاي بزرگ و سازمانتوسعۀ روابط با قدرتزمانهمنقطه کانونی این دیپلماسی، 

گرایی تکثر«به همین دلیل به این نوع دیپلماسی، . دهدقرار میمدنظراي را نیز منطقه
).Zhengduo, 2013: 39-41(شود نیز گفته می» 1جویانهيهمکار

هايواکنشوهاکنشکردزمینۀ گفتمانی حاکم تالشاساسدر واقع، دولت اصالحات بر
منطقدریافت.نمایدتعریفپاسخگووپذیرمسئولیتدولتیعنوان بهراالمللیبینسطحدرخود
سیاستمسئلهترینمهمبه1382خرداد ازکهي،اهستهموضوعخاتمی بادولترویارویینحوه

اینخارجیسیاستبرحاکمگفتمانفهمطریقازنیزبدل شد،اصالحاتدولتخارجی
دیگر، دولتعبارتبه؛)103: 1393دهقانی فیروزآبادي و عطایی، (استپذیرامکاندولت

تعامل،زدایی وتنشنییعاشخارجیسیاستدرغالبرویکردبرتکیهباکردتالشخاتمی
وهاي گفتاريکنشچرایی. نمایدمعنادارطلبیاصالحگفتماندروندرراايهستهبحران

باهمکاري کاملآن،اجرايوالحاقیپروتکلامضايامکانسازي،غنیتعلیقچونرفتاري
فهمبلچارچوب قاهمیندرخاتمیدولتتوسطاروپاییکشورسهبامذاکراتآغازوآژانس

اهللا و حماس نیز به گرا نظیر حزبهاي اسالمگردد گروهاي باعث میهایی هستهدستیابی جمهوري اسالمی ایران به سالح)ث
.نمایده را بیشتر میها در خاورمیانها دست یابند و این مسئله تهدیدات ضد منافع آناین سالح

.ثبات خواهد کرداي، مسیر انتقال نفت از خلیج فارس به غرب را بیایران داراي سالح هسته)ج
در منطقه محسوب ) اسرائیل و تا حدي عربستان(اي تهدیدي ضد متحدان استراتژیک غرب ایران مسلح به سالح هسته)ح

.شودمی
ثباتی بیشتر اي در خاورمیانه شده که پیامدي جز بییک مسابقه تسلیحات هستهةکننداي شروعهاي هستهدستیابی ایران به سالح)خ

).The Iranian Nuclear Treat: Why it Matters? November 24, 2014(به دنبال نخواهد داشت 
1. Cooperative Pluralism
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زداییتنشوروابط خارجیسازيعاديبرراخودهمۀ همکهاصالحاتدولت.بودخواهد
طریقازکردمیو تالشباشدمسیرایندرموانعیايهستهموضوعنبودمایلبود،دادهقرار

دهقانی فیروزآبادي و(کند عبورمسئلهاینازهزینهکمترینباوسرعتبهآناي کردنحاشیه
استراتژیک -ايداري در رقابت هستهبر خویشتنرو، با تأکید ازاین). 103: 1393عطایی، 

نظامدربزرگهايقدرتزدایی باتنشقدرت درمناسباتفهمو ) 1012: 1379اسدي،(
، سعی کرد )110: 1393دهقانی فیروزآبادي و عطایی، (اي هستهموضوعجهت حلالمللبین

در این . اي نیستتقاعد سازد که ایران در پی دستیابی به سالح هستههاي اروپایی را مکشور
-2، 5+1مذاکره با گروه -1: آمیز خاتمی داراي دو عنصر و مؤلفه بودزمینه، سیاست صلح

این مسئله ). Soltani & Ekhtiari Amiri, 2010: 204(المللی انرژي اتمی بینآژانسهمکاري با 
ونه تداوم یافت که دولت براي اثبات همکاري خود با آژانس در دوره آقاي خاتمی بدین گ

نامه در زمینه مذاکرات با تروئیکاي اروپایی نیز توافق. را امضاء کردNPTپروتکل الحاقی به 
این گر چه ؛)204، 1384نژاد، بعیدي(هاي متقابل به امضاء رسید پاریس براي تبادل تضمین

عمل به دلیل درو فقط آن را مشمول مرور زمان کردمذاکرات کمکی به حل موضوع نکرد و 
.نینجامیدنتیجه مناسبی بهخواهی آمریکا و برخی کشورهاي اروپاییزیاده

محورتهاجمی ارزشاي دیپلماسی هسته
گراییاصولگفتماندربرجستگی خاصیايهستهپروندهطلبی،اصالحگفتمانبارقابتدر
خودگفتماندنبال هژمونی کردنبهايهستههايفعالیتبرتمرکزباگفتماناینچراکهیافت،

محمودانتخاباتیهايخوبی در سخنرانیبهبرجستگیاین.بودخارجیسیاستحوزهدر
قابلاشجمهوريریاستدر دورهويهايسیاستوهاگیريموضعهمچنین،ونژاداحمدي
محمودگراياصولدولتتوسطايع هستهموضوپیگیري دیپلماسی تهاجمی در.استمشاهده
سربرتنشافزایش.کردتشدیداي راهستهموضوعسربرغربوایرانتقابلنژاد،احمدي
برغربسويازاقتصاديوفشارهاي سیاسیاعمالبهمنجرغربوایرانمیانايهستهموضوع

).103: 1393دهقانی فیروزآبادي و عطایی، (شد ایران
نژاد، مقامات سیاست خارجی ایران متقاعد شدند که ، با روي کار آمدن احمديدر واقع

اي ایران تداوم تعلیق بلکه پایان دادن به برنامۀ هستهتنهانههدف اصلی آمریکا و اتحادیه اروپا 
Chatham(گیري سیاست خارجی خود گرفتند به همین دلیل، تصمیم به تغییر جهت. است

House, 2006 ؛Haji-Yousefi, 2010: 8-9.(نژاد دیپلماسی جدیدي در ، دولت احمديرونیازا
سالۀ ایران در 16رویکردي که با توجه به تجربیات . اي اتخاذ کردبرخورد با موضوع هسته
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سیاست «نژاد با پذیرش یک بر این اساس، دولت احمدي. آمدبه وجودبرخورد با غرب 
ی جدید بر این امر پلماسید.یاست خارجی امتناع ورزیداز انفعال در س» 1جویانهخارجی مواجهه

هاي غرب در این زمینه تسلیم داشت که اگر ایران از انفعال اجتناب ورزد و در مقابل فشاردیتأک
).142: 1387موالنا و محمدي، (نشینی خواهد کرد سازي، غرب نهایتاً عقبنشود، با ادامۀ غنی

همواره بر رعایت حقوق قابل پذیرش نبوده و ايهاي هستهعالیتدر این دیپلماسی تعلیق فهمچنین، 
اگر بر اساس قانون، حقوقی به رسمیت مبنا،بر این. شده استها و رعایت قانون تأکیدهمه طرف

ها شناخته شده است، باید عادالنه تحقق یابد و اگر تعهداتی، مشخص شده است، باید همه به آن
ن خط قرمز مذاکرات تعریف شده است، غیرقابل مذاکره بودن حقوق عنواآنچه به. متعهد باشند
هر آنچه مانع پیگیري این حق و یا ایجاد محدودیت بر سر راه اعمال آن . استایراناي مسلم هسته

). 82- 3: 1386آبادي، غریب(گردد، هیچ جایگاهی ندارد
بر پایۀ چندین اصل نژاديداحماي ایران در دوره مشی جدید هستهبنابراین، دیپلماسی و خط

: قرار داشت
اي که هاي هستهاي و ازسرگیري بخشی از فعالیتقاطعیت در حفظ چرخۀ سوخت هسته- 1

بر این مبنا، ایران اعالم صورت داوطلبانه در دوره اعتمادسازي به حالت تعلیق درآمده بود؛ به
یابد اما هرگز درباره امه میالمللی انرژي اتمی ادکرد که مذاکرات و همکاري با آژانس بین

?The Iranian Nuclear Treat: Why it Matters(سازي مذاکره نخواهد کرد توقف غنی

November 24, 2014(.
رویکرد جدید نسبت به بازیگران و خارج کردن انحصار پرونده و مذاکرات از دست - 2

گام و یا دفع بهاستراتژي گامسه کشور اروپایی؛ دولت جدید بر این باور بود که اروپا بر اساس 
اي در آمیز هستهوقت در پی آن است تا در نهایت حق ایران در دستیابی به فناوري صلح

بنابراین، با خارج کردن ابتکار عمل از دست اروپا و هاي مذاکرات گم شود؛هزارتوي البی
با تشکیل جبهۀ کننده در مذاکرات آتی را افزایش داد و هاي شرکتغرب باید تعداد دولت

. شرق در مقابل جبهۀ غرب و بر اساس استراتژي نگاه به شرق، مسیر را به نفع ایران عوض کرد
هاي خود موفق به گرفتن امتیازات الزم نشده و راه از طرف دیگر، ایران متناسب با همکاري

).69- 9: 1386فالحی، (آغازشده با اروپا به تأمین منافع ملی ما منجر نخواهد شد 
هاي حقوقی و خارج کردن پرونده از مجاري صرفاً سیاسی و قرار دادن آن در چارچوب- 3

، اساسنامۀ آژانس، پادمان و NPTمعاهدة (المللی بر اساس اسناد چهارگانه در دایرة آژانس بین
هاي صادرشده علیه باره، دولت همچنین قطعنامهدراین؛ )22: 1385اجاقلو، ) (پروتکل الحاقی

1. Confrontational Foreign Policy
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المللی انرژي و آن را مغایر با مفاد آژانس و فاقد ارزش را نشانه تضعیف آژانس بیناي هبرنامه هست
پائیس قطعنامه سوم را نیز در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی النژاداحمديدکتر . و اعتبار دانست

).15/12/1386روزنامه اعتماد ملی، (اعالم کرد»شلیک به اعتبار شوراي امنیت«
اي خود مبنی بر بازنگري و بازتعریف دیپلماسی هستهابگرادولت اصول،ببدین ترتی
، حفظ چرخه سوخت و عدم تعلیق آن و نیز خارج کردن قید و شرط با آژانسهمکاري بی
اي از مجاري صرفاً سیاسی، نوعی دیپلماسی تهاجمی در سیاست خارجی راجع به پرونده هسته
بارهدراین. در برابر غرب بود»بازدارندهتقابل«اب آن اي ترسیم کرد که بازتبرنامه هسته

:در سخنرانی خود در نشست سازمان ملل اظهار داشتنژاداحمدي
آمیز تسلیحات اتمی و اشاعه آن و همچنین اعمال آپارتاید در دستیابی به فناوري صلح«
ما نگرانیم که با .... اي دو خطر عمده و در تقابل آشکار با آرامش و صلح جهانی است هسته

اي و ممانعت از سلطه کامل بعضی کشورهاي قدرتمند بر منابع و فناوري انرژي هسته
در آینده شاهد شکاف عمیق بین کشورهاي قدرتمند و دیگران وبرخورداري کشورهاي دیگر،

جمهوري اسالمی ایران براي تعامل سازنده ....ها به کشورهاي تاریک و روشن باشیمتبدیل آن
برخی کشورها نماید اما چنانچهعادالنه پیشنهاد خود را با حسن نیت ارائه میوگويگفتو 

قطعاً در همه مسیر حرکتی بخواهند با زبان زور و تهدید اراده خود را بر ملت ما تحمیل کنند،
).57- 8: 1387دهقانی فیروزآبادي، (»اي تجدیدنظر خواهد کردخود در زمینه هسته

گران پیامد این نوع دیپلماسی را اي، برخی تحلیلها در مورد برنامۀ هستهسیاستهمین بنا بر
ازاقتصاديوفشارهاي سیاسیو اعمالايهستهموضوعسربرغربوایرانمیانتنشافزایش

) 103: 1393دهقانی فیروزآبادي و عطایی، (دانند ایران میغرب علیه جمهوري اسالمیسوي
ث کاهش شدید قیمت نفت و کاهش ارزش پول جمهوري اسالمی ایران در ي که باعاگونهبه

). Arikan, 2014: 1-2(1برابر دالر گردید

وآمدرفتاي در دیپلماسی هسته
ها و وضعیت اقتصادي جمهوري اسالمی باعث شد که گفته شد، تشدید تحریمطورهمان

الف دولت در اولویت هاي مخکه همدلی جهت ارتقاي منافع ملی حتی از سوي گروه
پردازان سیاست خارجی، از به همین دلیل برخی از نظریه. گذاري خارجی قرار گیردسیاست
عنوان شرایط مطلوب در پیشبرد سیاست خارجی در دورة روحانی یاد آمده بهبه وجودشرایط 

نژاد، ظهور شکلی از اقتصاد در قالب اقتصاد بومی تحت عنوان پلماسی دولت احمديپردازان حامی دیالبته برخی از نظریه. 1
.دانندهاي مثبت این نوع دیپلماسی میرا از دستاورد» اقتصاد مقاومتی«
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خارج شدن انتخاب روحانی نقطه شروع برايبر مبناي این تحلیل، ). Bastani, 2014: 4(کنند می
.شوداي ایران محسوب میبست هستهاز بن

اي از المللی و حل و فصل مسئلۀ هستهدر همین راستا، روحانی روابط سازنده با جامعۀ بین
اي جمهوري از دید وي مذاکرات هسته. داندطریق مذاکره را اساس سیاست خارجی خود می

عدم - 1: ازاندعبارتها این چالش.اسالمی ایران با چندین چالش عمده همراه بوده است
فقدان اجماع راجع به دیپلماسی و - 2اطالعات حقوقی و سیاسی سازمان انرژي اتمی ایران، 

بدین معنا که دو گرایش . 1»اجماع ملی«چالش فقدان -3سیاست خارجی در داخل کشور، 
یز بر سر برنامۀ آمداراي همزیستی مسالمت) گراییطلبی و اصولاصالح(عمده سیاسی کشور 

کند، المللی را حمایت میجامعه بین2»وگوگفت«که یک گرایش از یدرحالاي نیستند؛ هسته
که منجر » 3گیري هماهنگنظام تصمیم«فقدان یک -4. دیگري مخالف گفتگو و مذاکره است

نقش مخالفان نظام در ایجاد موانع در سیاست- 5. به یک رفتار سیاسی آشفته گردیده است
که نقطه شروع - هاي جمهوري اسالمی از نطنز رابرداري منافقین از فعالیتخارجی؛ وي پرده

و در -6. نمایداي ایران عنوان میعنوان چالش کلیدي براي سیاست هستهبه-بحران بوده است
از . شودگذاري محسوب میکه مانعی بزرگ بر سر راه سیاست4»فرهنگ سیاسی«نهایت، فقدان 

گیري و در نظام تصمیمومرجهرجی نوعبهنبود احزاب و فرهنگ سیاسی منجر دید وي 
، تقویت فرهنگ ومرجهرجبنابراین، تنها را پایان دادن به این ؛ گذاري گردیده استسیاست

.)Tabatabai, June 24, 2013(ی احزاب است دهسازمانسیاسی و 
در » 5جدي و اساسی«به مشارکت رغم تعهد دولت یازدهم علیها، با توجه به این چالش

اي، تعامل سازنده را اصل کلیدي در سیاست خارجی جهت حل و فصل پرونده مذاکرات هسته
در سایه.آیدنمیدستبهانزواسایهدرپیروزيگاههیچ«از نظر روحانی . کنداي عنوان میهسته

اشد، توأم باشد با دیپلماسی و باید سازنده باشد، مؤثر بتعاملکهالبتهآید؛میدستبهتعامل
نرمش قهرمانانه، البته که باید تعامل در کنار حاکمیت ملی باشد، استقالل باشد، اجراي خواست 

بر همین مبنا، در تبیین دیدگاه اعتدالی خود ). 12/9/1392سخنرانی دکتر روحانی، (» مردم باشد
ملتعرضبهرااي نکاتیهستهمسئلهوخارجیسیاستزمینهدانم درضروري می«:گویدمی

نهتسلیم،نهیعنیاست؛اعتدالسیاستخارجی،مسائلزمینهدردولتسیاست. برسانمایران
اتخاذ چنین گفتمانی، ). 12/11/1392سخنرانی حسن روحانی، (تقابل نهانفعال،نهسازش،

1. National Consensus
2. Dialogue
3. Coherent Decision-making System
4. Political Culture
5. Serious and Substantive
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. در دولت روحانی گردید» 1وآمداي در رفتدیپلماسی هسته«ساز زمینه
هاي طرف الملل و سیاست خارجی به معناي تالشدر سیاست بین» وآمددیپلماسی در رفت«

تواند ها گر چه میاین تالش. سوم براي کمک به دو طرف دعوا جهت رسیدن به توافق است
گران طرف سوم مکرراً بین دو طرف در حال ها و میانجیآمیز نباشد اما چون دیپلماتموفقیت

؛)Fey and Ramsay, 2010: 530(نامند وآمد میند آن را دیپلماسی در رفتباشوآمد میرفت
هاي مکرر و رفت و برگشتی میانجی است به معنی سفروآمدرفتیگر، دیپلماسی در دعبارتبه

Dauda and(گیرد ی توافق بین کشورهاي متخاصم صورت میدهسازمانکه در تالش براي 

Yusuf Bako, 2012: 2.(
هاي هنري کسینجر، وزیر سابق امور خارجه الح نخستین بار براي توصیف تالشاین اصط

به کار رفت » 2یوم کیپور«ایاالت متحده آمریکا، جهت کمک به پایان مخاصمات در جنگ 
)Lenczowski, 1990: 131 .( نکتۀ قابل توجه در این نوع دیپلماسی، مذاکراتی است که با طی

3مختلف) هايکشور(ها بین مکانوآمدرفتی طرف ثالث در هاي طوالنی توسط میانجمسافت

کنندگان در واقع، مذاکره). Hoffman and Hoffman-Andrews, 2010: 6(گیرد صورت می
یک از دو طرف حاضر به یچهکنند که مادامی استفاده میوآمدرفتاغلب از دیپلماسی در 

البته، برخی هم این نوع دیپلماسی را . ندشناسایی یکدیگر براي انجام یک مذاکره مطلوب نیست
گذاري المللی کشور و نیز جذب سرمایهدر واکنش به شرایط موجود داخلی و بهبود تصویر بین

).Dauda and Yusuf Bako, 2012: 2(نمایند خارجی اتخاذ می
البته، برخی هم این نوع دیپلماسی را در واکنش به شرایط موجود داخلی و بهبود تصویر 

,Dauda and Yusuf Bako(نمایند گذاري خارجی اتخاذ میالمللی کشور و نیز جذب سرمایهبین

رو، هدف این نوع دیپلماسی کسب اعتبار از طریق ایجاد یک سیاست خارجی ینازا). 2 :2012
کنندة سیاست جهانی در سطوح مختلف، است هاي بزرگ ادارهجویانه با قدرتهمکاري

)Pavgi and Kadaba, 2012: 24.(
اي مصداق این نوع دیپلماسی با تسامح در مورد نوع دیپلماسی دولت یازدهم در مسئله هسته

متعدد نمایندة سیاست اي دولت روحانی، اوالً سفرهايدر دیپلماسی هستهچراکهکند؛ پیدا می
اي جمهوريکننده جهت حل و فصل مسئلۀ هستههاي مختلف نقشی تعیینخارجی به کشور

عنوان ابزاري جهت بهبود اي بهثانیاً؛ دولت روحانی از دیپلماسی هسته. اسالمی ایران داشته است
ثالثاً؛ هدف ؛ وگذاري خارجی استفاده کرده استالمللی کشور و نیز جذب سرمایهتصویر بین

1. Shuttle Nuclear Diplomacy
2. Yom Kippur
3. Different Locations
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.ي بزرگ بوده استهاقدرتاي کسب اعتبار از طریق تعامل با اتخاذ این نوع دیپلماسی هسته
روحانی به نیویورك جهت نظیر سفر- بدین ترتیب، تحرك دیپلماسی ایران در این دوره

ها در حاشیۀ شرکت در اجالس ساالنه مجمع عمومی و مالقات با تعداد بسیاري از رهبران کشور
و 5+1هاي سفر وزیر امور خارجه ایران به کشور، )Khaloozadeh, August 31, 2014(اجالس

هاي مختلف وین، ژنو و لوزان در نشست5+1شمار با اعضاي هاي دوجانبۀ بییداردبه دنبال آن 
و همچنین رکورد قابل توجه سفرهاي وي به کشورهاي عراق، اندونزي، امارات، ژاپن، 

سیاست خارجی و (طی دو سال اخیر .... قرقیزستان، عمان، قطر، اتریش، روسیه، سوئیس و 
و نیز استفاده از ابزار مذاکره جهت ) 17/1/1393ید، گفتمان اعتدال دولت تدبیر و ام

ايهستهبستبنبهنسبت حل نهاییراهپیدا کردن یکوبا غربروابطسازي و بهبوديعاد
)Adib-Moghaddam, 6 April 2014( شودمحسوب میوآمدرفت، از مصادیق دیپلماسی در.

اي بوده هاي غربی بر سر برنامه هستهشورهدف اتخاذ این دیپلماسی نیز دستیابی به توافق با ک
انداز اقتصادي کشور را تهدید به حمله را از میان بردارد بلکه چشمتنهانهاست تا از این طریق 

ترین جمالت روحانی در یکی از کلیديدر همین زمینه، ). Bastani, 2014: 3(نیز بهبود بخشد 
» هایفیوژ در کشور بچرخد و هم چرخ کارخانههم باید سانتر«:انتخاباتی خود اظهار داشت که

)Arikan, 2014: 4-5 .( ،برد«حل اي راهوي تعهد دولت خود را در برنامۀ هستهبر همین مبنا-
ي که در حل مسئله اگونهبه، )Batmanghelidj, September 12, 2014(اعالم کرده است 1»برد

امتیازات منافع ملی کوتاه نیامده و از جامعۀ وجه از یچهبهقرمزخطوطرعایتاي، ضمن هسته
2با جمهوري اسالمی ایران صحبت نمایند» زبان تکریم و نه تحریم«خواهد با المللی میبین

)Iran: New President, New Sanctions, 15/8/2013 .( با توجه به این واقعیت که منطق حاکم
گرایی بزرگ غربی از سیاست اعتدالهايالملل قدرت است، امید است قدرتبر روابط بین

.گیرانه نیندیشنددولت ایران سکویی براي امتیاز گیري بیشتر و رویکرد باج

گیرينتیجه
در این پژوهش، گفتمان حاکم بر سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران طی سه دوره و 

نتیجۀ این پژوهش باید عنوانبه. اي مورد بحث قرار گرفتتأثیر آن بر اتخاذ نوع دیپلماسی هسته
درتحول گفتمانیکهاستآننشانگرایراناسالمیجمهوريخارجیسیاستگفت که تجربه

1. Win-win
توجه به منافع ملی و بدون گرفتن هیچ امتیازي تن به سازش با غرب البته مخالفان دولت روحانی معتقدند که دولت وي بی. 2

کوتاهی کرده است ) Inalienable Right(» حق مسلم«عنوانبهاي داده و در پیگیري منافع ملی و تثبیت حق هسته
)Ehteshami, 8 January, 2014.(
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بودهالمللیبینواياز منطقهخارجی اعموداخلیفردي،سطوحدرمختلفتحوالتتابعآن
وسویکازمتفاوتو عالئقسالیقبامختلفجمهوررؤسايرسیدنقدرتبهاست و با
وتغییردچارنیزایرانسیاست خارجیيهاگفتماندیگرسويازخارجیوداخلیتحوالت

حاملوقائلوپرداختهوکه خودساختهگیرندهتصمیمافرادکهايگونهشود، بهمیتحول
زمینهنیزداخلیتحوالت.کنندمیحاکمنیزخارجی ایرانسیاستبرراهاآنهستند،هاگفتمان

فراهمراهاآنازدیگربعضیگرفتنقراردوردستدرها وگفتمانازبرخیبودنسترسددر
تحوالتدرمقومینقشنیزجهانیوايمنطقهسطوحدرهابروز گفتمانوظهور. سازدمی

.دارندوداشتهایراناسالمیجمهوريخارجیدر سیاستگفتمانی

خود نوبۀاسالمی بهجمهوريخارجیسیاستردگفتمانیها، چرخهبا توجه به این مؤلفه
دیگر، گفتمان عبارتبهاي در ادوار گوناگون بوده است؛هاي متفاوت هستهساز دیپلماسیزمینه

گیري در روابط خارجی کننده نوع تعامل و تصمیمحاکم بر سیاست خارجی در هر دوره تعیین
زدایی گرفته از تنش- ه شاهد تنوعی از رفتارها اي کگونهاي بوده است بهویژه در زمینۀ هستهو به

بنابراین، با ایم؛در دیپلماسی جمهوري اسالمی ایران بوده-محوريتا سیاست تهاجمی و تعامل
هاي برآمده از آن، هاي حاکم و در نتیجه دیپلماسیهاي گفتمانها و دستاوردتوجه به پیامد

ارجی مطلوب و در پی آن، دیپلماسی موفق عنوان الگوي یک سیاست خآنچه را که باید به
-دولتچراکه منطقِ. گرایی استواقعوگراییآرمانمدنظر قرار داد، تلفیق منطقی دو گفتمان

کنندهایجاباسالمیانقالبمنطقوبینیو واقعگراییواقعمستلزمایراناسالمیجمهوريملت
سیاسترو،ازاین.گرددبرقرارتوازنهاآنبینکه بایداستخارجیسیاستدرگراییآرمان

مطلوبوموفقبگذارد،اجرابههمباراگفتمانیجزءدواینکهدر صورتیعملدرخارجی
بوده و دیپلماسی برآمده از آن هم باعث ارتقاي منافع ملی جمهوري اسالمی و بهبودشان و 

.گرددالملل میجایگاه آن در نظام بین
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