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چکیده
پیشینه سیاستخارجی ج.آ.ایران مبین این موضوع است که در دوران حیات  40سااهه ج.آ.ایاران
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شکل خاصی از قاهبها و اهگوهای گفتمانی ظهور کرده است که این نوشتار بر آن اسات تاا باه
تبیین اهگوی تأثیر گفتمان سیاسی بر تعاامتت بازرگاانی خاارجی ج .آ .ایاران و اتحادیاه اروپاا
بپردازد .روش تحقیق از نوع آمیخته باوده و در مرحلاه نختاتا از روش کیفای (نظریاهپردازی
دادهبنیاد) برای ارائه مدل استفاده و با روش نمونهگیری هدفمناد باا  10نفار از خبرگاان حاوزه
گفتمان سیاسی و روابط بیناهملل و سیاست خارجی ج .آ .ایران مصاحبههای عمیقی انجام شاده
است .نتایج با استفاده از سه مرحله کدگذاری تحلیل و تفتیر شدهاند .در مرحلاه دوم پاژوهشا
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مدل ارائه شده بهصورت کمی آزمون گردیده است .در بخش کمی جامعه آماری شامل  150نفر

سوم شماره پ طاپ

کارشناسان وزارت امور خارجه است که  108نفر آنها با نموناهگیری تصاادفی سااده باهعنوان

ب ست و نهم

نمونه انتخاب شدهاند .برای آزمون مدل از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده اسات .ایان نتاایج
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نشان میدهند تأثیر مقوهههای «تنشزدایی» و «رویکرد تعاملی» بار بعاد تنشزدایای در سیاسات
خارجی و نیز تأثیر مقوهههای «توسعه اقتصادی»ا «اقتدار و امنیت ملی» و «مصلحتگرایی» بر بعد
سازندگی اقتصادی و منافع ملی در دوهت هاشمیرفتنجانی تأیید شدهاند.
واژگان کلیدی :گفتمان سیاسیا تعامتت بازرگانیا تنشزداییا سازندگی اقتصادی و منافع ملی
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مقدمه
سیاست خاارجی هماواره پیونادی ناگتتاتنی باا سایف و کیفیات مبااد ت تجااری و
بازرگانی میان کشورها دارد .در جهان امروز تعریف قدرت ملی یک کشاور از جنباههای
صرفاً سیاسی و نظامی بهسوی ترکیبی از میازان اثرگاذاری و قادرت سیاسایا حقاوقیا
اقتصادی و نظامی تغییر جهت داده است .شیوه اداره کشورهاا موقعیت دیپلماتیاک آنهاا
و همچنین میزان اثرگذاری آنهاا در سااحت رواباط دوجانباها جندجانباه و بیناهمللای
بهصورتی متتقیم بر وضعیت اقتصاادیا مبااد ت تجااری و تاراز بازرگاانی آنهاا اثار
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میگذارد .دیپلماسی تجاری و بازرگانی پس از پایان جنگ ایران و عراق و نیاز کشور باه
بازسازی از سالهای ابتدایی دهه  70خورشیدی از اهمیات زیاادی برخاوردار گردیاد و
دوهتهای پس از جنگ در این حوزه عملکردهای مختلفی داشتند .در این میان ارتباط و
تراز ماهی و بازرگانی بین ایران و اتحادیه اروپا به دهیل سابقه تاریخی روابط اقتصاادی و
بازرگانی و همچناین تاأمین نیااز بخشهاای مختلاف اقتصااد ایاران از اهمیات زیاادی
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برخوردار میباشد و بررسی رابیه سیاست خاارجی و رواباط اقتصاادی و بازرگاانی دو
طرف بخش مهمی از د یل و فراز و نشیبهای روابط دو طرف را مشخص میکند.
بااا توجااه بااه گفتمااان سیاساای ج.آ.ایااران در سااالهای  1368تااا ( 1376دوهاات
هاشمیرفتنجانی) و وجود خرابیهای حاصل از جناگا دوهات هاشامی رفتانجانی باا
تخاد گفتمان سیاسی خاص بدنبال توسعه اقتصادی در آن دوهت بوده است .متئله اصلی
که پژوهش حاضر به دنبال آن میباشد گزارههاا مقوههها و شاخصهای محوری گفتماان
سیاستخارجی دوهت هاشمیرفتنجانی کدام است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
جامعااه سیاسااتزده و مااتتطم ایران ای کااه میتااوان گفاات تمااام شاائون آن تحتتااأثیر
سیاستهای کتن و جهتگیریهای سیاسی بوده است و از راه شناخت تاأثیرات حاوزه
سیاست بر اقتصاد و فرهنگ میتوان تغییر و تحو ت جامعه ایاران و حکومات ایاران را
رصد نمود .یکی از مشکتتی که اکنون حوزه تجاارت خاارجی ج.آ.ایاران باا آن روبارو
استا کاهش سیف مباد ت تجاری ج.آ.ایران با جهان و بهویژه «اتحادیه اروپا» در حاال

حاضر است .باید دانتت اهمیت این روابط زمانی برای ج.آ.ایران مهم میگردد که پیشینه
روابط تجاری و اقتصاادی ایاران و «اتحادیاه اروپاایی» باه قبال از انقاتب اساتمی بار
میگردد .اما روابط ج.آ.ایاران و اتحادیاه اروپاا در طاول  40ساال گذشاته از انقاتب و
تشکیل نظام ج.آ.ایران با موانع و جاهشهای مهمی روبرو بوده است .تحلیل جگاونگی و
کیفیت و علل صعود و نازول ایان آمارهاای حاوزه تجاارت خاارجیا نیازمناد بررسای
زمینههای سیاسی و تأثیرگذاری آن بر حوزه اقتصاد و تجارت خارجی است (مشایرزادها
.)14 :1385
برای درک و شاناخت گفتماان مناتج باه تصامیمگیری و عمال در سیاساتخارجی
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ج.آ.ایرانا ابتدا میبایتت از ساختارها و موهفههای نظام انگیزشی و درک فضاای ذهنای
تصمیمگیران سیاستخارجی ایران در دوران پس از انقاتب اساتمی شاناخت کاافی و
زم را پیدا کنیم .فراتر از این فهم رفتاریا اینکه یک کشور در صحنه بیناهملال جگوناه
باید رفتار کند ریشه در داخل و مبانی نظام فکری و گفتمانی آن دارد (شیخعیارا :1385

تأث ر گفتمان

 .)25برای درک و شناخت این فرایند نیااز اسات تاا ساه مفهاوم بتایار مهام (فرهناگ

س اس بر

سیاسی-اجتماعیا خواساتگاه اجتمااعیا فکاری و طبقااتی نخبگاان فکاری و اداریا و

تعامالت بازرگان
خارج ج.آ .ایران

اهداف و راهبردهای کتن نظاام سیاسای) در زمیناه تاثیرگاذاری رویاههای داخلای بار

و اتحادیه اروپا در

پارادایم گفتمانی و عملی سیاستخارجی مورد بررسی قرار گیرد (خاهوزادها .)19 :1384
در کنار این عوامل هر حکومت با خواستگاه و پشتوانهای تئوریک که در نهایت تبدیل به
مانیفتت آن حکومت میگردد در عرصه داخلی و بیناهمللای عمال میکناد و در ماورد
انقتب ایران نیز جهار مؤهفه توسعه اقتصادیا حفا حاکمیات ملای و تمامیات ارضایا
دفاع از نهضتهای آزادیبخش و متلمانان جهاان و تعاار

باا رژیام صهیونیتاتی و

غرب (بهویژه آمریکا)ا برپایی یک جامعه استمی بر اساس مبانی شیعی باهعنوان اجازای
اصلی گفتمان نظام جدید میرح گردید (گلشنپژوها  .)42 :1391نکته حاائز اهمیات در
این تقتیمبندی این است که جهار مؤهفه ذکر شده از یک سنخ نبودها و برای پیادهساازی
هر یک از این موهفهها در ساختار تصمیمگیری و عمال نظاام سیاسایا هاوازم و شارایط
جداگانه و گاه متضادی مورد نیاز میباشد و این موضوع یکی از خصیصاههای مشاترک
نظامهای ایدئوهوژیک میباشد (دهشیریا .)28 :1391
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با نگاهی دقیقتر میتوان دریافت که همواره این دغدغه برای محققان و پژوهشگران
حااوزه اقتصاااد و سیاساات در ایااران میاارح بااوده اساات کااه تااأثیرات «گفتمااان» و
«سیاستگذاری» بر حوزه اقتصاد در جامعه جه بوده اسات (بابتوی و هوسایانیا 1987؛
مهدویا 1970ا بیل و هیدنا 1984و سینانی و زمانیا .)1391
«ارنتااتو کتئااو»1و «شااانتال مااوف»2در کتاااب «هژمااونی و راهباارد

سوسیاهیتااتی»3

()1985ا گفتمااان را مجموعااهای معناایدار از عتئاام و نشااانههای زبانشاااناختی و
فرازبانشناختی تعریف میکنند .در نزد آنان گفتمان صرفاً ترکیبی از گفتار و نوشتار نبوده
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بلکه ایندو خود اجزای درونی کلیت گفتمان فر

میشوند و گفتمان هام دربرگیرناده

بعد مادی و هم مزین به بعد نظری است( .تاجیکا)1383
کت و موف مفهوم گفتمان خود را از فوکو وام گرفتهاناد .گفتماان در اینجاا نظاام
معنایی بزرگتر از زبان است و هر گفتمان بخشهایی از حوزه اجتماع را در سییره خود
گرفته و به واسیه در اختیار گارفتن ذهان ساوژههاا باه گفتارهاا و رفتارهاای فاردی و
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اجتماعی آنها شکل میدهد .کت و ماوف همچناین مفهاوم قادرت فوکاو را نیاز وارد
نظریه گفتمان خود کردند و به این ترتیب به گفتمان نیرویی پیش راننده بخشیدند .اما به
نظر میرسد آنها به جای «حکم» فوکو از «نشانه» سوسور برای توضیف ساختار گفتماان
استفاده کردند .بنا بر این گفتمان از نظر کات و ماوف ناه مجموعاهای از احکاام بلکاه
مجموعهای از نشانههاست .مفهوم صورتبندی گفتمانی فوکو نیاز قابال قیااس باا مفهاوم
«مفصلبندی» در نظریه گفتمان کت و موف استا جرا که مفصل بندی فرآینادی اسات
که به واسیه آنا نشانهها با هم جوش میخورند4و یک نظام معناایی را شاکل میدهناد.
همین جابه جایی به ظاهر کوجک و استفاده از «نشانه» به جای «حکم»ا هماان طاور کاه
خواهیم دیدا به این نظریه انعیاف پذیری فوق اهعادهای بخشیده است (سلیانیا.)1383
در حقیقتا عرصه دیپلماسای تجااری و اقتصاادی تبلاور تاأثیرات جهتگیریهاای
سیاسی و سیاستهای عمومی در اقتصاد است .بهعبارت دقیق تارا دیپلماسای اقتصاادی
1. Ernesto Laclau
2. Chantal Mouffe
3. Hegemony and Socialist Strategy

 .4دیوید هوارثا .163

تحقق اهداف و راهبردهای اقتصاد سیاسی یک نظام سیاسی در عرصاه بیناهملالا بارای
کتب منافع و تعامتت نه تنها اقتصادی بلکه در عرصههای سیاسی و فرهنگای اسات و
در این میان «دیپلماسی بازرگانی» مربوط بهکار هیأتهاای دیپلماتیاک بارای حمایات از
بخشهای تجاری و ماهی کشور در تعقیب موقعیتهای اقتصادی و اهداف کلای کشاور
در توسعه ملی است (موسوی شفائیا.)1386
رفتارهای اقتصادی دوهتها بر توسعه ملای کشاورها نقشای تعیینکنناده داشاته کاه
متقابتً بر ثبات و امنیت اجتماعی ا سیاسی اثر میگذارد .رفتارهای اقتصادی دوهتا بتته
به نوع گفتمان دوهتها متغییر میباشد (شیرخانی و خوشگفتارا.)1391
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مطالعات داخلی
وزیریان و طلوعی ( )1396تغییرات مهمی که در عرصههای سیاسی و اجتمااعی پاس از
پایان جنگ و درگذشت امام رخ داد از جمله تغییر در ساختار قدرت به تبع باازنگری در
قانون اساسیا اهزامات پتاجنگی اقتصادیا شرایط جدیاد ایاران در نظاام باین اهملال و
تغییرات اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و بیاان میکنناد کاه هاشامی رفتانجانی در
منصب ریاست جمهوری سعی کرد در عرصه اقتصادی و سیاسای تغییارات گتاتردهای
ایجاد کند و کشور را که به خاطر جنگ با عراق و اهزامات ناگزیر آن در تنگنا قرار گرفته
بودا جانی تازه بخشد .به دهیل تغییر جایگاه سیاسی ریاست جمهوری پاس از باازنگریا
او به عنوان نختتین رئیس جمهور قدرتمند ایران با اختیارات با تر نتابت باه همتایاان
پیشین خود توانتت گفتمان سازندگی را سرهوحه کار قرار دهد و نوعی از مادل توساعه
را در ایران به اجرا گذارد.

باقری و ابراهیمی ( )1395به بررسی اهزامات سیاست خارجی برای تحقاق سیاسات
توسعهمحوری در دوران سازندگی پرداختند .یافتاههای پاژوهش نشاان میدهاد تعادیل
مواضااع دوهاات در برخاای حوزههااای سیاساات خااارجی اگرجااه توانتاات بااه سیاساات
توسعهمحوری کمک نماید اما ناکافی بود و وضع تحریمهاای جدیاد علیاه ایاران عماتً
سیاست تنشزدایی و جذب سرمایهگذاری خارجی را با مشکل مواجه ساخت.

تأث ر گفتمان
س اس بر
تعامالت بازرگان
خارج ج.آ .ایران
و اتحادیه اروپا در
دوره ریاست
جمهوری هاشم
رفسنجان

پروانه ( )1394ضمن نقد گفتمان دوهت ساازندگی مبتنای بار گفتماان سیاسای اماام
خمینی (ره)ا بیان کرده خرده گفتمان دوهت سازندگی همچون دیگار دوهتهاا ناشای از
تحول گفتمان کتن جمهوری استمی استا اماا باهنظر میرساد در ماواردی نیاز دارای
تفاوتهای قابل تأملی با گفتمان سیاسی امام خمینی (ره) است .براساس ایان پاژوهشا
تفاوتهای عمده دو گفتمان را میتوان در این ماوارد جتاتجو کارد :تقلیال و تأسایس
غیریتهاا جاهش عملگرایی و تکنوکراسیا توسعه متوازن و اهگوی توسعها نوع نگرش و
گرایش به مقو تی مانند کارآمدی و عداهت و باه نتابت دوگاناههایی جاون عاداهت و
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توسعها آزادی و توسعها استقتل و توسعها نوع اعتبار از آموزههایی جون نتابت دیان و
نظامات اجتماعی.

دهقاانی فیروزآباادی وعیاائی ( )1392گفتماان هتاتهای دوهات یاازدهم را تحلیال
نمودهاند .موضوع هتتهای به عنوان مهمترین متئله سیاست خارجی جمهوری اساتمی
ایران در یک دهه گذشتها عرصه رقابت گفتمانهای مختلف در ایان حاوزه باوده اسات.
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انتخابات ریاست جمهوری خردادماه  1392منجر به تحول گفتمانی در موضوع هتاتهای
گردید .در این انتخابات حتن روحانی به عنوان حامال گفتماان اعتادال و اعتادالگرایی
توانتت نظام معنای حاکم بر این گفتمان را عمومیت بخشایده و آن را هژمونیاک نمایاد.

پژوهش با استفاده از نظریه گفتمان کو و مووا جارجوب نظری فاراهم آورده کاه باه
تبیین عناصر و دقایق گفتمان ناظر بر موضوع هتتهای در دوهت یازدهم و کشامکشها و
رقابتهای هژمونیک میان این گفتمان و گفتمانهای رقیاب میپاردازد .تحلیال گفتماان
هتتهای دوهت یازدهم نشان میدهد این گفتمان با دال مرکزی تعامل سازندها باه جهات
برخورداری از عوامل سیاسی بیشترا فعال تر و منتجمترا بهکارگیری فراینادهای طارد و
برجتتهسازیا میزان دسترسی با و اعتبار بیشاتر نتابت باه ساایر گفتمانهاای رقیابا
توانتت هژمونیک شود.

پناهیا خانیکی و امینی ( )1392باه تبیاین جامعاه شاناختی تحاول گفتماان مجماع
روحانیون مبارز در طی دو دهه  1388-1368به عنوان یکی از گفتمانهای سیاسی ماؤثر
پس از انقتب استمی پرداختهاند .پژوهشگران در جارجوبی پس از ماروری بار تحاول
گفتمان مجمع روحانیون مباارز در دوهتهاای جناگا ساازندگیا اصاتحات و دوهات

اصوهگرا عوامل ساختاری تحول این گفتمان را بررسای کردهاناد .یافتاههای پاژوهش در
سیف نختت نشان داد که عوامل ساختاری نظیار فرایناد تکاوین ایان گفتماان در یاک
جامعه پتاانقتبی بر تحول آن اثر گذاشته است؛ از مهمترین خصایص جامعه پتاانقتبی
انشعاب نیروها و تحول فضای ایدئوهوژیکی جامعه است .در سیف دوم عوامل ساختاری
به دو گروه عوامل سختافزاری و نرمافزاری تقتیم شدند؛ عوامال ساختافزاری نظیار
تحو ت جمعیتیا گتترش شهرنشینیا افازایش ساوادا تحاو ت اقتصاادی معیشاتیا و
عوامل نرمافزاری نظیر گذار از اقتدار کاریزماتیک باه اقتادار عقتنای قاانونیا تحاو ت
روشنگریا تحو ت رسانهای جیرگی موج دموکراتیزاسیون در جهان و رواج آموزههاای

229

آزادگرایانه بوده است.
دهقانی فیروزآبادی و نوری ( )1391امنیت هتتیشناختی در سیاست خارجی دوران
اصولگرایی مورد بررسی قرار دادهاند .پژوهشگران با بهره گیری از بصیرتهاای نظریاه
امنیت هتتیشناختی به بررسی علل تغییر در رویکرد سیاست خاارجی اصاولگرایاان و

تأث ر گفتمان

مهمترین جلوه رفتاری آنان یعنی دیپلماسی هتتهای پرداختهاند .تحلیل محتوای اظهارات

س اس بر

دوهتمردان این دورها به وضوح احتاس ناامنی هاویتی آناان را نشاان میدهاد .باه بااور

تعامالت بازرگان
خارج ج.آ .ایران

اصولگرایان کلیت گفتمان دوهتهای سازندگی و اصتحات و رویکرد سیاساتخارجی

و اتحادیه اروپا در

آنان از آرمانهای اوهیه انقتب و ارزشهای استمی فاصله داشاته اسات .ترجماان ایان
گزاره در نظریه امنیت هتاتی شاناختی آن اسات کاه تاداوم هویات اساتمی -انقتبای
جمهوری استمی در دوران شانزده ساهه مذکور متوقف شد و این امار موجباات نااامنی
هویتی سیاستگذاران اصولگرا را فراهم آورد .بنابراینا دوهتمردان جدید رجعت دوبااره
به منابع هویتساز سیاست خارجی جمهوری استمی و بازتعریف آنها را در دستور کار
خود قرار دادند .نتیجه طبیعی این فرایندا تغییر در رویکرد سیاست خارجی اصول گرایان
به سوی رویکردی بود کاه موهاد رفتارهاای رواهمناد پایش از دوهتهاای ساازندگی و
اصتحات باشد.

امینی و انعامی علمداری ( )1388در پژوهشی با عنوان «دیپلماسی و اقتصااد :اهگاوی
مناسبات ج .آ .ایران و اتحادیه اروپا  »1376-84به این نتیجاه رسایدهاند کاه دیپلماسای
اقتصادی ابزاری برای تأمین حداکثر مناافع طراحاان و باازیگران دوهتای و غیردوهتای در

دوره ریاست
جمهوری هاشم
رفسنجان

عصر جهانی شدن اساتا در ایان راساتا ج .آ .ایاران باا ترکیببنادی عناصار داخلای و
خارجی خود تتش کرده تا در جهت متیر توسعه گام برداشته و دیپلماسی اقتصاادی را
بهعنوان فرآیند مکمل دیپلماسی سنتی برگزیندا در این میان اتحادیه اروپا بهعنوان شریک
تجاری سالهای اخیرا هدف گتترش دیپلماس اقتصادی ج .آ .ایاران قارار گرفات و در
این دوره ایران توانتت اتحادیه اروپا را بهعنوان مهمترین شریک اقتصادی خود برگزیند.
حتینی و پرمه ( )1388در پژوهشی با عنوان «ارزیابی و برآورد ظرفیتهای تجاری
کا یی دوجانبه ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا» کاه باا هادف ارزیاابی و بارآورد
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ظرفیتهای تجاری کا یی دوجانبه بین ایران و  25کشور عضو اتحادیه اروپا باا اساتفاده
از جهار شاخصه درایتدلا کتینوسا پتانتیل تجاری و مزیات نتابی آشکارشاده طای
دوره  2003-1999تدوین شده است به این نتیجه رسیدهاندکه برآورد پتانتیل صاادراتی
ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان میدهد بیشترین پتانتیل صادراتی ایران به آهمان بوده
است و ایتاهیاا هلندا فرانته و بلژیک در رتبههای بعدی قرار دارند.

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

در مقابل کمترین پتانتیل صادراتی ایران به کشاورهای تاازه عضاویت یافتاه شاامل
اسلوونیا هیتوانیا هتونیا اسلواکیا استونی و ماهت تعلق دارد .انگلایس باا ترین درصاد
استفاده نشده از پتانتیل صادراتی ایران در بین اعضای اتحادیه اروپا را دارد ( 89درصد)
و پس از آن هلندا ایرهندا فنتند و پرتغال قرار دارند .همچنینا برآورد پتانتایل وارداتای
ایران از اتحادیه اروپا نشان میدهد بیشترین پتانتیل وارداتی ایران به آهمان تعلق داشته و
ایتاهیاا فرانته و بلژیک در مراتاب بعاد قارار دارناد .در مقابال کمتارین ارزش پتانتایل
وارداتی ایران به قبرسا هیتوانیا هتونیا اساتونی و ماهات تعلاق دارد .محاسابه شااخص
درایتدل در جریان مباد ت تجاری ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان میدهد در ساال
 1999ایتاهیا دارای با ترین روابط تجاری با ایران بوده و پاس از آن ههتاتانا اسالواکیا
هیتوانی و اسپانیا قرار دارندا در مقابل استونیا هتونی و ایرهند کمترین رواباط تجااری باا
ایران را دارا هتتند .این شاخص طی دورها با تغییر و نوسانهایی مواجه بوده و در ساال
 2003هیتوانیا یونانا ایتاهیاا هلندا اسپانیا و فنتند دارای شاخص درایتدل بیشتر از یکا
و برای بقیه اعضا کمتر از یک بوده است.

طباطبایی ( )1388در مقاههای با عنوان «بایتتههای دیپلماسای اقتصاادی ج .آ .ایاران
درعصر جهانی شدن» اینچنین نتیجه میگیرد که وضعیت موجاود ایاران بهخصاوص در
حوزه اقتصادی در سیف جهانیا جندان شایتته ایران و ایرانی نیتت .یکای از مهمتارین
موضوعاتی کاه میتواناد ایاران را از وضاعیت موجاود باه وضاعیت میلاوب برسااندا
دیپلماسی اقتصادی است .دیپلماسی اقتصادی ایران نیازمند جهار پیششرطا جهار اقادام
در سیف ملی و شش اقدام در سیف بیناهمللای بارای کامیاابی اسات .جهاار پیششارط
شامل شناخت دقیق وضعیت موجودا اجماع نظر میان نخبگانا شاناخت قواعاد باازی و
اعتقاد و اهتزام به عمل و نه شعار در سیف ملای و بیناهمللای میباشاد .جهاار اقادام در
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ساایف ملاای شااامل بااازتعریف دیپلماساایا بااازتعریف وظااایف دسااتگاه دیپلماساای و
دیپلماتهاا ایجاد هماهنگی میاان دساتگاههای سیاسای و اقتصاادی و فضاساازی بارای
حضور بخش خصوصی و اعتقاد به آن در عرصه فعاهیتهای اقتصادی و شش اقادام در
سیف بیناهمللی شامل اتخاذ استراتژیهای مناسبا توجه به ژئوپلتیک بیهمتاای ایارانا

تأث ر گفتمان

ارتباط شایتته با سازمانها و نهادهای بیناهمللی اقتصادیا شاناخت بازارهاای هادف و

س اس بر

برنامهریزی برای فتف آنا کمک به جذب سارمایهگذاری خاارجی و توجاه باه ایرانیاان

تعامالت بازرگان
خارج ج.آ .ایران

خارج از کشور است تا برآیند آن تغییر جایگاه ایران در نظام بیناهمللی به ویاژه اقتصااد

و اتحادیه اروپا در

بیناهملل باشد».
سینایی و زمانی در پژوهش خود با عنوان «بررسی نقش دوهات و مجلاس در تغییار
سیاستهای اقتصادی ایران میاهعاه ماوردی :برناماه اول توساعه اقتصاادیا اجتمااعی و
فرهنگی ( »)1368-1372این نتایج را استنتاج کردهاند که اوهویت سیاستهای ایران پس
از پایان جنگ ( )1367بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصااد کشاور باود .در ایان هنگاام
اکثریت اعضاای دوهات و نماینادگان ساومین دوره مجلاس شاورای اساتمی در زماره
هواداران اقتصاد برنامهریزی شده و مداخله دوهت در اقتصاد بودند .اما بازساری با تغییار
سیاستهای اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد .مهمتارین نمااد ایان
دگرگااونی در سیاسااتهای اقتصااادیا تصااویب برنامااه اول توسااعه و سیاساات تعاادیل
اقتصادی بود .تحلیل دادههای موجود نشان میدهد در تادوین و تصاویب سیاساتهای
اقتصادیا دوهت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تأییدگر داشاتهاند و ائتتفای از روحاانیون

دوره ریاست
جمهوری هاشم
رفسنجان

عملگرا و تکنوکراتها که در نهادهای دوهتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کنناده
را داشتند.
مطالعات خارجی
هدرفیلد و همکاران ( )2016در مقاههای تحت عنوان «جاهشهای اقتصادی جگونه باعث
تغییر سیاست خارجی آمریکا شد؟» به این موضوع پرداخته اسات کاه بحاران اقتصاادی
آمریکا که در سال  2008و با ورشکتتگی مجموعه ماهی همن برادرز آغاز گردیدا جگونه
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راهبردی تجاریا اقتصادی و حتی سیاسی این کشور را متأثر سااخته اسات .نویتاندگان
برای یافتن پاسخ این پرسشا ابتدا ریشهها و د یال باروز بحاران ساال  2008را کاه از
بخش متکن آغاز گردید را تشریف میکند و سپس با شرح جگونگی رشاد و گتاترش
توان اقتصادی کشورهای نوظهور در منیقه آسیا و آمریکای جنوبی از برآمدن قدرتهای
نوین و تغییر مرکز ثقل قدرت اقتصادی جهان سخن میگوید .در پایان نویتندگان مقاهاه

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

با بهرهگیری از تئوریهاای اقتصااد سیاسای و ژئواکوناومیا عاواملی مانناد بحرانهاای
زیتتمحیییا بیثباتیهای سیاسیا عدم وجود رویههای دموکراتیک و فتاد گتاترده و

دوره هشتم شماره

ساختاری را از جمله د یلی میداند کاه ماانع تأثیرگاذاری ساریع قادرتهای نوظهاور

سوم شماره پ اپ

آسیایی و آمریکای تین بر ساختار سیاسی و اقتصادی جهانی میشود.

ب ست و نهم
پای ز 1397

هدرفورد و هندریکس ( )2015در تحقیقی تیبیقی تحتعنوان «هژماونی سیاسای و
تراز تجاری ایا ت متحده آمریکا» به این نکته اشاره داشتهاند که مشاکتت اقتصاادی و
بهویژه تجاری ایا ت متحده در جهان پس از جنگ دوم خلیج فارس سبب گردید تا این
کشور موجی جدیدی از تتش برای برتری اقتصادی و تقویت و تثبیت شارایط تجااری
را با مواجه با سیار بلوکهای قدرتمند تجاری و اقتصادی مانناد جاین و اتحادیاه اروپاا
آغاز نماید .برتریطلبی اقتصادی یک کشور از یکسوا متتلزم برخاورداری از باا ترین
سیوح قابلیتهای اقتصادیا و از سوی دیگرا متاتلزم اراده و تواناایی آن دوهات بارای
رهبری امور اقتصادی جهان میباشد که در اینجا نقش قدرت سیاسای اهمیات مییاباد.
دوهت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و با توجه باه پیاروزی در ایان عرصاه باهعنوان
قدرت بتمنازع جهانی میرح گردید و با پایان جنگ سرد و فروپاشای بلاوک شارق باه

رهبری شوروی این قدرت ویژه رو به فزونی نهاد و از این قدرت در راستای احاطاه بار
فرصتهای تجاری و در عین حال رهبری و جهتدهی سیاستهای اقتصادیا تجاری و
ماهی جهان استفاده نمود .عتئما نشانهها و گرایش باه هژماونی تجااری آمریکاا در ایان
دورها سه نشانه از زنجیره سیاستهای بههم وابتاته داشات  :1پیمانهاا و ساازمانهای
بیناهمللی و جهانی مانند بانک جهانیا سازمان تجارت جهانیا صندوق بیناهمللای پاول
 :2معاهدات جندجانبه مانند نفتاا پیمان تجاری آسیا – پاسایفیک  :3پیمانهاای دوجانباه
مانند موافقتنامههای تجارت آزاد با مکزیکا کاناداا ژاپن و سایر کشورها.
پاسارد و هترسن ( )2015در پژوهشی تحت عنوان «سیاستهای اقتصاادی و اقتصااد
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سیاسی در قرن  »21تاکید کردهاند که قبل از دهه  60میتدی عمادتاً وقاوع بیثباتیهاای
اقتصادی به عوامل اقتصادی مرتبط دانتته میشد وهی در ساههای دهه  60و به خصوص
دهه  70با پدیدار شدن مفهوم اقتصااد سیاسای اقتصااددانان تاتش کردناد تاا باا ارائاه
نظریههایی مانند سیکل تجاری سیاسیا عوامل غیراقتصادی یا به عبارتی دقیاقتر عوامال

تأث ر گفتمان

سیاسی را شناسایی نمایند که عامل بیثباتی در اقتصاد کتن بودند .به همین منظور آنهاا

س اس بر

ضمن بررسی عوامل مختلف سیاسی و تأثیر آنها بر اقتصااد باه مفااهیم جدیادی مانناد

تعامالت بازرگان
خارج ج.آ .ایران

سیکلهای تجاری سیاسی فرصتطلبانه و سیکلهای تجاری سیاسی حزبی رسایدند بار

و اتحادیه اروپا در

ایاان اساااس مفهااوم اوهاای انتخابااات و دوماای جابااهجایی احاازاب در قاادرت را عاماال
بیثباتیهای اقتصادی میدانتت .در سالهای اخیر مفهومی تحاتعنوان سایکل تجااری
روابط خارجی نیز مورد استفاده قرار گرفته است که به تاأثیرات گتاتردهتر سیاسات بار
حوزه اقتصاد اشاره دارد که بر این اسااس باه بررسای تاأثیر و جایگااه رواباط خاارجی
کشورها با یکدیگر و تأثیری که بر مباد ت تجاری و بازرگانی آنهاا دارد میپاردازد .در
سالها اخیر و با نگاهی به مقوهه تحریم در عرصه روابط بیناهملل مفهوم سیکل تجااری
روابط خارجی اهمیت و کاربرد گتترده تری نیز نتبت به قبل مییابد.
صفروف و حلیمف ( )2014در پژوهشی با عنوان «زمینهیابی ساختارهای دیپلماتیاک
و مباد ت بازرگانی در حوزه جغرافیایی و ژئوپلتیک آسیای میانه و آسیای غربی» به ایان
موضوع پرداختهاند که فروپاشای "شاوروی" و شاکل گیاری جمهوریهاای جدیاد در
آسیای میانه و قفقازا تعریاف جدیادی را از همکاریهاای سیاسای و رواباط اقتصاادی
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بهوحود آورده است .جمهوریهای آسیای مرکزی و حاوزه دریاای کاساپین و همچناین
افغانتتان بهدهیل محصور بودن در خشکی بارای برقاراری ارتبااط باا شارکای تجااریا
مباد ت بازرگانیا تأمین نیازهای انرژی و در یک کتم اعمال مؤثر دیپلماسی تجاری باه
آبهای آزاد نیازمندند .با وجود مزیتهای متنوع کشورهای حاوزه آسایای غربای مانناد
ایرانا ترکیها پاکتتان این کشورها درصددند تا با سرمایهگذاری و و گتترش دیپلماسای
عمومیا ضمن در اختیار گرفتن محوریت سیاسی و اقتصادی در این عرصاها عاتوه بار
خلق ظرفیتهای گتترده درآمدیا اشتغال و توسعها منزهت منیقهای و بیناهمللای خاود
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را نیز ارتقاء بخشند .موقعیت این کشورها نشان میدهد که ایران بهعنوان متایر مناساب
برای انتقال و تأمین انرژی کشورهای آسیای میانه و همچنین دسترسی باه آبهاای آزادا
ترکیه بهعنوان نزدیکترین متیر برای دسترسی ایان کشاورها باه کشاورهای اروپاایی و
پاکتتان به عنوان متیری مناسب و کم هزینه برای ارتباط با قااره آفریقاا و هناد میارح
میباشند و مزیت هر یک از این کشورها در حوزههای یاد شده امکاان گتاترش رواباط
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حوزههای اقتصادی سیاسی آسیای میانه و آسیای غربی را فراهم مینماید.
هوئیس )2005(1در پژوهشی با عنوان «مباانی مشاروعیت تصامیمهای سیاسای» ایان
نتیجه را میگیرد که در هر تصمیمگیری جند مؤهفه محوری یافت میشود :طرح متاأهها
نیاز به تصمیمگیری و اجماع در فرآیند تصمیمگیری و برنامهریزی .اجرا نمودن برنامه به
وسیله سیاستها رخ میدهد .از نظر او سه پرسش اساسی در مرحله تصمیمگیری میرح
میشود:
جه کتی تصمیم میگیرد؟ (مشروعیت)
این تصمیم جگونه مشروع میشود؟ (سؤال رویهای)
جه جیز به تصمیم مشروعیت میدهد؟ (سؤال ذاتی)
در پاسااخ بااه پرسااش نختاات میخااواهیم باادانیم آیااا اکثریاات و اراده جمعاای در
تصمیمگیری نقش دارند یا تنها عدهای خاص بر مبنای مناافع فاردی تصامیم میگیرناد.
پاسخ به سؤال دوم به فرآیند تهیه و تدوین سیاست مربوط میشود .مشروعیت بخشایدن
به سیاستها نیازمند قانون است .پس قانون نیز پاسخ پرسش سوم است .بادینترتیب در
1. Matri Luise

هر کشور مجموعهای از سیاستهای کاتن متایر جامعاه را مشاخص مینمایاد .هایکن
مدیریت و اداره جامعه به سیاستهای خرد نیز نیاز دارد .بنابراین قاوه مجریاه نااگزیر از
تدوین سیاستهای متنوع و متناسب با زمان و مکان است.
حتنپور1و همکاران ( )2004در میاهعهای به بررسی عوامل مؤثر بر شادت تجاارت
کشورهای عضو کنفرانس استمی پرداختند .برای این منظور از اهگوی جاذبهای اساتفاده
کردند که تا حدودی با اهگوهای جاذبه سنتی تفاوت دارد زیرا در ایان میاهعاه باه جاای
ارزش میلق مباد ت (ارزش میلق صادرات یا واردات دو جانبه) شدت و عمق مباد ت
را هحاظ کردند در حاهی که در اهگوی سنتی جاذبه اثر مقیاس تنها از طریق محاسابه کال
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مباد ت کشورهای شریک مورد سنجس قرار میگیارد .باه عقیاده آنهاا جاون جریاان
تجارت بین دو کشور و مقدار آن تحت تأثیر اندازه و حجم فعاهیتهای اقتصاادی آنهاا
قرار میگیرد و به این ترتیب با توجه به تفاوت در اندازه کشاورها باه راحتای نمیتاوان
حجم مباد ت آنها را با یک دیگر مورد مقایته قرار داد .آنها برای رفع ایان مشاکل از

تأث ر گفتمان

شاخص شدت تجارت استفاده کردند .از ویژگیهای مهم ایان شااخص ایان اسات کاه

س اس بر

شادت جریانهاای تجااری را بادون در نظار گارفتن انادازه کشاورهای طارف مبادهاه

تعامالت بازرگان
خارج ج.آ .ایران

اندازهگیری میکند .نتایج میاهعه حاکی از آن است که متغیرهاای داشاتن مارز مشاترکا

و اتحادیه اروپا در

فاصله جغرافیایی و توهید ناخاهص داخلیا جمعیتا زبان مشترک و شارکت در موافقات
نامه تجارت آزاد دارای اثر معنادار بر تجارت بین زوج کشاورهای ماورد بررسای دارد و
متغیرهاایی هام جاون شارکای تجااری مشاترک و متااحت کشاورهای صاادرکننده و
واردکننده اثر معناداری بر تجارت دوجانبه بین زوج کشورهای مورد بررسی نداشتند.

ریچارد اسنایدرا 2اچ .دبلیو .بروک 3و برتاون سااپین )2002(4در پژوهشای باا عناوان
«تصمیمسازی در سیاستخارجی» به این نتیجه در باب تأثیر جهتگیریهای سیاسای در
اقدامات سیاسی-اقتصادی رسیدهاند که از جمله گزینههای روششناختی مترادف گارفتن
دوهت با تصمیمگیرندگان رسمی دوهتا یعنی کتانی است که اقدامات آمرانهشان از هار

1. Hassan Pour
2. Richard C. Snyder
3. H.W.Bruck
4. Burton Sapin
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حیثا اقدام دوهت شناخته میشود .اقدام دوهتا اقدام همان کتانی است که به نام دوهت
عمل میکنند و به همین دهیل نقش جهتگیریهای سیاسی در تعیین راهبردهاای کاتن
اقتصادی-سیاسی یک کشور بتیار اهمیت دارد.
داگااتس نااورث )1991(1اقتصاااددان «نهااادگرا»ا در پااژوهش خااود تحاات عنااوان
«نهادها»ا معتقد است که نهادها محدودیتهایی هتتند که از جانب افراد بر تعامتت بین
آنها تحمیل میشود .این محدودیتها عبارتاند از:
قواعد رسمی شامل قانون اساسیا قوانین موضوعها قوانین عادی و آییننامهها؛
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محدودیتهای غیررسمی شامل هنجارهاا عرف و قوانین رفتاری خود تحمیل؛
ویژگی اِعمال این محدودیتها
طبق نتایج این کتابا نهادها تاأثیرات خاود را بار تصامیمات و اقادامات اقتصاادی
میگذارند و در هر سرزمین قوانین موضوعی تجاری-اقتصادیا نتایج اقتصادی متفااوتی
به بار میآورند.
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دولت هاشمیرفسنجانی
دوره ریاست جمهاوری هاشمیرفتانجانی همزماان باا نابتاامانیهای ناشای از جناگ
تحمیلی و ضرورت بازسای مناطق جنگزده و سازندگی کشور بودا هذا ج.آ.ایران نیازمند
به ترغیب و اتخاذ سیاستهای همکاریجویانه با سایر کشورها باود« .تاأمین هزیناههای
ماهی بازسازی نیازمند افزایش درآمدهای نفتی بود .این مهم عتوه بر بازساازی صانایع و
تأسیتات نفتیا از طریق بهبود روابط با کشورهای توهیدکننده نفات و همچناین افازایش
سیف همکاری با کشورهای خارجی در راستای تأمین منابع ارزی از آنها مقادور باود».
(امامیا .)82 :1383
سیاست خارجی دوهت هاشمی رفتنجانی در راستای بازسازی اقتصاادی رویکاردی
میانه رو را پیگیری میکرد .ایشان با هحاظ اهمیت وابتتگی متقابلا بر تعامل با نظام باین
اهمللی تاکید داشت (احتشامی ()2008ا تاکی.))2009(2

1. Douglass North
2. Takeye

از اینرو تأمین اهزامات و منابع توسعهای ج.آ.ایران (ساازندگی و بازساازی) نیازمناد
تغییراتی در اهداف و راهبردهای سیاستخارجی بود تا از این راه منابع ارزی برناماههای
اول و دوم توسعه کشور با متاعدت سایر کشورهای دیگر برآورده شود .هذا عوامل مؤثر
درونزاا موجب تغییر و بهبود در جهتگیری راهبردهای ج.آ.ایران شد و سیاساتخارجی
کشور در مواجه با مشکتت ناشی از جنگ رویکرد عملگرایی اتخااذ نماوده و در ایان
متاایر تااتش نمااود تااا میااان اصااولگرایی اسااتمی (اصااول و اهااداف و آرمانهااای
سیاستخارجی کشور ایران به انضمام اصول سهگانه عازتا حکمات و مصالحت درج
شده در قانون اساسی)ا و تأمین منابع و نیازهای توسعهای توازن برقرار نماید« .ایان امار
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بیانگر آغاز دوران تنشزدایای در سیاساتخارجی ج.آ.ایاران باود .دوران تنشزدایای در
حاهی آغاز شد که واقعگرایان انقتبی در رقابات باا آرمانگرایاان انقتبای دسات باا را
داشتند .آنها برختف آرمانگرایی انقتبی که در دهاه نختات انقاتبا تفاوق مواضاع
ایدئوهوژیک را بر متحظات اقتصادی در عرصه سیاستخارجی دنبال میکردناد؛ ساعی

تأث ر گفتمان

در برقراری توازن میان آن دوداشتند( ».یعقوبیا  .)76 :1385باهعبارت دیگارا ج.آ.ایاران

س اس بر

برای حلوفصل مشکتت و موضوعات سیاستخارجی خود با سه واقعیت مهام روبارو

تعامالت بازرگان
خارج ج.آ .ایران

گردید:

و اتحادیه اروپا در

او ً :توجه به این امر که نظام بیناهملل بر اسااس وابتاتگی متقابالا عمال میکناد.
بنابراین ج.آ.ایران فاقد توان زم برای تغییر وضاع موجاود باوده و نمیتواناد خاارج از
ساختارهای بیناهملل موجودا عمل مؤثری را به انجام رساند.
دوم اینکها ج.آ.ایران بر مشکتت عمیق اقتصادی خود در دوران بعد از جنگ وقوف
داشت .بر این اساس درصدد برآمد تا اصتح مؤثر و همهجانبهای را در نظام اقتصاادی و
دستگاه اداری خود به انجام رساند.
مااورد سااوم را بایااد بااه ضاارورت بهرهگیااری از کمکهااای خااارجی در بهبااود و
سامانبخشیدن به مشکتت عدیده اقتصادی ج.آ.ایران دانتت .در این رابیه تتش شد تا
مشکتت اقتصادیا ضعف نظامی و کمبودها در سرمایهگذاری مااهی از منظار سااختاری
مورد توجه قرار گیرد.
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تجزیهههوتحلیل مبههادالت تجههاری میههان ج.آ.ایههران و اتحادیههه اروپهها در دوره
هاشمیرفسنجانی
در این بخش با کمک نرمافزار  rبه تجزیهوتحلیل آمارهای تجارت خارجی ج.آ.ایاران باا
کشورهای اروپایی بین سالهای  1368تا  1376پرداخته میشود.
Rafsanjani Period

1.6e+07
1.2e+07
8.0e+06

)Weights(ton
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طبق نمودار ()1ا مجموع مباد ت وزنی میاان ج.آ.ایاران و اتحادیاه اروپاا از ابتادای
دوهت هاشمیرفتنجانی تا سال  1371روند صعودی و روبهرشادی داشاته اماا از ساال
 1372به بعد شاهد افول این روند هتتیم.
Rafsanjani Period

20
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8
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نمودار  .2مجموع د ری مباد ت برای دوره هاشمیرفتنجانی
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1368

نمودار شماره ( )2نیز که مختص مباد ت وزنی میان ج.آ.ایاران و اتحادیاه اروپاا در
این دوره استا به مانند نمودار شماره ( )1روندی مشاابه داشاته و ایان دو نماودار ایان
نکته را نشان میدهندا که سیاستهای تنشزدایی دوهت هاشمیرفتانجانی در دوره اول
ریاست جمهوری ویا دارای تأثیر متتقیم بر مباد ت تجاری ج.آ.ایران و اروپا داشاته و
موجب افزایش این دورهها گردیده استا اماا در دوره دوم ریاسات جمهاوری ویا باه
دهیل ایجاد تنشهای سیاسی میان ج.آ.ایاران و اروپاا ایان روناد دجاار ساکته و کااهش
گردید.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نگاه هدفا اکتشافی است؛ زیرا میتاوان از نتاایج یافتاههای آن بارای
ارتقا و توسعه گفتمان سیاسی بر افزایش تعامتت بازرگاانی ج.آ.ایاران و اتحادیاه اروپاا
استفاده کرد .از هحاظ نوع دادههاا پژوهش آمیخته متواهی (کیفی -کمی) بوده که نختات
در بخش کیفی مدل با کمک روشنظریهپردازی دادهبنیاد ارائه و سپس در بخش کمی باا
روش تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرمافزار هیزرل آزمون میشود.

تأث ر گفتمان
س اس بر
تعامالت بازرگان
خارج ج.آ .ایران
و اتحادیه اروپا در

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری به مجموعه مشخصی از مشاارکتکنندگان در پاژوهش اشااره دارد کاه از
ویژگیها یا تجربیات مشاترکی برخوردارناد (نیاوتنا  2003باه نقال از میفیلاد .)2008
جامعااه آماااری ایاان پااژوهش در مرحلااه کیفاای خبرگااان حااوزه روابااط بیناهملاال و
سیاستخارجه ج.آ.ایران تشکیل میدهند که با نمونهگیری به روش هدفمناد باا  10نفار
آنها در خصوص متئله پژوهش مصاحبه تا به اشباع نظری دست یافته شاد .در مرحلاه
کمی پژوهش نیز که برای اعتبارسنجی مدل اساتفاده شاده اسات جامعاه آمااری شاامل
کارشناسان وزارتخانه امورخارجه کشور به تعداد  150نفر بوده است که  108نفر آنها با
روش تصادفی به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند.
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تحلیل دادهها
پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شدها هذا در دو بخش به ارائه تحلیلهاای
انجام شده پرداخته میشاود :نختات فرایناد اساتخراج موهفاههای گفتماان سیاسای بار
تعامتت بازرگانی خارجی ج.آ.ایران و اتحادیه اروپا در دوهت هاشمیرفتنجانی با روش
نظریه دادهبنیاد ارائه میشود و سپس تأیید مدل با روش صورت کمی و با روش تحلیال
عاملی تأییدی بیان میشود.
اهف) استخراج مدل به صورت کیفی
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گلیزر و اشتراوس ( )1967مبدعان راهبرد نظریاهپردازی دادهبنیااد بیاان میکنناد کاه
اهزاماً از طریق نظریهها (تئوری) نمیتوان به تشریف جهاان پیراماونی پرداخات .رویکارد
کلی در این متد حرکت از سمت داده به سوی تئوری اسات .ایان روش باه گاردآوریا
مصاحبه یا مشاهده و در ادامه مقایته دادهها استوار است که نهایتاً به قضیهها یاا احکاام
منتج و سپس میتوان نظریه را تبیین نمود.
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مراحل تئوری دادهبنیاد توساط اشاتراوس و کاوربین )2007(1باه ترتیاب زیار بیاان
شدهاند:
 .1کدگذاری باز :کدگذاری باز2قتمت نختت از فراینادی اسات کاه در آن ابتادا
دادههای مربوط باه پدیاده ماورد میاهعاه بررسای دقیاق شاده و ساپس نامگاذاری و
مقوههبندی میشوند .در این مرحله دادهها به بخشهاای مجازا تفکیاک شاده و بارای
کتب مشابهتها و تفاوتها با دقت وارسی میشوند.
 .2کدگذاری محوری 3:پژوهشگر در این مرحله از طریق اندیشیدن و ایجاد ارتبااط
در مورد ابعاد متفاوت این مقوهاههاا اقادام باه رمزگاذاری محاوری باه منظاور یاافتن
پیوندهای میان آنها میکند.
 .3کدگذاری انتخابی 4:در این مرحله مقوههها پا یش شده و پاس از ایان فراینادها
در پایانا مدل تئوریک پدیدار میشود.

1.Strauss and Corbin
2. Open coding
3. axial coding
4. selective coding

هذا بر اساس این فرایندا نختت به دقت دادههای مصاحبههاا مورد میاهعه و بررسای
دقیق قرار گرفت و دادههای مشاابهی کاه باار معناایی یکتاانی داشاتند تحات کادهای
مشترکی انتخاب گردیدند و سپس مفاهیم متناسبی به هر یک اختصاص داده شاد .آنگااه
جند مفهوم یک مقوهه و جند مقوهه در قاهب یک نظریه متجلی خواهد شد.
در ادامه نمونهای از کدگذاری باز انجام شده ارائه شده است و ختصه نتاایج دیگار
مراحل کدگذاری دادههای حاصل از مصاحبه با خبرگان در جدول ( )5ارائه شده است.
کدگذاری باز ،انتخابی ،محوری
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-1کدگذاری باز :نمونهای از کدهای اولیه
مشارکتکننده ( :)1در دوران آقای هاشمی محوریت تعیین کلیه خیوط اصلی کشور بار
اساس اوهویتهای اقتصادی بود و حتی به سیاست نیز از دریچه اقتصاد نگاه میشاد کاه
این امر زمه دوران بازسازی بعد از جنگ بود .سیاستخارجی نیز از این رویکرد تاأثیر
پذیرفته بود و محور دیپلماسی کشور بر اساس رویکردهای اقتصادی تعریف شاده باود.

تأث ر گفتمان
س اس بر
تعامالت بازرگان

این نوع نگاه باعث شده بود تا اهگوسازی برای صدور آرمانهاای انقاتب نیاز از طریاق

خارج ج.آ .ایران

رشد و پیشرفتهای اقتصادی باز تعریف گردد و اصیتحاتی مانند ژاپن استمی و اماهقارا

و اتحادیه اروپا در

نیز حاصل این رویکرد بود .در بعد داخلی نیز رشد متوازن و همگون ضامن امنیت ملای
معرفی شده بود و این مهم با تعریف مجدد از منافع ملی همراه گردید .اهبته این رویکارد
با نگاه ویژه به آرمانهای انقتب و اصاهت ایدئوهوژیک منافع ملی صاورت گرفات و در
واقع میتوان گفت تنها تاکتیکهای دستیابی به اهداف دستخوش تغییر شده وهی راهبارد
اصلی بر اساس ذات بنیادین انقتب استمی تعریف گردیده بود.
مشارکتکننده ( :)2دوهت جناب آقای هاشمی با توجه به شرایط بعد از جنگ و نیااز
کشور به بازسازی اقتصادی برای استفاده از توان و ظرفیت حداکثری داخلی و بیناهمللی
به سیاست تنشزدایی در روابط خارجی ج.آ.ایران روی آوردند و با رویکارد تعااملی باا
کشورهای منیقها شرق آسیا و به خصوص اتحادیه اروپا از فضاای دوران جناگ فاصاله
گرفتند .محور سیاست ایشان در این دوره تنشزدایی با کشورهای غربی و عربای منیقاه
بود که این امر با تغییر و اصتح رویکردهای سیاستخارجی کشور اهبته با حفا اصاول

دوره ریاست
جمهوری هاشم
رفسنجان

و آرمانهای انقتب توأم گردید .مبنای این سیاست نیز اعتمادزایی و نشان دادن ایان امار
بود که ج.آ.ایران قصد دخاهت در امور داخلی سایر کشورها را ندارد .همچنین تغییر نگاه
ایدئوهوژیک و آرمانگرا به نگاهی واقعگرا و همچنین پذیرش برخی محادودیتهای در
شکلگیری فضاا و تعامال باا جهاان اساتم از دیگار کارهاای مهام در دوران ریاسات
جمهوری آقای هاشمیرفتنجانی بود.
 -2کدگذاری محوری
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جدول  .1رمزگذاری محوری تنشزدایی
طبقات فرعی

طبقه اصلی

رویکرد تنشزدایی در سیاستخارجی
تغییر در حوزه سیاستخارجی با حف اصول و مبانی انقتب استمی
تتاهما تنشزدایی و اعتمادسازی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره

عدم مداخله در امور داخلی کشورها

تنشزدایی

نزدیکی آرام به غرب
بهبود روابط با همتایگان

سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

با توجه به موارد میروحاه مادل نهاایی حاصال از کدگاذاری دادههاای حاصال از
مصاحبه با خبرگان به شرح ذیل ارائه میشود کاه دساتاورد (یافتاه) پاژوهش محتاوب
میشود.

جدول  .2تأثیر گفتمان سیاسی بر تعامتت بازرگانی ج.آ.ایران با اتحادیه اروپا در دوهت
هاشمیرفتنجانی
گزاره

مقوله

شاخص

امنیتملی

سازندگی اقتصادی و منافع ملی

توسعه اقتصادی
اقتدار و

مصلحتگرایی

ارائه مدل تأثیر گفتمان سیاسی بر تعامالت بازرگانی ج.آ.ایران با اتحادیه اروپا در دولت هاشمیرفسنجانی

تعاملی

رویکرد

تنشزدایی در سیاستخارجی

تنشزدایی

رویکرد تنشزدایی در سیاستخارجی
تغییر و دگرگونی در حوزه سیاستخارجی با حف اصول و مبانی انقتب استمی
تتاهما تنشزدایی و اعتمادسازی
عدم مداخله در امور داخلی کشورها
نزدیکی آرام به غرب
بهبود روابط با همتایگان
اصتح گفتمان انقتبی و رئاهیتتی کردن گفتمان دهه اول انقتب استمی
رویکاارد اصااتحگرایانه نتاابت بااه اصااول و مبااانی انقااتب اسااتمی در
سیاستخارجه
پذیرش محدودیت توانایی برای شکلگیری تحول در دنیای استم
رویکرد توسعهگرایی اقتصاد محور در سیاست
دیپلماسی اقتصادگرا و برونگرای تعاملی
محاسبهگری و عقتنیت ابزاری در سیاستخارجی
واقعبینی و توجه به قدرت مادی به ویژه قدرت اقتصادی
تثبیت انقتب در داخل و صدور آن از طریق اهگوپردازی اقتصادی
امنیت ملی رشدمحور
تناسب قدرت ملی و متئوهیتهای فراملی (اوهویت تثبیت داخلی)
قبول اصاهت مصاهف استمی و ایدئوهوژیک و منافع ملی
ترجیف دادن ارتباطات بین دوهتی نتبت به مناسبات بین ملت
منیقهگرایی و جندجانبهگرایی
نپذیرفتن شرایط موجود جهانی و پذیرش از طریق مصلحت
ظلمستیزی از طریق اعترا به سیاستها و مداختت استعمارگونه
قبول اصاهت مصاهف استمی و ایدئوهوژیک و منافع ملی

ب) آزمون کمی مدل
در این پژوهشا بارای تجزیاهوتحلیل دادههاای بهدسات آماده از نموناهها و بررسای اثار
تبیینکنندگی شاخصها و موهفههای مورد نظر در پژوهش از تحلیل عااملی تأییادی مرتباه
اول و دوم با کمک نرمافزار هیزرل استفاده شده است .به عبارتیا از تحلیال عااملی تأییادی
در دو مرحله استفاده شده است :در مرحله نختتا جگاونگی و میازان تاأثیر هار یاک از
شاخصهای شناسایی شده بار مؤهفاههای ماورد نظار بررسای شاد و در مرحلاه دوم نیاز
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تأث ر گفتمان
س اس بر
تعامالت بازرگان
خارج ج.آ .ایران
و اتحادیه اروپا در
دوره ریاست
جمهوری هاشم
رفسنجان

جگونگی و میزان تأثیر هر یک از این مؤهفهها بر گزارههای تنشزدایی در سیاساتخارجی
و سازندگی اقتصادی و منافع ملی بررسای شاده اسات .نتاایج حاصال از ایان تحلیال در
نمودارهای ( )1و ( )2نشان داده شده است.
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Chi-Square=10.47, df=8, P-value=0.23355, RMSEA=0.043

نمودار  .3تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم تنشزدایی در سیاستخارجی در حالت تخمین
استاندارد

سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

Chi-Square=3.44, df=2, P-value=0.17868, RMSEA=0.065
نمودار  .4تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم سازندگی اقتصادی و منافع ملی در حالت تخمین
استاندارد

تجزیهوتحلیل عاملی تأییدی ساازگاری بیرونای سانجههای مقیااس و یاا عوامال را
میسنجد .شاخصهای اصلی برازش مدل همیشه جهار شااخص مجاذور کاایا درجاه
آزادیا سیف معناداری و جذر برآورد واریانس خیای تقریب در زیر شکلهای حاصال
از تحلیل عاملی تأییدی نشان داده میشود .اگار نتابت مجاذور کاای باه درجاه آزادی
کوجکتر از  4و سیف معناداری بزرگتر از  0/05و مقدار جذر برآورد واریانس خیاای
تقریب کمتر از  0/1باشد نشاندهنده برازش مادل باا دادههاای گاردآوری شاده اسات.
آزمون فرضیات در این پژوهش در سیف اطمینان  0/95انجام شدهاندا از اینرو مقادیری
معنادار خواهند بود که بزرگتر از قدرمیلق  1/96باشند.
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هر یک از مقوهههای (تنشزدایی و رویکارد تعااملی) اساتخراج شاده بارای گازاره
تنشزدایی در سیاستخارجی در دوره هاشمیرفتنجانی به ترتیاب حادود 0/31ا 0/34
بوده که میزان تأثیر تغییرات مقوههها بار گازاره تنشزدایای در سیاساتخارجی در دوره
هاشمیرفتنجانی را تبیین میکنند .همچنین میزان تاأثیر ساه مقوهاه (توساعه اقتصاادیا

تأث ر گفتمان

اقتدار و امنیت ملیا مصلحتگرایی) استخراج شده بر گزاره سازندگی اقتصادی و مناافع

س اس بر

ملی در دوره هاشمیرفتنجانی نیز به ترتیب 0/32ا  0/34و  0/32بوده است.

تعامالت بازرگان
خارج ج.آ .ایران
و اتحادیه اروپا در

نتیجهگیری و پیشنهادها
پیشینه سیاستخارجی ج.آ.ایران مبین این موضوع اسات کاه از بهمان  1357سااختار و
اجزای سیاستخارجی و روابط سیاسی با جهان دورههای مختلفای را کاه گاهااً از نظار
شکلی و پارادایم کامتً با یکدیگر متضاد بودهاند را طی نموده است .گفتمان سیاسای نیاز
یکای از شاااخصهای تاثیرگااذار و تعیینکننااده در پیشبینای و درک اهگوهااای رفتاااری
کشورها و همچنین جایگاه آنها در ساختار نظاام بیناهملال محتاوب میشاود .در هار
دورهای از حیات  40ساهه ج.آ.ایران شکل خاصی از قاهبها و اهگوهای گفتماانی ظهاور
کرده است که تأثیر خود را بر رفتار سیاستخارجی و همچنین داخلای باهجا گذاشاته و
نتایج متفاوتی را هم دربرداشته است و بهصورتی که میتوان گفات جایگااه فعلای نظاام
ج.آ.ایران در سیف منیقه و همچناین عرصاه بیناهملال برایناد نقااط قاوت و ضاعف و
فرصتها و جاهشهایی است که اجرا و نمود این گفتمانها ایجاد کرده است.

دوره ریاست
جمهوری هاشم
رفسنجان

نظر به این مهما در این پژوهش تتش شد تا با رویکاردی جاامعنگرا شااخصهای
گفتمان سیاسی در دوهت جهارم و پنجما با توجه به تاثیرگذاری در حاوزه اقتصاادیا در
سیری اکتشافی و با استفاده از استراتژی نظریه دادهبنیادا شناسایی شوند.
طی مصاحبه و مشاوره با کارشناسان و خبرگانا مشاهده شاد کاه مهمتارین عوامال
مؤثر بر گفتمان سیاسی بر تعامتت بازرگانی با اتحادیه اروپا در دوهت هاشمیرفتنجانی
را میتوان به دو بعد تنشزدایی در سیاست خارجیا و سازندگی اقتصادی و منافع ملای
تقتاایمبندی کاارد .موهفااههای مااؤثر باار تنشزدایاای در سیاسااتخارجی عبارتانااد از
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«تنشزدایی» و «رویکرد تعاملی» در حاهیکه مقوهههای ماؤثر بار ساازندگی اقتصاادی و
منافع ملی در دوهت هاشمیرفتنجانی عبارتاند از «توسعه اقتصادی»ا «اقتادار و امنیات
ملی» و «مصلحتگرایی».
در دوره سازندگی سیاست خارجی ایران متاأثر از پایاان جناگ و تغییار رهباری و
نیازها برای بازسازی آثار جنگ دو گزینه بتیار مهام اقتصاادی و سیاسای را در اوهویات
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امور قرار داد .در حوزه سیاسی تنشزدایی و عادیسازی روابط باا کشاورهای همتاایها
اتحادیه اروپا و همچنین تا حدی ایا ت متحده آمریکا در دستور کار قرار گرفات .تغییار
جهت سیاست خارجی در راساتای تنشزدایای باا حفا اصاول و ارزشهاای بنیاادین
انقتب استمی بر این اصل استوار بود که او ً بهبودی تدریجی در روابط باا همتاایگان
حاشیه جنوبی خلیج فارس صورت پذیرد ثانیاً بهصورتی آرام به غرب نزدیک شد ضامن
اینکه عدم دخاهت در کشورهای همجوار و جایگزینی واقعگرایی بهجای آرماانگرایی در
سیاست خارجی نیز از ارکان مهم سیاست خارجی ایران در زمان سازندگی بود از دیگار
نکااات برجتااته سیاسااتخارجی دوهاات سااازندگی کااه ناش ای از اتخاااذ رویکردهااای
واقعگرایانه بود پذیرش محدودیت در ایجاد تغییرات اساسی در جهان استم بود .در بعد
اقتصادی توسعهگرایی اقتصادمحور در سیاستا محاسبهگری و اتخاذ عقتنیت ابزاری در
سیاست خارجی کشورا دیپلماسی اقتصادگرا و برونگرای تعاملیا واقعنگری و اهتمام به
داشتن قدرت مادی علیاهخصوص قدرت اقتصادی و تثبیت انقتب در داخال و صادور
آن از طری اق اهگااوپردازی اقتصااادی از مهمتاارین رویکردهااای دوهاات بااود کااه باادون
پیشزمینههای سیاسی و تغییرات در سیاست خارجی قابلیت اجرا پیدا نمیکرد.

منابع
امینیا آرمین و انعامی علمداریا سهراب (« .)1388دیپلماسی و اقتصاد :اهگوی مناسابات

ج .آ .ایران و اتحادیه اروپاا ( .»)84-1376نشریه علوم سیاسی دانشگاه آزاد کهرج،
پاییز شماره .8

باقری دوهات آباادیا علای؛ ابراهیمایا حتاین .)1395( .توسهعه محهوری در دولهت
سازندگی و الزامات آن برای سیاست خارجی ایران ،دوهت پژوهیا .1395
تاجیک .محمد رضا ( .)1383گفتمان ،پاد گفتمان و سیاست ،تهران :موسته تحقیقات و
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توسعه علوم انتانی

خاهوزادها سعید ( .)1393واکاوی روابط ج.آ.ایران و اتحادیهه اروپها؛ پیشههنهادات و
راهکارهای عملی بهمنظور تعامل سازنده .تهران :اندیشه و تدبیر.
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