اعتبارسنجی کارآمدی رویکرد اعتدالی در سیاست خارجی ایران
و راهبردهای منطقهای دولت دوازدهم
*
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ضیاءالدین صبوری

چکیده
رویکرد اعتدال بهعنوان یک رویکرد سیاسی بهطور بالقوه میبایست از این ظرفیت و توانمندی برخوردار
باشد که بتواند از تمامی گرایشهای موافق و مخالف برای رسیدن به اهدافش کمک بگیرد .با این تفسیر،
اعتدال در سیاست خارجی مفهمومی در تقابل با تندروی و حتی اصالحطلبی به مفهوم تجدیدنظرطلبی
و تحولخواهی تلقی میشود و شاید بتوان آن را نوعی محافظهکاری دانست .به نظر میرسدد ،دولدت
دوازدهم که بر اعتدال در تمامی حوزهها در استمرار دولت یازدهم اصرار داشته است ،کمتر توانسته این
رویکرد را در سیاست خارجی و روابط منطقهای خود پیاده و بهرهبرداری کند .براین اساس ،مقاله حاضر
با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ،این پرسش اساسی را مطرح کرده است که "کارآمدی مفهوم
اعتدال در سیاست خارجی و روابط منطقهای دولت دوازدهم چگونه ارزیابی و اعتبارسنجی میشود؟"
در پاسخ به این پرسش و در مقام صورتبندی فرضیه ،مقاله تحلیل و تبیین کرده اسدت کده "مفهدوم
اعتدال ،بیش از آنکه به لحاظ عملی در دولت دوازدهم و سیاست خارجی آن نمود داشته باشد ،انتزاعی
و غیرعملی و بدلیل آن که ماهیتاً ناممکن بوده ،لذا ناکارآمد بوده است" .یافتههای مقاله بیانگر آن است که
با افول و بیرمق شدن رویکرد اعتدالی دولت دوازدهم ،روند سیاست خارجی و راهبرد منطقهای ایران
مجدداً به تنگنای امنیتی مبتال شد و به وضعیت تنش با قدرتهای جهانی و منطقهای بازگشته و درنتیجه،
تسری تنشهای ناشی از بنبست پیشآمده در مسیر برجام ،پیامدهای وخیمتری برجای گذاشته است.
بازگشت به مخاصمه مستقیم و پرشدت با ایاالت متحده در پی خروج دونالد ترامپ از توافقنامه برجام
و در نتیجه آن ،و ضع و تشدید تحریمهای یکجانبه از سوی آمریکا و همچنین تداوم درگیری در بحران
سوریه و سایر چالشهای منطقهای ازجمله تنشزائی با کشورهایی چون عربستان و غوطهور شدن در
ابهام راهبردی در ارتباط با برخی قدرتها از جمله اروپاییها ،از شاخصترین این پیامددها میباشدد.
بنابراین ،هیچکدام از تحوالت و رویدادهایی که سیاست خارجی و روابط منطقهای دولت دوازدهم اکنون
با آن مواجه گردیده ،نویدبخش امیدواری نسبت به کارآمدی سیاستهای اعتدالگرایانه یا تحقق کامل
اهداف اعتدالی در دولت دوازدهم نمیتواند باشد.
واژگان کلیدی :سیاست خارجی ،دولت دوازدهدم ،رویکدرد اعتددالی ،پروندده هسدتهای ،تعامدل
سازنده با منطقه و جهان
 .1دکتری تخصصی روابط بینالملل و رئیس هیأت مدیره انجمن علمی ایرانی روابط بینالملل
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مقدمه
بحث و گفت و گو در حوزه روابط بینالملل ،از آن جهت باید مانع و جدامع باشدد کده
دربرگیرنده واقعیاتی درهم تنیده است .از این رو ،این یک باور تصدیقشده در مطالعات
روابط بینالملل است که بازیگران هرگز در خأل به رفتارهای خود شکل نمیدهند؛ بلکه
از فضای گفتمانی و هنجداری دروندی و بیروندی خدود بده شددت تدأییر میگیرندد .در
چارچوب این اصل منطقی ،رویکرد اعتددال1و جریدان اعتددالگرائی درسدت زمدانی در
فضای سیاسی جمهوری اسالمی مطرح شد که جوّ رادیکالیسم و آرمدانگرایی افراطدی و
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رادیکالیستی بر کشور حاکم شده بود؛ سیاست خارجی دولتهای نهدم و دهدم در قبدال
پرونده هستهای و روابط با همسایگان خارجی و قددرتهای بینالمللدی بده پدایینترین
سطح خود رسیده بود و سازمان ملل مدام و متوالی علیه جمهوری اسالمی قطعنامه صادر
میکرد .در این فضا ،حسن روحانی ،با شعار اعتدال و بر مدار عقالنیت ،خرد و تسداهل
در سیاست داخلی و خارجی وارد عرصه انتخابات شد و با پیروزی در آن دولت یازدهم
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را آغاز کرد .از دید اعتدالگرایان ،مهمترین موفقیت دولت یدازدهم ،بده نتیجده رسداندن
برجام2پس از  12سال بود که در ادامه آن موفق به لغو تمام تحریمهای مربوط به برنامده
هسته ای از طرف سازمان ملل و آمریکا شد؛ اما از همدان آغداز دولدت دوازدهدم ،عددم
همراهی نهادها و شخصیتهای بیرون از دولت با اعتدالیون -که بنام دلواپسان در فضای
عمومی شناخته میشدند – خود را نمایان کرد و با خروج آمریکا از قطعنامه  5+1عمالً
شاخصترین موفقیت دولت اعتدال  ،از نظر مخالفان به ناکدامی و شکسدت منجدر شدد.
تشدید تنش ها با آمریکا و اتحادیه اروپا تدا تعمیدق اخدتالف و تقابدل بدا همسدایگان و
کشورهای منطقه ،مؤید ادعای آنهاست .لذا این موضدو (فرضدیه مطدرح میشدود کده
«سیاست خارجی روحانی در دولت دوازدهدم تدا پایدان سدال  ،1398چنددان موفقیدت
چشمگیری نداشته است».
این مقاله در ادامه تالش خواهد کرد کارآمدی رویکرد اعتدالی دولدت دوازدهدم در
چندین شاخص مهم از جمله سرنوشت پرونده هستهای و فرجام برجام ،رابطه با آمریکا

1. Moderation approach
2. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA
(

و اتحادیه اروپا و روابط با کشورهای منطقه و بحران سوریه را واکاوی و مورد ارزیدابی
قرار دهد.
 .1پیشینه تحقیق
د ر زمینه تحقیقات داخلی و خارجی ،کمتر پژوهش منسجم آکادمیکی به چشم میخورد
که به موضو تداوم یا تغییدر رویکدرد اعتددالی در مدتن سیاسدت خدارجی روحدانی و
کارآمدددی آن در دولددت دوازدهددم (دوره دوم دولددت روحددانی پرداختدده باشددد .بیشددتر
پژوهشها به تحلیل گفتمان هستهای ایدران در دوره اعتددال پرداختهاندد ،امدا بده نقدد و
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بررسی کارآمدی دولت در موضو هستهای نپرداختهاند .برای نمونه ،میتدوان بده مدوارد
ذیل اشاره نمود:
 . 1سید جالل دهقانی فیروزی و مهدی عطایی ( ، 1393در پژوهشی تحدت عندوان
«گفتمان هستهای دولت یازدهم» ضمن اشاره به موضو هستهای بهعنوان مهمترین مسئله
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در یک دهه گذشدته اشداره دارد کده انتخابدات
ریاست جمهوری خرداد ماه  1392منجر به تحول گفتمانی در موضو هسدتهای گردیدد.

در این انتخابدات ،حسدن روحدانی بدهعنوان حامدل و مطرحکنندده گفتمدان اعتددال یدا
اعتدالگرایی توانست نظام معنایی این گفتمان را عمومیت بخشیده وآن را هژمونیک کند.
این پژوهش ،با استفاده از نظریه گفتمان الکال و موفه ،چارچوبی نظری را فراهم آورده و
در این چارچوب ،به تبیین عناصر و دقایق گفتمان ناظر بر موضدو هسدتهای در دولدت
یازدهم و کشمکشها و رقابتهای هژمونیک میدان ایدن گفتمدان و گفتمانهدای رقید
میپردازد .نویسندگان ،عوامل سیاسی بیشتر ،فعالتر و منسجمتر ،بهکارگیری فرایندهای
طرد و برجستهسازی میزان دسترسی باال و اعتبار بیشتدر نسدبت بده سدایر گفتمانهدای
رقی د

را عوامددل هژمونیکشدددن و موفقیددت ایددن گفتمددان میداننددد .پژوهشددگران در

نتیجهگیری بیان مینمایند که «اگرچه گفتمان اعتدال توانسته با برخورداری از قابلیتهای
هژمونیک ،دال مرکزی تعامل سازنده را به موقعیتی هژمونیک برساند ،امدا ایدن هژمدونی
دائمی نخواهد بود و گفتمانهای رقید

در عرصده اجتمداعی تدالش میکنندد هژمدونی
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گفتمان اعتدال در موضو هستهای را به چالش کشدیده و در لحظده ازجاشددگی ،زمینده
هژمونیک شدن خود را فراهم آورند».

 .2هادی آجیلی و رحیم افشاریان ( ، 1395در مقالهای با عنوان «گفتمدان اعتددال در
سیاست خارجی دولت یازدهم» ،بدا وامگیدری ایدن گدزاره از لوزیدک ،کده مقبولیدت و
هژمونیک شدن یک گفتمان ،عالوه بر راهکارهای بالغی ،منوط به کس

یدک موقعیدت

نهادی مطلوب است ،مدل پنجگانه روزندا را مددلی بدرای تنظدیم جهدتگیری سیاسدت
خارجی ایران معرفی کرده تا از طریق آن ،عوامدل و مواندع جهدتگیری ناپایددار زدوده
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شود .نویسندگان اینگونده داوری کردهاندد کده «تصدمیمگیران سیاسدت خدارجی دولدت
یازدهم تا حدودی در رعایت اصول پیشگفته (منظور رویکرد نظری روزنا است موفدق
بودهاند که نتایج آن ملموس و قابل مشاهده است» .اما واقعیت این است که ایدن داوری
نویسندگان در مقاله ،بعدها نتوانست درخصوص دوره بعدی دولت قابلیدت تعمدیم پیددا
کند.
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 . 3اردشیر سنایی و رضا حجت شمامی ( ، 1396در مقالهای تحت عندوان «مواضدع
گفتمانی و جهتگیریهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران» ،ضدمن بیدان ایدن
نکته که دالیل اصلی تفاوت تصمیمات و رویکردها در حدوزه سیاسدت خدارجی ایدران
بیش از هرچیز برآمده از دیدگاههای هویتی و مبانی فکری شکل گرفته در طدول تداریخ
گذشته است ،این پرسش اصلی را مطرح کرده است که« :سیاستهای هدویتی دولتهدا
چه نقش وتأییری بر رویکردهای سیاست خارجی ایران بدین سدالهای  1376تدا 1394
داشتهاند؟» .نویسندگان تبیین کردهاند که عناصر و دقایق گفتمان اعتدال براساس ماهیدت
آرمانگرای واقعبین آن ،در یک زنجیره هم ارز ،قدوامبخش و هویتدهندده ایدن گفتمدان
بوده و قابل تفکیک و تجزیه نیستند .لذا نتیجهگیری نویسندگان نیز توأم بدا برداشدتی ندا
امیدانه از توان پیافکنی گفتمانی مستقل از سوی گفتمان موسوم به اعتدال میباشد.
 .4رضا اختیاری امیری ( ، 1396در پژوهشدی بدا عندوان «محددودیتهای گفتمدان
اعتدالگرایی در ایجاد صلح منطقهای اشاره مینماید که با آغاز به کدار دولدت یدازدهم،
گفتمان اعتدالگرایی به پارادیم غال

در عرصه دیپلماسی تبدیل شد و توسعه مناسبات با

کشورهای همسایه و مسلمان در اولویت دستور کار دولت قرار گرفت .بر همین مبنا ،این

تصور در اذهان حاکم گردید که تحت گفتمان جدید ،امکان تنشزدایی افزایش خواهدد
یافت و در نهایت ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فدارس مانندد عربسدتان ،قطدر و
امارات متحده عربی ،بهعنوان کنشگران مهم عرصه امنیت منطقه ،بده مکانیسدم مشدترکی
جهت ایجاد صلح و امنیت و کاهش خشونتها دسدت خواهندد یافدت .بدا وجدود ایدن
پیشبینیها ،روند تحوالت خاورمیانه و مناسبات فیمابین این دولتها آشکار ساخت که
گفتمان اعتدال ،که فی نفسه و به لحاظ ماهیتی رویکردی سازنده محسوب میگدردد ،بدا
چالشها و محدودیتهای گوناگونی در مسیر بهبود و توسعه روابط با کشورهای عدرب
همسایه و متعاقبا حصول به امنیت و صلح منطقهای مواجه میباشد.
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 .5کیهان برزگر ( ، 1397در مقالهای با عندوان «راهبدرد سیاسدت خدارجی ایدران در
توازن منطقهای» ،این فرضیه را مطرح کرده است که دو اصل «همکاریهای منطقهای» و
«بازدارندگی تهدید از منطقه» (به شکل سخت و نرم باید به نوعی «تعدادل» در شدرایط
جدید برسند تا جایگاه ایران در توازن قوای منطقهای حفظ شود .بر این اساس ،نویسنده
ضرورت ترکی

تدریجی دو راهبرد جاری سیاست خارجی ( ایران بدهعنوان قدویترین

کشور منطقه و ایران در یک منطقه قوی و معرفی راهبرد سومی را اجتنابناپذیر میداند
که از آن بهعنوان «ایران قوی از درون» یاد کرده است.
 .6محسن زمانی و امیر نیاکوئی ( ، 1398در مقاله «واکاوی عوامل مدویر بدر خدروج
ایاالت متحده آمریکا از برجام» ،سعی کردهاند تغییر در سیاست خدارجی روحدانی را از
منظر تغییر رویه آمریکا در قبال لغو توافق برجام مورد تحلیل قرار دهندد کده البتده ایدن
مقاله قدری جانبدارانه بهنظر میرسد.
 .7مقاله عنایتاهلل یزدانی ( ، 2019باعنوان «سیاست خارجی ایران در دوره روحانی،
تغییر و تداوم» 1م عتقد است کده سیاسدت خدارجی مدورد نظدر روحدانی تغییدر در رویده
رادیکالیسم در جمهوری اسالمی بود که در برخی امور مانند برجام ابتدا به موفقیتهایی
رسید ،اما بهدلیل پیشینه رادیکادلیسم در ایدران ،نتوانسدت آن را مددیریت کندد و تدداوم

1. Iranian Foreign Policy During Rouhani Presidency: Perspective on Change and
Continuity
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بخشد؛ البته روی کار آمدن ترامپ بهعنوان ر یاست جمهوری آمریکا نیز در تمایل دولت
روحانی به تندوری بیتأییر نبوده است.
 .8انصار امینی و امیرحسین مصوّر رحمانی ( 2016نیز در مقالهای باعنوان «جریدان
اعتدال در ایران؛ راهی میان لیبرالیسم و روشنفکری دینی» 1،از منظدری دیگدر بده جریدان
اعتدال بهعنوان منشی میا ن روشنفکری دینی و لیبرالیسم در قرن بیست و یکم پرداخته و
استدالل کرده اند که این منش در ایران امکان بروز کمتری را از لحداظ عملدی میتواندد
داشته باشد و بیشتر یک شعار سیاسی در مقابل گروههای رادیکال نظام است.
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 .9محسن زمانی و صادق زیباکالم ( ، 1397در مقالهای با عندوان «مفهدوم تعدادل در
سیستم سیاسی جمهوری اسالمی ایران /مطالعه موردی عملکرد پسابرجامی» ،این پرسش
اصلی را مطرح کرده اند که آیا در ساختاری سیاسی به نام جمهوری اسالمی ایران ،تعادل
سیاسی و اجما نظری بین نهادهای قدرت در موضوعات کالن در حوزه سیاستگذاری
خارجی وجود دارد؟ نویسندگان این فرضیه را به آزمون گذاشتهاند که جمهوری اسالمی
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ایران از عدم تعادل سیاسی و اجما نظر نهادهای قدرت بر سر موضوعات کالن سیاست
خارجی (به عنوان مثال ،انتخاب نو راهبرد امنیت ملی در فضای پسابرجام رنج میبرد.
 . 10سید زکریا محمودی رجدا و حسدین سیاوشدی ( ، 1396در مقالدهای بدا عندوان
« برداشت از نقش ملی و تأییر آن در تحول سیاست خارجی ایران» ،این پرسش را مطرح
کردهاند که چگونه سیاست خارجی دولتها بدر مبندای برداشدت از نقدش ملدی شدکل
میگیرد و این برداشتها چه تأییری در تحول سیاست خارجی و درنتیجه چه نقشی در
دستیابی به اهداف کالن ملی دارد؟ نویسندگان در پاسخ به این پرسدش ،بده تبیدین ایدن
فرضیه خود پرداختهاند که برداشتهای متفاوت از نقش ملی توسط گفتمانهای تجربده
شده در ایران ،به اجرای سیاست خارجی متفاوت و گاه متعارض منجر شده است.
 .11جمیل حسنپور ( ، 1394در مقاله باعنوان «تبیینی تئوریک از چالشهای مندافع
ملی در رویکرد سیاست خارجی ج .ا .ایران :معمای آرمان -واقعیت» ،پرسش کرده است
که به چه عللی پس از گذشت سده دهده از انقدالب اسدالمی ،سیاسدت خدارجی ایدران

1. Moderation movement in Iran; movi ng between Liberalism and religious
intellectualism

ننتوانسته منافع ملی خود را بهطور مستمر و بایبات ،براسداس نگرشدی واقعبینانده دنبدال
کند؟ فرضیه نویسنده بر این گزاره متمرکز شده است که در جمهوری اسالمی ایدران بده
علل و عوامل مختلفی همچون ایدئولوژی انقالب اسالمی و ارزشها و هنجارهای دینی
و مذهبی حاکم بر آن ،ساختارهای سیاسی و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی که میتوان
آنها را تحت مدواردی همچدون تدأییر قدرتمندد هنجارهدا و سداختارهای غیرمدادی بدر
تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی کشور ،اتخاذ سیاستهای ایدئولوژیکمحور و عدم
توجه به تصمیمات استراتژیک ،اتخاذ تصمیمات محاسبهگرایانه و عدم شکلگیری کامل
فرایند دولت-ملت سازی باعث شده است که منافع ملدی در سدطح کدالن یدا نتواندد در
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چارچوب نگاهی رئالیستی مورد توجه قرار گیرد و یا اینکه اگر مورد توجه قرار گرفتده،
این امر بهطور قطعی و تحت شرایط خاص شکل گرفته است.
 .12عباس مصلینژاد ( ، 1394در مقالده «سیاسدتگذاری مندافع متقابدل و عقالنیدت
راهبردی در سیاست خارجی اعتدال» این پر سش اصلی را مطرح کرده است که سیاست
خارجی اعتدال براساس چه نشانههایی سیاستگذاری میشود؟ پاسخ نویسدنده در قالد
این فرضیه در مقاله دنبال شده است که روحانی تالش دارد تا از طریق نشانگان سیاست
خارجی اعتدال یعنی سیاستگذاری منافع متقابل و تصمیمگیری با مدل عقالیی در حوزه
راهبردی ،از الگوی مدیریت بحران برای مقابله با تهدیددات اسدتفاده نمایدد .بخشدی از
نتیجه گیری نویسنده در این دو گزاره خالصه شده است که موضدوعات هدویتی مدانع از
تأمین منافع متقابل در سیاست اعتدال خواهد بود و اینکه هر کشوری که نقش سیاسی و
منافع ملی را با موضوعات هویتی پیوند زند ،طبیعی است که از مشارکتگرایی بر اساس
اعتدال دور میشود.
 .13راجر شاناهان ، 2015(1در مقالهای تحت عندوان «سیاسدت خدارجی ایراندی در
زمان روحانی» ضمن بیان فرصتهای اقتصادی پیش روی دولدت روحدانی در صدورت
حل مسأله هستهای نتیجه میگیرد که بدهدلیل پیوندد عمیدق موضدو هسدتهای بدا رفدع
مشکالت اقتصادی؛ امریکاییان و همسایگان ایران معتقدندد کده موضدو هسدتهای تنهدا
جهت رفع نیازهای اقتصادی آنها میباشد و به دلیل قدرت محددود روحدانی در تغییدر
1. Rodger Shanahan
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اساسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران ،رفتارهای ایران بدرای آنهدا بده ندوعی مشدکو
میباشد.
 .14بابک دهقانپیشه ( ، 2014در یادداشتی در خبرگزاری رویتر تحت عنوان «توافق
هستهای؛ افزایش تنش بین رئیسجمهور و نظامیدان» بیدان میکندد کده اگرچده رویکدرد
سیاست خارجی روحانی با دولت احمدینژاد تفداوت اساسدی دارد ،امدا هددف هدر دو
دولت ،افزایش حداکثر نفوذ تهران در منطقه است و سیاست منطقهای ج.ا  .ایران توسط
رهبری طراحی میشود .این بدان معنی نیست که روحانی هیچ تأییری در امدور خارجده
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ندارد ،بلکه موضو این است که او باید با رهبر انقالب و دیگر ارگانهای قدرتمند -که
دیدگاه آنان در مورد سؤاالت کلیدی سیاست تعیین کننده است – هماهنگ باشد.
 .15سوزان مالونی ، 2014(1در گزارشی از عملکرد سیاست خارجی روحانی تحدت
عنوان «یک سال یبات اقتصادی و تعلیق» ،ضمن بیدان نقدش رهبدری در امدور سیاسدت
خارجی اشاره دارد که با وجود تغییر دولت در تهران ،استمرار زیادی در سیاسدت ایدران
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وجود داشته است .برجستهترین آنها ،ایران کامالً طرفدار رژیم اسد در سوریه است .بدا
این حال ،اختالفات اساسی بین روحانی و سلف وی وجود دارد .روحانی معتقدد اسدت
که کلید گسترش نقش ایران در منطقه ،تقویت اقتصاد ایران است .اما احمدینژاد اقتصاد
را صرفاً موضوعی از سیاست داخلی میدانست .برای روحانی ،بهبود اوضدا اقتصدادی
ایران نه تنها برای حمایت داخلی از دولدت ،بلکده بدرای افدزایش نفدوذ ایدران در امدور
منطقهای و جهانی نیز مهم است .سوزان مالونی در پایان اشاره دارد که روحانی میفهمد
که قدرت اقتصادی ایران جزء الینفک قدرت ملی است .لذا روحانی مجبدور اسدت کده
سیاست هستهای خود را با موضع حل مشکالت اقتصادی پیوند بزند.
بررسی کت

و مقاالت داخلی و خارجی ،توسط پژوهشگران نشان میدهد که بیشتر

موضوعات به صورت گزارش یا یادداشت و کمتر تحقیقدی و در قالد

پدژوهش علمدی

بوده است و در این خصوص ،تحقیق جامع و مدونی صورت نگرفته است .پژوهشهای
یادشده به موضو کارآمدی رویکرد اعتدالی دولتهدای نهدم و دوازدهدم نمیپدردازد و
صرفاً به تحلیل موضو ایران و نقش دولت روحانی ،چارچوبهای نظری رویکدرد (یدا
1. Suzanne Maloney

گفتمان اعتدال و  ...پرداخته است .از سوی دیگر ،متغیرها و سؤاالت تحقیق با موضو
این پژوهش کامالً متفاوت است .بر این اساس ،پژوهش حاضر با توجده بده دو تجربده
متفاوت دولت یازدهم و دوازدهم ،به دلیل شرایط داخلی و منطقهای و جهانی ،برآیندد و
نتایج این دو مقطع زمانی را بهصورت مقایسهای بررسی و به تحلیل کارآمددی سیاسدت
خارجی دولت روحانی در این دو مقطع زمانی میپردازد.
 .2اعتدال در سیاست خارجی
اعتدال در معنای لغوی به معنی رعایت حد وسط و میانه در بین دو حال از جهت کمیت
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و مقدار و از جهت کیفیت و چگونگی است .همچنین اعتدال به معنای توازن و تعادل در
مقدار ،هم وزنی ،برابر بودن دالیل و برابری و یکسانی در کم و کیف نیز میباشد .از این
رو ،اعتدال به معنای میانهروی و پرهیز از افراط و تفریط یدا تنددروی و کنددروی اسدت
(اختیاری امیری. 38 :1396 ،

اعتبارسططططططنمی

تحوالت مختلف در سطوح فردی ،داخلی و خارجی (منطقهای و بینالمللی در طول
بیش از سه دهه گذشته موج

شده تا گفتمانها و خردهگفتمانهای مختلفی بر عرصده

سیاست خارجی ایران حاکم شوند (اختیاری امیدری . 38 :1396،اهمیدت گفتمانهدا در
سیاست خارجی کشورها در چند دهده اخیدر بده دلیدل گسدترش فنداوری اطالعدات و
ضرورت پاسخگویی و اقنا افکار عمومی ،افزایش یافته است .بر این اساس ،گفتمان یک
دولت در سطح سیاست خارجی امروزه به سرعت میتواندد بسترسداز نزدیکدی ،دوری،
همسویی یا اصطکا میان بازیگران گردد .سرعت و ابعاد پیامدهای ناشی از گفتمانهای
سیاست خارجی در جهان امروز در دولتهای ایران نیز به وضوح قابدل مشداهده اسدت.
گفتمان هژمونیک در فرایند انقالب اسالمی که ریشده در سدنت اسدالم دارد ،بهصدورت
بنیادین سیاستهای اعالمدی ایدران را در تعریدف خدود و دیگدران تغییدر داد (دهقدانی
فیروزآبادی . 11 :1384 ،بعد از پایان گفتمان ملتگرایی لیبرال دولت بازرگان ،گفتمدان
اسالمگرایی بهعنوان رقی
نیز در قال

در عرصه سیاست خارجی ایران حاکمیت یافت و تا به امروز

اشکال مختلف ادامه حیات داده است .در واقع سیاست تنشزدایی هاشدمی
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رفسنجانی ،گفتگوی تمددنهای خداتمی ،عددالتخواهی احمددینژاد زمیندهها و بسدتر
عمومیت یافتن گفتمان اعتدال دولت روحانی را در جامعه فراهم نمود.
دقت در برنامههای ارائه شده ،سخنان و به طورکلی ،رفتار و نظم گفتمدانی سیاسدت
خارجی دولت یازدهم جمهوری اسالمی ،نشان از رویکردی میانه در همه بخشها دارد.
فرهنگ سیاسی در گفتمان اعتدال ماحصل تکوین گفتمان انقالب اسالمی و یک جددال
متنی -گفتمانی بین گفتمانهای پیشین خود بدرای تثبیدت شدکل و محتدوای خاصدی از
صورتبندی قدرت است (آجیلدی و دیگدران . 52 :1395،اگرچده براسداس بعضدی از
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رویکردهای گفتمانی ،عامل یا کارگزار انسانی خود در درون گفتمان تعریف میشود و در
چارچوب آن رفتار میکند ،اما تحول گفتمانی در سیاست خدارجی جمهدوری اسدالمی
ایران بیانگر این واقعیت است که رؤسای جمهور در تدوین و تعریف گفتمدان سیاسدت
خارجی این کشور نقشی تعیینکننده ایفا میکنند (دهقانی فیروزآبادی. 13: 1392،
با مفروض پنداشتن این گزاره که به قدرت رسیدن روسای جمهور مختلدف از یدک
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سو و تحوالت داخلی و خارجی از سوی دیگر بر گفتمان سیاست خارجی ایدران تدأییر
میگذارد و آن را متحول میکند ،با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تغییر گفتمانی و
ظهور خردهگفتمان دیگری در چارچوب ابرگفتمان اسالمگرایی میباشیم که بدر اسداس
گفتمان عام این دولت ،گفتمان اعتدالگرایی نامیده میشود .برجسدتهترین ویژگدی ایدن
خردهگفتمان ایجاد تعادل و توازن بین آرمانها و واقعیتها از طریق تلفیق آرمانگرایی و
واقعگرایی در سیاست خارجی میباشد .بددین معندا کده در کندار حفدظ و پایبنددی بده
ارزشها و آرمانهای عالیده (اسدالمی -انقالبدی جمهدوری اسدالمی ،میبایسدت نگداه
واقعبینانه به جهان پیرامونی داشته و بر همین مبنا تصمیمسازی نماید .در حقیقت ،نوعی
همزیستی مسالمتآمیز بین این دو بینش حاکم است؛ که حضور یکی به معندای حدذف
دیگری نمیباشد ( اختیاری امیری. 39 :1396 ،
از مهمترین شخصیتهای دیگر داخلی که به هژمونیدک شددن گفتمدان اعتددالی در
سیاست خارجی کمک شایانی نمود ،هاشمی رفسنجانی بود که با اتخاذ رویکدرد مهمدی
در زمان مسئولیت خود ،نقش برجستهای در عمومیت یافتن این گفتمان ایفا کرد .جریان
اصالح طلبی هم با محوریت سیدمحمد خاتمی و با شدعار تغییدر در گفتمدان ایسدتادگی

اصددولگرایی و بددا در اختیددار داشددتن شخصددیتهای تأییرگددذار ،روزنامددهها و  ...نقددش
تعیینکنندهای در عمومیت یافتن این گفتمان داشت .در حقیقت ،جریان اصالحات منتقد
عقالنیت برخی از امور و به دنبال آن گفتمان اعتدالی برای پیداکردن راهدی میانده بدرای
اصالح برخی از زواید نظام بوده است .لذا براین اساس ،میتوان گفت که «مشی سیاسی
اعتدالی با مشی سیاسی اصالحطلبی همپوشانی دارد .مشی اصدالحطلبی و اعتددالگرایی
نظر خاصی به عقالنیت دارند .به ایدن ترتید

کده عقالنیدت اصدالحطلبان تحدت تدأییر

عقالنیت ابزاری و علمی است ،اما عقالنیت اعتدالگرایی وسیعتر است» (جالیدی پدور،
 :1392سایت داناخبر  .در این میان نباید از نقش بسیار با اهمیدت وزیدر امدور خارجده
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دول ت اعتدال ،محمد جواد ظریف غافل شد؛ چرا که او همدواره در اظهدارات خدود بدر
تعامل سازنده با جهان و نگرش توسعهگرا به سیاست خارجی تأکید کرده است.
ظریف در برنامههای پیشنهادی خود بهعنوان وزیر امورخارجه ،اعتدال را به معنای
ایجاد »توازن میان آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیتهدا بده سدمت آرمانهدا
میداند و اعالم میدارد که «گفتمان -اعتددال در سیاسدت خدارجی بده منزلده حرکدت
واقعبینانه ،خودباورانه ،متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفتگو ،تعامل سازنده و تفاهم بده
منظور ارتقاء جایگاه ،منزلت ،امنیت و توسعه کشور میباشد» (ظریف 15 ،مرداد . 1392
از طرفی ظهور جریانهدای تکفیدری و خشدونتطل

تحتتدأیر شدرایط ندامطلوب

سیاسی و اقتصدادی داخلدی ،رقابتهدای ژئوپلتیدک منطقدهای و همچندین دخالتهدای
قدرتهای فرامنطقهای ،موج

شده تا خشونت و افراطیگری ،که خطری جدی بدرای

صلح و امنیت منطقه و جهان محسوب میشود ،به ویژگی اصلی خاورمیانده بددل گدردد
)مهدیزاده . 53 :1393 ،در چنین فضایی ،با شرو به کار دولت یازدهم ،ایران تالش کرد
تا در قال

پارادایم گفتمان اعتدالگرایی ضمن زدودن تصویر نادرست از اسدالم ،توجده

دولتهای جهان را به سمت مبارزه با خشونت و افراطیگدری هددایت گندد؛ چدرا کده
خشونت و ناآرامی به نفع هیچ یک از کشورهای مسلمان منطقه نبوده و از موانع اصلی در
میسر پیشرفت و توسعه همه کشورها به حساب میآیدد (اختیداری امیدری. 41 :1396 ،
پیشنهاد ایران باعنوان "جهان علیه خشونت و افراط گرایی" (قطعنامه شماره  127مجمع
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عمومی شصت و هشتم را میتوان یکدی از مهمتدرین رویکردهدای سیاسدت خدارجی
روحانی نام برد.
براین اساس ،با آغاز کار دولتهدای یدازدهم و دوازدهدم ،سیاسدت خدارجی ایدران
براساس اعتدال ،خود را به جامعه جهانی معرفی کرد .حسن روحانی شعار اعتدال را در
سیاست خارجی و برای برونرفت از انزوای سیاست خارجی جمهوری اسالمی مطدرح
کرد .براین مبنا« ،اساس و چدارچوب گفتمدان اعتددالگرایی بدر تعامدل و همکداری بدا
کشورهای منطقه و جهان استوار میباشد» (بلوکی ،و دیگران . 44 :1397 ،خارج کردن
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کشور از انزوای بینالمللی از طریق تعامل سازنده ،یکی از عمده محورهای گفتاری برای
برجستهسازی دال مرکزی تعامل سازنده در گفتمان اعتدال است (دهقدانی فیروزآبدادی و
عطایی. 114 :1393 ،

براساس این رویکرد ،دولت روحانی باید چارچوب سیاست خارجی خود را به دور
از جنجالهای سیاسی ،جلوگیری از تنش ،عقالنیدت ،واقدعگرائی و برمبندای دیپلماسدی
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فعال بنا کند .عقالنیت و خرد جمعی دال مرکزی (خرده گفتمان اعتدال بود و مفاهیمی
چون میانهروی ،نفی افراط و خودکامگی ،توازن میدان آرمدان و واقعیدت ،اجمدا ملدی،
اخالقمداری ،قانونگرایی ،شایستهساالری ،حقوق شهروندی ،کارآمدی ،دوری از تخیدل
و توهم ،تمرکز بر تفکر واقعگرا و مدیریتی ،تنشزدایی ،اعتماد متقابل ،بازی برد -برد و
تعامل سازنده با جهان در سطوح داخلی و خارجی را میتدوان از موضدوعات پیرامدونی
این (خرده گفتمان بر شمرد (خلجی . 44 :1393 ،رفع تحریمهای بینالمللدی و بهبدود
زندگی و معیشت مردم از طریق شکستن ساختار تحریمها به واسطه تعامل سازنده و مؤیر
با جهان ،از دیگر استراتژیهای گفتاری در گفتمان اعتدال برای برجستهسازی خود است
(دهقانی فیروزآبادی و عطایی. 114 :1393،

به باور روحانی و ظریف ،سیاست خدارجی در دوره اصدولگرایی ،بدا تنشزایدی و
تندروی ،عمالً ایران را وارد فاز امنیتی کرده و زمینه را برای رشدد و توسدعه همهجانبده
کشور کاهش داده بود .در نتیجه ،برای بازگرداندن کشور به مسیر تعریدف شدده توسدط
اسناد باالدستی ،میبایست دولتی توسعهگرا1قدرت را در دست داشته باشدد ،دولتدی کده
1. Develomental State

اصول تعامل سازنده با جهان را سر لوحه کار خود قدرار داده و زمینده را بدرای رشدد و
توسعه اقتصادی مهیا سازد .ایده دولت توسعهگرا بددین معناسدت کده دولدت در عرصده
سیاست خارجی می بایست تمام تالش خود را برای ایجاد زمینه و انگیزه بدرای رشدد و
توسعه فراهم سازد .به عبارت دیگر ،دولت موفق دولتی است که بهعنوان جاده صافکنِ
رشد اقتصادی کشور عمل کند و فضا را برای اقتصدادی شددن و اقتصدادی دیددن و در
نتیجه ،تعامل با جهان ،جذب سرمایهها و تکنولوژیهای بینالمللی مهیا سدازد و در ایدن
زمینه میتوان به تجربه کشورهایی چون چین ،کره و ترکیه اشاره کرد که بهعنوان الگوی
دولتهای توسعهگرا در عرصه جهانی شناخته میشوند ( . Fritz, 2006: 15-25بر این
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اساس ،سیاست خارجی اعتدال در دولت یازدهم ،بر اصول و محورهای تعامل سازنده با
جهان بنا نهاده شد؛ ایدده ای کده بیشدترین همخدوانی را بدا اصدول و محورهدای دولدت
توسعهگرا داشت (رضایی و ترابی. 134 :1392 ،
اگرچه مدار اقتصادی اولین مدار ارتباط ایران با غدرب اسدت امدا بددون شدک کدار
اقتصادی از مدار سیاسی در روابط بینالملل امکانپذیر است (سریعالقلم 151 :1379 ،و
زبان تجاری بهعنوان نقطه مشتر در تشریک گفتمانی دو طرف است .تالش برای ارتقاء
جایگاه دیپلماسی نفت در چارچوب تعامل ابزاری گفتمان اعتدال بهخوبی گویای احصاء
دالهای منطقی در منظومه گفتمانی آن اسدت (آجیلدی و دیگدران . 59: 1395 ،اندیشده
اعتدال و استوار بر دین باوری و تمسک به تعامل سازنده ،به روابط دوستانه و پایدار بدا
کشورها اندیشیده و در چارچوبِ نظام تجاریِ چندجانبه ،همواره معتقد به تعاملی برابر و
منصفانه ،در حوزه اقتصادی بوده است (روحانی 3،بهمن . 92
سازندگان این گفتمان معتقدند که گفتمان اعتدال میتواند سرآغاز فصل جدیددی از
دیپلماسی فعال و تعاملی برای برطرف شدن سوءتفاهمها و ایجاد فرصتهای جدیدد بده
شمار آید .خردگرایی درسیاست خارجی ،بهعنوان یکی از دقایق این گفتمان تلقی شده که
برمبنای اصل بنیادین «تحلیدل هزینده – فایدده» و بهرهگیدری از اصدل «تفکیدک امدور از
یکدیگر» استوار است .بر این اساس ،قائالن ایدن گفتمدان معتقدندد کده از ایدن طریدق
میتوانند ضمن خروج از بنبستهای سیاسی ،چهرهای جدید از کشور ایران را در روابط
بینالمللی پدیدار کنند تا با کاستن از هزینهها ،بیشینهسازی منافع ملدی صدورت گیدرد.
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در صحیح از ساختارها و کارگزاران بینالمللی و تناس

بین ساختار سیاست خارجی

و کارگزاران دیپلماسی بر مبنای دو اصل بازسازی ساختارها و بازتنظیم مناسبات فرایندها
یکی از بایدهای گفتمان اعتدال عنوان شده است (آجیلی و دیگران . 64 :1395 ،با توافق
هستهای ،مهمترین اقدام در جهت غیرامنیت کردن کشور و ارائه تصویری صدلحطل

از

کشور صورت پذیرفت و با این اقددام بدهنظر میرسدید کده شدرایط بدرای بدهکارگیری
دیپلماسی موفق اقتصادی در دوره پسابرجام فراهم شده باشد ،اما باید توجه داشدت کده
دیپلماسی اقتصادی موفدق در سدایه یدک سیاسدت خدارجی تعداملی حاصدل میشدود.
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درحالیکه عدم پیوستگی و هماهنگی کامل بین حوزههای مختلدف سیاسدی ،فرهنگدی و
حتی نظامی در وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط با روابط خدارجی بدا بخدش
دیپلماسی اقتصادی بهعنوان یکی از موانع مهم دیپلماسی اقتصادی عمل کرده (صبوری و
صالحیان 151-153 :1396 :و در نهایت عناصر گفتمان اعتدال به برجسته کدردن ایدن
نکته روی آوردند که فشارهای بینالمللی و تحریمهای همهجانبه و مشدکالت اقتصدادی
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ناشدی از آن ،نتیجده عملکدرد گفتمدان رقید

در موضدو هسدتهای اسدت (دهقدانی و

دیگران. 117: 1393،

از منظر این گفتمان ،شعارزدگی یکی از آسی های جدی سیاست خارجی اعتدالی و
پایان دیپلماسی است .از این رو ،سیاست خارجی اعتدالی مدعی برقدراری تدوازن میدان
واقعگرایی و آرمانگرایی است .آرمانهایی ازجمله حضور قدرتمند در منطقه و جهان و
حفظ منافع اسالمی ،ملی و انقالبی ایران در کنار پذیرش نقش سایر بازیگران منطقهای و
بینالمللی ،اصلیترین چارچوب تنظیم این سیاستها است (آجیلدی و دیگدران:1395 ،
. 65
گفتمان اعتدال برای اینکه بتواند به منزلت هژمونیک در زمینه هستهای دسدت یابدد،
میبایست اسطوره هستهای خود را عمومیدت میبخشدید و آن را بده گوندهای بازنمدایی
میکرد که گویی توان پاسخگویی به تمام نیازها و مشکالت را دارد .درطول رقابتهدای
انتخاباتی و پس از آن گفتمان اعتدال با بخشیدن وجهی استعاری و عوام به دالهای خود،
توانست نیروهای اجتماعی را حول گفتمان خویش گرد آورد .چنین موفقیتی این گفتمان
را قادر ساخت ذهنیت اجتماعی را تسخیر نموده و با بددل شددن بده تصدور اجتمداعی،

منزلتی هژمونیک یابد (دهقانی فیروزآبدادی و عطدایی . 112 :1393،تأکیدد دولدت بدر
حمایت رهبر انقدالب از رویکدرد هسدتهای دولدت و برجستهسدازی سدخن رهبدری در
خصوص « نرمش قهرمانه» از عوامل مشروعیتسازی این گفتمان در ساختارهای قدرت
خارج از اختیارات دولت بوده است.
گفتمان اعتدال با غیریتسازی تالش دارد پادگفتمانهای خود را به حاشدیه راندده و
هژمونی گفتمانی خود را تثبیت کند .این غیریتسازی حول کسانی شکل میگیرد که بدا
مانعتراشی ،به دنبال به شکست کشاندن مدذاکرات هسدتهای هسدتند .در ایدن سدازوکار
گفتمانی ،مخالفان گفتمان اعتدال افرادی معرفی میشوند که بهدنبال افدزایش هزیندهها و
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فشدارها ،تقابدل بدا جهدان و سدود بدردن از تحریمهدا هسدتند (دهقدانی فیروزآبدادی و
عطایی. 4 :1393،

بر همین مبنا ،دولت تالش نموده در عین توجه به آرمانها و ارزشهدای اسدالمی و
انقالبی ،واقعیتهای داخلی و بینالمللی را نیز مدنظر قرار دهد؛ به گونهای که آرمانها و
ارزشها باعث ندیددن واقعیتهدا و واقعیتهدا نیدز موجد

غفلدت از آرمانهدا نگدردد

(اختیاری امیری . 39 :1396 ،بنابراین ،در این پژوهش برای اینکه بدانیم جریان اعتددال
در سیاست خارجی تا چه اندازه مطابق شعارهای خدود عمدل کدرده و بدین آرمانهدای
انقالبی و واقعیتهای بینالمللی و منطقهای توازن ایجاد نموده است ،بایدد شدواهدی را
بررسی کنیم.
 .2-1پرونده هستهای و برجام
با شرو دولت یازدهم ،پرونده هستهای ایران به و مذاکرات با  5+1به دهمین سال خود
رسید .سیاست خارجی احمدینژاد در دولتهای نهم و دهم موج

تنشهای بسدیاری

در رابطه با غرب و آمریکا شده بود .بنابراین ،نتیجه مذاکرات هسدتهای در ایدن سدالها
مثبت ارزیابی نمیشد .با روی کار آمدن روحدانی ،مدذاکرات از سدرگرفته شدد .تدالش
دولت اعتدال ،لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران بود که از سال  1385شدت بیشدتری
گرفت.
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امنیتی شدن1فرآیندی است که طی آن یک کشور بیش از آنکه بدهعنوان یدک پدیدده
جمعیتی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی شناخته شود ،عمدتاً بهعنوان یدک پدیدده امنیتدی
معرفی میگردد .چنین کشوری در عرصه بینالمللی بهعنوان یک تهدید معرفی میشود و
سایر کشورها تالش میکنند با آن حداقل رابطه و تعامل را داشته باشند ،بر این اسداس،
کشوری که بدهعنوان پدیدده امنیتدی و تهدیددزا معرفدی میشدود ،در تمدامی زمیندهها و
بهخصوص سیاسی و اقتصادی با مشکل مواجه میشود و هزینههای آن بهشدت افزایش
مییابد ).(Pourahmadi and Mohseni, 2012: 143-158
98

در این راستا ،برخی بر این باورند که طی سالیان گذشته و در دوره دولتهای نهم و
دهم ،رفتارهای دولت اصولگرا و مواجهه کشورهای غربی با آن ،ایران را بدهعنوان یدک
پدیده امنیتی معرفی کرد که تهدیداتی علیه امنیت بینالمللی دربرداشت و بدا طدرح ایدن
موضو  ،زمینه برای اعمال تحریمها علیه ایران افزایش یافت .در چنین فضدایی ،دولدت
روحانی با هدایت ظریف تالش نمود تا ایران را از یک معضل امنیتدی بده سدمت یدک
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کشور مشارکتجو و تعاملگرا در عرصه روابط بینالملل معرفی و هددایت نمایندد .بده
باور اعتدالگرایان ،از طریق تعامل سازنده با جهان ،اعتمادسازی ،تنشزدایی ،بهبود چهره
و تصویر ایران و بهخصوص از طریق کس

اعتبار میتوان ایران را نه بهعنوان یک پدیده

و معضل امنیتی ،بلکه بهعنوان کشوری صلحطل

معرفی نمود .از نظر روحانی و ظریف،

سیاستهای دولت قبلی زمینه را برای امنیتیکردن چهره ایران بهوسیله آمریکا مهیا کدرد
(برای مطالعه بیشتر رجو کنید به :رضایی و ترابی. 1392 ،
دولت روحانی با وعده چرخیدن هم زمان چرخ سانتریفیوژها و زنددگی مدردم وارد
انتخابات شد و متناس

با همین شعارها ،سیاست خدود در موضدو هسدتهای را تحدت

عنوان تعدیل سیاست هستهای کشدور و کداهش هزیندههای ناشدی از آن معرفدی نمدود
(دهقانی فیروزآبادی و عطایی . 105:1393،سرانجام توافق هستهای ایران یدا برجدام ،در
 23تیر  1394در وین اتریش منعقد شد .ا ین توافق موفقیتی برای سیاست خارجی دولت
اعتدال بود که توانسته بود مناقشه هستهای ایران را پس از  12سال مدذاکره بدارخره بده

1. securitization

نتیجه برساند .براین اساس ،در  27دی ماه  1394با تأیید یوکیا آمدانو 1،مددیرکل آژاندس
بینالمللی انرژی اتمی2و به موج

توافق برجام ،بالفاصله کلیه تحریمهای هشدت سدال

پیش از آن ،که به برنامه هستهای ایران مرتبط میشد ،برداشته شد .اما با گذشت سه سال
از این رویداد ،برجام در  18اردیبهشت  1397بدون فرجام باقی ماند و آمریکا از توافدق
خارج شد و دونالد ترامپ دستور بازگشت تحریمها علیده جمهدوری اسدالمی ایدران را
صادر کرد .این مرحله ،آغازی برای خارج شدن دولت دوازدهم از ریل اعتدال بود که با
ریاست جمهوری ترامپ همزمان شد.
در این مقطع ،دو نگرش و دوگونه تحلیل مطرح میشود :نگرشی کده معتقدد اسدت
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دالیل عدم توفیق و ناکامی سیاست خارجی اعتدالی در پیگیری برجام ،ریشه در تصدمیم
یکجانبه ایاالت متحده و رئیس جمهور ترامپ داشته و در داحل ،نیدز دولدت روحدانی از
اختیارات الزم برای تصمیم سازی مستقل در حوزه سیالست خارجی برخدوردار نبدوده و
همواره مجبور است سیاست خارجی خود را با نهادهای مختلف تنظیم و هماهنگ کندد
و سایه آرمانگرایی این نهادها بر خواست اعتدالی دولت سنگینی نموده و آن را از ریدل
اعتدددالی بدده بیددرون رانددده و دوبدداره آن را در محددور سیاسددتهای رادیکددالی در برابددر
زیادهخواهیهای ترامپ قرار داده است .نگرش و تحلیل دیگر اگرچه سعی میکند ایدن
واقعیت را که سیاست خارجی به تمامت در اختیار دولت نیسدت ،بپدذیرد و تأییرهدای
جدی برخی نهادهای فرابخشی در حوزه سیاسدت خدارجی را در تحلیدل خدود مددّنظر
داشته باشد ،اما این ناکارآمدی و ناکامی در کارکرد اعتدال را در حوزه داخلی برجستهتر
و پررنگتر میبیند و معتقد اسدت کده در ریدل اعتددال مانددن ،نیازمندد همیداری تمدام
جناحهای قدرت بود و البته که روحانی چنان توان و قدرتی را در خود نمیدید تا بتواند
در مقابل تمام جناح های رادیکال نظام بایستد .بنابراین ،قد خم کدرد و پایدان اعتددال از
همین نقطه آغاز شد .کما اینکه پس از برجام سیاست خارجی به رهبری حسن روحانی
با اتحاد آمریکا -عربستان-اسرائیل مواجه شد و تنشهای منطقدهای جمهدوری اسدالمی
افزایش یافت ( . Abdollahi, 2019به گونهای که پدس از حملده یمدن بده آرامکدوی

1. Yukiya Amano
)2. International Atomic Energy Agency (IAEA
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عربستان ،در  14سپتامبر سال  2019شیخنشینان عربستانی ،در کنار آمریکدا و اسدرائیل،
مسئولیت این حمله را متوجه جمهدوری اسدالمی کردندد .در ایدن راسدتا بارهدا شداهد
سخنرانیهای آتشین و تند سران جمهوری اسالمی و سخنرانیهای حسدن روحدانی در
رابطه با تهدید به مقابله با آمریکا پس از خروج از برجدام بدودهایم ( & Said, Malsin

 Donati, 2019: 3؛
آمریکا پس از برجام ،در ادامه سیاستی که آن را «فشار حداکثری» 1در قبال ایران مدی
دانست ،سپاه پاسداران انقالب اسدالمی را در لیسدت سدازمانهای تروریسدتی قدرار داد.
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جمهوری اسالمی ایران در اقدامی متقابل ،در برابر این فشار حداکثری به کمیتده برجدام
هشدار داد که اگر طی  60روز حمایتهای خود را عملی نکند ،ایران از تعهددات خدود
نسبت به برجام خواهد کاست .اتفاقی که طی پنج گام از  18اردیبهشت تا 15دی 1398
با دلسردی از طرف اروپائی و کمیته برجام صورت گرفت .بنابراین ،جمهدوری اسدالمی
در  15دی  1398بهصورت ضمنی خود را بیتعهد نسبت به برجام اعدالم کدرد و بدر
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برنده سیاست خارجی اعتدالگرایی در دو دولت یدازدهم و دوازدهدم بدا چدالش جددی
داخلی روبرو شد .با توجه به اینکه "عدم دستیابی جمهوری اسدالمی ایدران بده قددرت
هستهای" از همان ابتدا ،کلیدواژه کشورهای عضو برجام بدوده اسدت ،بندابراین خدروج
ایران از برجام و اعالم عددم محددودیت در تعدداد سدانتریفیوژها (ظرفیدت غنیسدازی،
درصد و میزان غنی شده و تحقیق توسعه سیاست خارجی اعتدال را به تغییری آگاهانده
سوق داد و این عوامل میتواند مسیری برای فعال شدن «مکانیسم بازگشت خودکار» 2یدا
«مکانیسم ماشه» 3بر طبق بند  36برجدام در اواخدر دی مداه  1398باشدد کده بده معندای
بازگشت تمام تحریمهای بین المللی است که تا پیش از توافق برجام وجود داشته است.
درچنین وضعیتی که به ندوعی میتدوان آن را بازگشدت بده دوران قبدل از اعتددال و
سیاست خارجی تماجمی دولتهای نهدم و دهدم تلقدی کدرد ،طبیعدی اسدت کده آیدار
دیپلماسی اعتدالی کمرنگ و بتدریج ناپدیدد شدده و بیشدتر رندگ و بدوی سیاسدتهای
تخاصمی و تهاجمی قابل مشاهده باشد .این وضعیت ،از آن جهت که نتوانسته نیروهدای
1. Maximum Pressure Policy
2. Snap Back
3. ToTrigger Dispute Mechanism

تأییرگذار داخلی و جریان حاکم بر هیأت حاکمه ایاالت متحده را بر متعهد ماندن نسبت
به توافق برجام متقاعد سازد ،میتواندد ناکدام و شکسدتخورده بده نظدر آیدد و فرضدیه
پژوهش حاضر نیز از همین نگرش قوام میگیرد .چراکه رویکرد اعتدالی دولدت در دور
اول ،به اندازه ای قوی ظاهر شد که توانست از صدر تا ذیل نظام را حدول ایدده مرکدزی
خود در سیاست خارجی متحد و یکپارچه سداخته و زمینده را بدرای امضدای توافقنامده
برجام فراهم نموده و بر سر آن ،دور میز مذاکره با دشمن استراتژیک خود گرد آید؛ امدا
در دور دوم دیگر از چنین توان و قدرتمندی برخوردار نبود تدا درون و بیدرون را حدول
ایده و گفتمان خود حفظ نموده و تداوم آن را تضمین نماید.
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 .2-2روابط ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا
یکی از مهمترین الگوهای رفتاری مطدرح سیاسدت خدارجی دولدت اعتددالی ،موضدو
مذاکره با آمریکا بوده است .در طول سالهای گذشته ،بهخصدوص در دوران زمامدداری
اوباما ،موضو مذاکره دو جانبه ایران و آمریکا ،بهطور خاص بدر سدر پروندده هسدتهای
ایران موضوعیت فراوانی داشته است .زمینه الزم برای طرح موضو مدذاکره بدا آمریکدا
زمانی جدی تر شد که نه تنها با مخالفت رهبری انقالب مواجه نگشدت؛ بلکده بدا طدرح
تعبیر «نرمش قهرمانانه» ،فضا به طور عملی برای دولت اعتدال فراهم شد تا انجام مذاکره
منطقی با ایاالت متحده را در دستور کار خود قرار دهد.
در زمان برگزاری انتخابات دولت ی ازدهم ،حسن روحدانی یکدی از حامیدان مدذاکره
بدون پیش شرط با آمریکا بود .او معتقد بود که روابط ایران و آمریکدا دارای زخمهدای
عمیقی است ،اما در شرایط کنونی باید اوضا را مورد ارزیدابی قدرار داد و در صدورت
اقتضاء ،از مذاکره و گفتگوی دوجانبه با آمریکا پرهیز نکدرد .در گدام نخسدت ،بایدد از
مذاکره به مثابه بستری برای جلوگیری از شدت یافتن بیش از پدیش فشدارها و متوقدف
ساختن روند تحریمهای کنونی نگریسته شود و در مراحل بعدی ،باید در پی تعدیل فضا
تا حذف کامل تحریمها پیش رفت« .مذاکره به صرف مدذاکره و بددون حصدول نتیجده،
مورد قبول حسن رو حانی نیست و برای مذاکره با آمریکدا بایدد دسدتور کدار و هددف
مشخصی داشت (گفتگوی دیپلماسی ایرانی با حسن روحانی. 1392،
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با بررسی دقیق سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم ،میتوان مددعی شدد کده
تنها روابط جدی ایران -آمریکا در قال

برجام بود که الجرم در پدی خدروج ترامدپ از

توافق  5+1با شکست مواجه شد و هیچگاه فراتر از آن نرفت .در پی این اتفاق بدود کده
ایران در مناطق نزدیک به مرزهای خود ،با آمریکا وارد چالش و تدنش شدد .درحالیکده
پس از موفقیت گفتگوها و مذاکرات برجدامی ،از الگدوی برجدام بدرای کداهش و رفدع
تنشهای منطقهای بحث میشدد .اگرچده عددهای از منتقددان جددی ایدن ایدده ،همدین
الگوسازی مذاکرات و مسالمتجویی و تنشزدایی در سیاسدت منطقدهای را بدر ضدعف
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ایران در منطقه حمل میکردند؛ اما روابط تلطیفشده و پایدار بر مبنای توافق برجام کده
قدرتهای تأییرگذار جهانی و منطقهای را حول محور برجام متعهد ساخته و بازدارندگی
ایجاد کرده بود ،میتوانست از شدت و حدت چالشها و تنشهدای منطقدهای ایدران بدا
قدرت ها و برخی همسایگان بکاهد .خروج آمریکا از برجام اما چنان فضای غبدارآلودی
بر روابط کشورها حاکم نمود و تنشهدا میدان ایدران و آمریکدا در مرزهدای نزدیدک بدا
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همسایگان فرونی گرفت .نمونه بارز این روابدط تنشآمیدز ،حادیده تدرور سدردار قاسدم
سلیمانی در دی ماه  1398بود که پس از این اتفاق ،جمهدوری اسدالمی ایدران ،چنددین
موشک دوربرد را به سوی پایگاه عینارسد آمریکا در عراق شلیک کرد و بدین ترتید ،
رفتار خصومتآمیز آمریکا در ترور شهید سلیمانی که پاسخ کوبنده ایران بده ایدن اقددام
تروریستی را در پی داشت ،سطح و دامنه تنشهای طرفین را بیش از پیش افزایش داد.
در بررسی این الگوی رفتاری درخصوص ارتباط ایدران بدا اتحادیده اروپدا ،میتدوان
پیشینه بهتری را سراغ گرفت .اگرچه با مالحظه راهبرد کلی اروپا مبنی بدر دنبالدهروی از
سیاستهای آمریکا ،کمتر میتوان نمونههای پایدداری را مشدخص و معرفدی کدرد .بده
شواهد رویدادهای وقو یافته در سالهای اخیدر ،سیاسدت اتحادیده اروپدا در رابطده بدا
جمهوری اسالمی ،به نوعی در ذیل سیاستهای آمریکا تعیین شده و پیش رفته است.
حسن روحانی در دو دولدت ید ازدهم و دوازدهدم اعتبدار خاصدی بدرای روابدط بدا
کشورهای اروپایی قائل بوده است .اهمیت اروپا در چارچوب تفکر و سیاست خدارجی
او به دالیل متعددی است؛ اول اینکه اروپاییها نسبت به آمریکا مواضع نرمتری در قبال
موضوعات مرتبط با ایران اتخاذ میکنند که از این موضو میتوان در راستای منافع ملی

بهره گرفت .مسئله بعدی موضو اقتصادی ،سرمایهای و تکنولوژیکی است« .روحانی بدا
آگاهی از نیازهای کشور در حوزه اقتصادی ،اتحادیه اروپا را بهعنوان پدیدهای اقتصدادی
در نظر میگیرد که می توان با اتخداذ دیپلماسدی فعدال در چدارچوب تعامدل سدازنده از
ظرفیت های اقتصادی آن برای توسعه سریع ایران استفاده نمود .ضدمن اینکده گسدترش
روابط با اتحادیه اروپا میتواند به روابط اقتصادی ایران تنوعی دهد و ایران را از انحصار
برخی از کشورها مانند چین رها سازد .همچنین بهبود روابط بدا کشدورهای اروپدایی در
برداشتن تحریمها مؤیر خواهد بود؛ چرا که بسیاری از محدودیتهایی که بر ایران اعمال
می شود ،در چدارچوب مصدوبات سدازمان ملدل و شدورای امنیدت نیسدت» (رضدایی و
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ترابی . 153 :1392،البته نو مواجهه اتحادیه اروپدا و گدروه  5+1در رابطده بدا خدروج
آمریکا از برجام نشان داد که هیچکدام از کشورهای آلمان ،فرانسه و انگلیس ،با ازدسدت
دادن ایاالت متحده آمریکا ،تمایلی به بهبود امدور اقتصدادی-سیاسدی بدا ایدران ندارندد؛
کمااینکه پس از خروج ترامپ از برجام ،کشدورهای اروپدائی پیشگفتده تنهدا بده اعدالم
انتقادهایی نسبت به رویه جدید دست زدند و عمالً جمهوری اسالمی را تا به امروز تنها
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یکی از انتقادهای مطرح درخصوص کشورهای اروپایی ،پیشبینی کانال مدالی اروپدا
موسوم به اینستکس1برای حفظ برجام و برای حمایت از ایران بوده است که اگرچده در
 31ژانویه  2019توسط آلمان ،فرانسه و انگلیس بهمنظور کاهش دادن خطر تحریمهدای
آمریکا علیه جمهوری اسدالمی راهانددازی شدد ( ، Girardi, 2019: 1امدا ایدن برنامده
همواره با نقدها و نظرات متفاوتی در ایران مواجه شد و بسیاری معتقد بودند که اساسداً
نمی توان به این طرح اروپا خوشبین بود؛ چون نه سیاست خارجی فعالی در ایدن رابطده
در پیش گرفته و نه اقدامی هماهنگ انجام شده و نه با توجه بده بداال گدرفتن تنشهدای
منطقهای ایران با آمریکا ،طرف اروپدائی عکسالعملدی از خدود نشدان داده اسدت .ایدن
برخورد اروپا اگرچه بهعنوان موضعی هماهنگ با سیاستهای آمریکایی تلقی میشود که
اروپاییها بهطور سنتی و بر مبنای نگرش آتالنتیکگرایی ،همدواره خدود را در کندار در
کنار ایاالت متحده بهعنوان یک کل یکپارچه میدیدهاند و در تدداوم برجدام نیدز چندین
1. INSTEX- Instrument in Support of Trade Exchanges

راهب دهططططططططای
منطقططهای دولططت
دوازده

رفتاری را از خود نشان دادند اما بر اساس فرضدیه پدژوهش ،ایدن ضدعف و نداتوانی در
رویکرد سیاست خارجی و دیپلماسدی اعتددالی نیدز دیدده میشدود کده از توانمنددی و
هژمونی الزم برای استمرار بخشیدن به همراهی اروپاییها بدا برجدام و اسدتقالل نسدبی
آنها در باب پایبندی به مذاکرات و تعهدات برجام برخوردار نبوده و به موازات شدت
گرفتن انتقادهای داخلی از همراهی اروپا با آمریکا ،توانمندی اقناعی رویکدرد (گفتمدان
اعتدالی به افول گرایید و دستاوردهای دوره نخست به یکبداره ناپدیدد شدد .بده عبدارت
دیگر ،گفتمان اعتدال در سیاست خارجی دولت دوازدهم نتوانست طرفهای اروپایی را
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به اتخاذ رویکردی مستقل از آمریکا در قبال برجام قانع ساخته و آنها را بر ماندن بر سر
تعهدات خود متقاعد نماید؛ چه برسد به اینکه بخواهد مدانع خدروج ایداالت متحدده از
برجام شده و یا آن را به بازگشت بیقید و شرط به برجام متقاعد سازد .از اینرو ،بهنظر
میرسد گفتمان یا رویکرد اعتدالی دولت دوازدهم بیرمقتر از آن بود که حتی منتقددین
داخلی برجام را نسبت به دالیل اصلی ناکامیها توجیده کدرده و قددرت و تدوان نسدبی
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چانه زنی و دیپلماسی خود در بیرون از مرزها ،در مواجهات با آمریکاییها و اروپاییهدا
را حفظ کند.

پ اپی سی و پنم
زمستان 1398
ویژهنامه تحوالت
منطقهای و
ب

المللی

 .2-3روابط با کشورهای منطقه و بحران سوریه
یکی از اولویتهای دولتهای یازدهم و دوازدهم ،بهبود روابط با همسایگان بود کده رد
آن را میتوان در اکثر سخنرانیهای حسن روحانی پیددا کدرد .بدرای تحلیدل و مقایسد
سیاست خارجی منطقهای کشورها ،میتوان برخی شاخصهها را مورد بررسدی قدرار داد.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که دولت روحانی تأکید فراوانی بر آن داشته ،تدالش بدرای
بهبود روابط با کشورهای همسایه و به خصوص کشدورهای عربدی منطقده بدوده اسدت.
روحانی در این ارتباط ،ضمن انتقاد از سیاستهای دولت اصدولگرا کده روابدط ایدران و
همسایگان را عمدتاَ بر مدار تنش قرار میداد و به جای آن ،روابط با کشورهای آمریکای
التین را گسترش داد ،خواهان تمرکز و توجه بیشتر بر همسایگان است .روحانی ضدمن
احترام به کشورهای آمریکای التین ،تمرکز بدیش از حدد بدر آنهدا و در نتیجده نادیدده
انگاشتن همسایگان را اشتباهی بزر

میداند .بر این اساس ،او نتیجده ایدن سیاسدت را

تنش گسترده با کشورهای همسایه و تبدیل برخدی از آنهدا همچدون آذربایجدان را بده
تهدیدی علیه منافع ملی ایران ارزیابی میکند ( روحانی . 1392 ،لذا یکی از اولویتهای
اصلی سیاست خارجی روحانی بهبود روابط با همسایگان و بهخصوص کشورهای حوزه
شمالی و کشورهای عربی است که در این میان عربستان بسیار اهمیت دارد.
یکی از مشکالت اساسی در رابطه ایران و عربستان در کمتدر از یدک دهده قبدل در
منطقه بوده است .به تعبیر تحلیلگر اندیشکده راهبردی چتمهاوس ،در شرایطی که گروه
 1+5در ماه مارس  2015خود را برای مذاکرات در لوزان سوئیس آماده میکردند ،نیروی
هوایی عربستان سعودی ،در ترکی

با متحدان منطقهای خود ،حمالت هدوایی در خدا
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یمن را آغاز کرد و حوییهای مورد حمایت ایران و همچنین نیروهای وفدادار بده علدی
عبداهلل صالح رئیسجمهور پیشین یمن را هدف قرار داد .این امر نشان از تغییری بدزر
در استراتژی امنیتی منطقهای داشت :نیروی هوایی عربستان سدعودی در گذشدته تقریبداً
هیچ نبرد و عملیاتی خارج از مرزهای این کشور نداشت .اما “بینالمللی کردن ”1درگیری
یمن تنها آخرین و جدیدترین نشانه رقابت و عدم اعتماد میان ایران و عربستان سعودی
است .به عالوه ،اگر تنشهای روزافزون بر میزان دخالت دو کشور در جناحهای مخالف
اختالفات منطقهای بیفزاید و یا اختالفات کنونی را به حوزهها و مناطق دیگدر گسدترش
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دهد ،در آن صدورت بحدران یمدن آخدرین نشدانه ایدن اخدتالف دیرینده نخواهدد بدود

منطقططهای دولططت

(. Kinninmont, 2015

دوازده

در سطح منطقهای ،عربستان در تالش بوده است تا بدا ایجداد اتحدادی تداکتیکی بدا
طرفهای قطری و تر  ،جبههای را در مقابل ایران تشکیل دهد تا بتواند روند اتفاقدات
منطقه پس از سقوط صدام و قدرتیابی ایران را معکوس نماید .درواقع ،ایدن اتحداد در
مقابل اتحاد میان ایران ،عراق ،سوریه و حزباهلل قابلتعریف است .برخی از تحلیلگران،
دلیل اصلی این تضاد و تنش منطقهای میان ایران و عربستان را در برجسته بودن رویکرد
ایدهآلیستی در نو نگرش به منطقه و جهان میدانند .براسداس ایدن نگدرش ،اینکده اآلن
روابط ج .ا .ایران با عربستان در بدترین شرایط  40سال گذشته است ،اینکده بدا اغلد
همسایگان مشکل داریم ،به ذهنیتی که از خودمان و جهان داریم ،بر میگدردد .بندابراین،
باید از طرز فکر ایدهآلیستی به سمت واقعگرایی پیش برویم (. Elyassi, 2018: 140
1. Internationalization

بحران سوریه تقریباً با روی کار آمدن دولت یازدهم شدت گرفت؛ چدرا کده داعدش
توانسته بود بخشهایی از سوریه را اشغال کند .ورود جمهوری اسالمی به بحران سوریه
از سال  2011و در زمان دولت دهم بود .ادامه رویه دولت دهم توسط دولت روحانی در
بحران سوریه نشان داد که دولت یازدهم و در ادامه آن ،دولت دوازدهم از چنان استقالل
عمل و زمینههای الزم برای حل مسأله تقابل با قدرتهای منطقهای و جهانی برخدوردار
نیست .در واقع ،توانمندی و کارآیی دولت اعتدال در بعد مسائل سوریه بده شددت تدابع
تصمیماتی بوده است که خارج از اختیارات دستگاه دیپلماسی روحانی رقم خورده و لذا
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نمیتوان انتظار داشت که از کارآمدی و توانمندی الزم برخوردار باشد.
به تعبیر برخی تحلیلگران ،روند جاری تحوالت خاورمیانه ،تحول در ایدن مجموعده
امنیتی را با تغییر در شکل اتحادها و پیچیدهتر ساختن تعامالت استراتژیک تعیین میکند
( . Nader, 2013بر مبنای این گونه دیدگاههای انتقادی ،دولت یازدهم و در امتدداد آن،
دولت دوازدهم تمام سعی و تالش خود را بدرای مانددن در سدوریه مصدروف داشدته و
کماکان هدف خود را در رویه و سیاست حفظ بشار اسد تعریف کرده است .درحالیکده
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میزان توانایی حکومت بشار اسد در تأمین هزینه جندگ ،شداخص مهمدی بدرای تعیدین
ظرفیت بقای آن است؛ چرا که با کاهش شدید منابع داخلی سوریه ،کمکهای اقتصدادی
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و نظامی ایران ،روسیه ،و عراق تأییری جدی بر شکل و مدت جندگ خواهدد گذاشدت
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( . Ghani & Lockhart, 2013از این منظر ،موضو سوریه بده جددی شددن چدالش

منطقهای و

تقابل آمریکا و حتی برخی کشورهای مذاکرهکننده اروپایی در موضو هستهای ،ازجمله
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فرانسه ،منجر شده است.
این سابقه تاریخی را باید همواره به یاد داشدت کده روی کارآمددن دولدت یدازدهم،
همزمان با مذاکرات صلح ژنو  2بود که در  2بهمن سدال  1392قدرار بدود در رابطده بدا
مسائل سوریه برگزار شود .دبیرکل وقت سازمان ملل از جمهوری اسالمی نیز دعوت بده
عمل آورد ،اما طرفهای مذاکره؛ یعنی ائتالف ملی سوریه ،آمریکا و عربسدتان ،بده ایدن
دعوت واکنش منفی نشان دادند و استدالل آنها این بود کده جمهدوری اسدالمی مجدوز
شرکت در این مذاکرات ،باید با تصمیمات مذاکره ژنو  1موافقت کند .این در حالی بدود
که رویکرد جمهوری اسالمی در مقابل ائتالف پیشگفته مبنی بر راهبرد حفظ بشار اسدد
بود و البته همین رویکرد باعث شد که بانکیمون ،دعوت از ایران را پس بگیرد .تدداوم

این رویکرد در کنشهای راهبردی جمهوری اسالمی ایدران در دولدت دوازدهدم تدا بده
امروز که کماکان در مقابل ائتالف منطقهای و بینالمللی خواستار ابقای بشار اسد اسدت،
بهعنوان رویهای ارزیابی میشود که نه تنها وجهه منطقهای و شعار اعتددال و تسداهل در
روابط خارجی را زیر سوال برده است؛ بلکه باعث افزایش رقابتهدای منفدی و تنشهدا
بین ایران با کشورهای منطقهای و بهویژه با قدرتهای بزر

شده و بیم آن مدیرود کده

درصورت تغییر بنیادین در حاکمیت سوریه و سقوط بشاراسد ،اساساً نفوذ درحال رشدد
خود در این کشور و منطقه را ازدست داده و با فاصله گرفتن از نتایج مورد انتظار خدود،
مطلوبیتهای راهبردی خود را از دست بدهد.
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در تبیین این معضل راهبردی باید گفت که بحران سدوریه مجموعدهای از بدازیگران
منطقهای و جهانی را در خود درگیر نموده است .از یکسو در بعد جهانی چین ،روسدیه
و آمریکا درگیر هستند که هر یک دارای سیاست خارجی متفاوتی در قبدال ایدن بحدران
میباشند .روسیه به شدت در پی حفظ این منطقه است و تمایلی ندارد که آخرین اهدرم
فشار خود در منطقه را از دست بدهد .چین سیاست نرم و مالیمی را در بلدو روسدیه
دارد و آمریکا به شدت در پی نابودی رژیم اسد است تا خطر منطقهای ایدران را بدرای
اسرائیل از بین ببرد و همچنین نفوذ روسیه را در منطقه کاهش دهد .در سدطح منطقدهای
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نیز چهار بازیگر اصلی در بحران سوریه مطرح میباشند .ترکیه با حکومت اسد مخدالف

منطقططهای دولططت

است و در پی نابودی آن از گروههای تروریستی داخلدی ایدن کشدور حمایدت میکندد.

دوازده

عربستان سعودی نیز که سوریه را مرکز نفوذ ایران میداند ،بهشدت با رژیم اسدد مقابلده
نموده و مخالفان دولت اسد را حمایت و تجهیز نموده است .برای اسدرائیل نیدز بحدران
سوریه از اهمیتی اساسی برخوردار است که در واقع تالش این کشور بیشدتر ایدن بدوده
است که در چارچوب سیاستهای آمریکا مواضع خود را در منطقه اعمال نماید.
در میان این بحران و پیچیدگیهای خاص آن که سناریوهای مختلفی را میتواندد در
آینده پیشرو مطرح سازد ،یافتههای یک پژوهش نشان میدهد که با توجه به رونددهای
موجود ،سناریوی حفظ بشار اسد و تثبیت نفوذ روسیه و کاهش نفدوذ ایدران محتمدلتر
است .یعنی سناریویی که در آن ،بشار اسد حفظ و نفوذ روسیه تثبیت خواهدد شدد؛ امدا
ایران به مسیری میافتد که نفدوذ درحدال رشدد خدود را ازدسدت خواهدد داد (عطدار و
سعیدی راد . 162 :1397 ،به عبارت دیگر ،درحالیکه تمامی قدرتهای درگیدر ازجملده

روسیه برای تثبیت جایگاه خود در معادالت سوریه تالش میکنند ،بررسیهای راهبردی
و نتایج تحقیقات و پژوهشهای آیندهنگرانده آکادمیدک نشدان میدهدد کده تالشهدا و
پایمردی ایران در حوزه تنشهای مربوط به سدوریه چنددان نتیجدهبخش نبدوده و روندد
امیدوارکنندهای مشاهده نمی شود .رویکرد اعتدالی دولدت روحدانی و دیپلماسدی دولدت
دوازدهم در صورتبندی قدرت و مفصلبندی نفوذ منطقدهای ایدران در بحدران سدوریه
هنوز رهاورد مشخصی را در بر نداشته و موفقیتهای آن در هالهای از ابهدام قدرار دارد.
برای روشن شدن این مدعا ،استداللهای مطرحشده در پدژوهش مدوردنظر قابدل تأمدل
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است که در استدالل و دفا از صحت احتمال سناریوی یادشده ،دالیلی را ذکر کرده کده
"رابطه روسیه با اسرائیل ،انتخاب سوریه بهعنوان مسیر جایگزین انتقال گاز بده اروپدا و
درنتیجه ،شدت گرفتن رقابت ایران و روسیه برای تصاح
تفاوت سطح و ادرا

سهم بیشتر از بدازار اروپدا و

متضاد ایران و روسیه از نقش یکدیگر در منطقه و درنتیجده عددم

برخورداری از اولویتها و ترجیحات مشتر " از مهمترین دالیدل مطرحشدده میباشدد
(عطار و سعیدی. 155-157 :1397 ،
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واقعیت این است که روسیه ،در طول سالهای اخیر تالش کرده تا روابط خدوبی بدا
رقبای منطقهای ایران (مانند عربستان ،ترکیه و اسرائیل داشته باشد .این بدان معنا اسدت
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که روسیه هم در حال مستحکم کردن روابط خود بدا ایدران و سدوریه اسدت و هدم بده
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همکاری با اسرائیل ادامه میدهد .مسکو ،اسرائیل را دولتی قانونی و برقراری رابطه با آن
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کشور را ضرورتی سیاسی میداند .رهبران روسیه به این نکته توجه دارند کده البیهدای
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اسرائیل و جمعیت یهود در آمریکا قدرت را دردست دارند .بده همدین علدت ،روسدیه،
بهخصوص پس از به قدرت رسیدن پوتین ،روابط خود را با اسرائیل گسترش داده است.
البته بیشتر ِاین روابط ماهیت تجاری دارد (کیانی و خانمحمدی. 98 :1392 ،
بنابراین ،بهنظر میرسد که گفتمان اعتدالگرایی در این مقطع زمانی با محدودیتها و
چالشهای جدی در روند بهبود روابط منطقهای و متعاقبداً کداهش خشدونتها و تدأمین
صلح و امنیت ژئوپلتیک خاورمیانه مواجه باشد .بنبست دیپلماتیک کندونی حکایدت از
تفاوت عمده فضای جدید با دوران گذشته دارد؛ که تراکم اختالفات و تشدید تعارضات
درباره مسائل گوناگون از مختصات عمده آن محسوب میگردد .درحقیقت ،فضای غال
ناشی از شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و تفاوت در ادراکات و برداشتها منجر به

امنیتیشدن فزاینده منطقه شده و روند بهبود و توسدعه روابدط و ایجداد صدلح و امنیدت
منطقهای را با مانع جدی مواجه ساخته است (اختیاری امیدری . 44 :1396 ،بده عبدارت
دیگر ،کشورهای منطقه دخالتهای ایران در بحران سوریه را یک تهدیدد ایددئولوژیک-
امنیتی میبینند که با جنبه هژمونیک و ناسیونالیستی ترکی

شده است (برزگر. 5 :1395 ،

موضعگیریهای هماهنگ ریاض و تل آویو در قبال برنامدههای هسدتهای و راهبردهدای
منطقهای ایران در طی سالهای اخیر ،به شکلگیری ائتالف تاکتیکی بین آنها منجر شده
که تاکنون ادامه یافته است (ابراهیمی. 20 :1392 ،
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نتیجهگیری
با ظهور رویکرد اعتدال به نمایندگی حسدن روحدانی ،دولدت یدازدهم بدا طدرح شدعار
"تساهل و عقالنیت در سیاست داخلی و خارجی" اعالم موجودیت کدرده و بدر همدین
اساس سعی بر عملی کردن شعارهای خود داشت .با رویکرد دیپلماسی دولت یدازدهم،
اعتبارسططططططنمی

شرایط نوینی بر پرونده ایران در موضو هستهای حاکم گردید؛ چرا که دولت اعتددال و

کارآمطط ی رویدطط د

شخص محمدجواد ظریف ،سبک رهبری متمایزی با -عندوان سدبک رهبدری مددیریت

اعت الی در س است

جمعی و تعاملگرا را در قبال طرفین مذاکره در پرونده هستهای اتخاذ نمود .بنابراین ،در
نتیجه این نگرش و بینش مصالحهجویانه بود که پروندده هسدتهای ایدران در بدیش از ده
سال ،سرانجام به پروندهای قابل حل و فصل تبدیل شد.
به جرأت میتوان گفت که موفقیت برجام در سال  1394و پس از  12سال مذاکره،
کلیدیترین سیاست عملیاتی در عرصه منطقهای و بینالمللی در دولتهای یازدهم بدود
که البته این موفقیت دیرپا نبود و پس از سه سال ،همزمان با دوره دوم ریاست جمهوری
روحانی و دولت دوازدهم که با گرفتن سکان قدرت آمریکا توسط دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور جدید ایاالت متحده مقارن گردید ،برجام بدون فرجام باقی ماند.
تالش مقاله این بود که تحلیل کند چگونه با افول و بیرمق شددن رویکدرد اعتددالی
دولت دوازدهم ،روند سیاست خارجی و راهبرد منطقهای ایران مجدداً به تنگنای امنیتدی
مبتال شد و به وضعیت تنش با قدرتهای جهانی و منطقهای بازگشت .درنتیجه ،تسدری
تنشهای ناشی از بنبسدت پیشآمدده در مسدیر برجدام ،پیامددهای وخیمتدری برجدای
گذاشت که تداوم درگیدری در بحدران سدوریه و سدایر معضدلههای منطقدهای ازجملده

خطططارای ایططط ان و
راهب دهططططططططای
منطقططهای دولططت
دوازده

تنشزائی با کشورهایی چون عربستان و غوطهور شدن در ابهام راهبدردی در ارتبداط بدا
برخی قدرتها از جمله اروپاییها و البته بازگشت به مخاصدمه مسدتقیم و پرشددت بدا
آمریکددا ،از شدداخصترین ایددن پیامدددها میباشددد .بنددابراین ،هیچکدددام از تحددوالت و
رویدادهایی که سیاست خارجی و روابط منطقهای دولت دوازدهم اکندون بدا آن مواجده
گردیده ،نویدبخش امیدواری نسبت به کارآمددی سیاسدتهای اعتدالگرایانده در دولدت
دوازدهم نمیتواند باشد.
بهنظر می رسد از میان عوامل مختلفدی کده بده ناکارآمددی رویکدرد اعتددالی دولدت
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دوازدهم و ناکامیدر اهداف سیاست خارجی ،ازجمله نافرجامی برجام انجامیدده ،بیشدتر
پیوند حل مسائل هستهای و وضدعیت برجدام بدرای حدل مشدکالت اقتصدادی مدردم و
گرهخوردن این موضو به وضعیت اقتصادی کنونی ،کارآمدی این گفتمان را بدا چدالش
جدی روبرو ساخته است .بهطوریکه احساس میشود هم طرف ایرانی و هم طرف مقابل
این تصور را دارند که رویکرد مذاکره هستهای تنها برای حل مشکالت اقتصدادی ایدران
بوده است و طبیعی است که این نو نگاه بیاعتمادیهای داخلدی و خدارجی را در پدی
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داشته و در نتیجه ،گفتمان اعتدالگرایی را در عمل با ناکارآمدی مواجه ساخته است.
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